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Úvodní slovo starosty, aneb na výmluvy není čas
Vážení spoluobčané,
máme tu jaro! Z letošní zimy jsem měl trochu
zvláštní pocit. Sněhová nadílka nebyla příliš
štědrá, což bylo na škodu
zejména pro děti, zato
se dalo přes zimu ušetřit
nějakou korunu na zimní údržbě a provést přípravné fáze na projekty
v letošním roce. A že jich
nebude málo!
Do Velikonoc bychom rádi zvládli druhou a poslední fázi rozšíření
vrbeckého muzea. Je to termín šibeniční a hodně nejistý. Je dost možné, že velikonoční prohlídka proběhne
v provizorních podmínkách. Časový skluz 3 týdnů způsobily velmi nízké teploty, které neumožnily zabetonování stropu. Střecha již volala po opravě, jen málo dřevěných prvků na ni bylo v pořádku. Duben a květen bude
ve znamení dokončení hlavních oprav kostela sv. Jiljí.
V červnu se bude realizovat stavba komunikace Stará cesta a prázdniny a podzim bude ve znamení stavby
Centra volného času Vrbice. Dále máme v záloze společný projekt s obcí Kobylí - Cyklotrasa Vrbice-Kobylí.
Nová komunikace Stará cesta bude postavena dle
stávajících norem, řešící odstavné plochy, bezpečné
chodníky, zpomalovací retardéry a veřejné osvětlení.
Zejména odstavné plochy a parkovací místa jsou jedním z hlavních úskalí naší obce. Proto apeluji zejména
na nové stavebníky, aby při stavbách a rekonstrukcích
mysleli dopředu a zajistili si parkování svých současných
i budoucích vozidel. Veškerá vyjádření obce ke stavbám
budou na tuto problematiku klást důraz. Není zasedání
zastupitelstva, kde by se neřešilo parkování a bezpečnost
dopravy. Na prstech jedné ruky můžeme spočítat problematická místa. To vede k potřebě vyřešit bezpečnost
komplexně – tedy parkování, veřejné osvětlení a značení. Doufal jsem, že to bude na pořadu až v následujícím roce, ale vzhledem k neustálé neochotě jednotlivců
pochopit vážnost situace, musíme reagovat ihned. Tři
projekty s tím související budou nás všechny stát řádově okolo 80.000,-Kč (nelze si umístit značku, parkoviště
a světla jak se komu zlíbí, vše potřebuje povolení, soulad
s územním plánem atd.). Jenom na vysvětlenou – chodníky jsou pro to, abychom se po obci mohli bezpečně
pohybovat, nikoliv obcházet auta přes silnici a přechody
pro chodce pro bezpečné přecházení. Nikde není psáno,
že obec má povinnost vytvořit parkovací místo každému „před nosem“ a že by obec měla dotovat z peněz
nás všech zájmy jednotlivců. Bezpečnost a zdraví nás
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a hlavně dětí je dostatečný argument pro to, dát tomuto
projektu zelenou a někde se zachovat radikálně a nepopulárně. Veřejné osvětlení je zase typická investice, za
níž se skrývají reálné úspory.
Širší problematice kostela sv. Jiljí, Centra volného
času Vrbice a hospodaření s odpady se budu věnovat
v dalších článcích, jelikož dostávám stále více dotazů
k těmto tématům. Rád Vám je přiblížím podrobněji.
Daří se nemožné. Projekt „Vrbice-kanalizace a ČOV“
je momentálně ve stádiu územního řízení. To, co jiní
řešili v řádu několika let, se nám podařilo udělat během
čtyř měsíců. Považuji to za úspěšně provedenou první
fázi a vrhám se hned na další – žádosti o dotace. Bez
nich není možné projekt zrealizovat. Děkuji občanům,
u kterých se stavba dotkne přímo jejich majetku, že i za
cenu omezení svých zájmů, stavbu umožní. Neberu to
jako samozřejmost a velice si jejich postoje vážím.
Z důvodů neustálého prodlužování stavebního povolení letos MUSÍME začít realizovat projekt KALUB.
Jinak řečeno – buď teď, nebo nikdy.
Bohužel musím také konstatovat, že to, co vybudujeme a stojí úsilí i peníze nás všech, někdo pro svou potěchu ničí. Naposledy to byl rám na infotabuli u altánu na
Stráži. Veškeré tyto záležitosti budou řešeny ve spolupráci s Policií ČR a v případě dopadení pachatele bude
obcí vymáhaná náhrada škody. Apeluji na všechny slušné lidi, pokud by byli svědky něčeho podobného, nechť
oznámí tuto skutečnost mně popř. Policii ČR.
Doufám, že dnes je většině občanů jasné, že nynější zastupitelstvo hodlá předvolební sliby naplňovat a na
konci volebního období složit účtenku, kde u většiny
položek bude uvedeno „splněno“ nebo „ve stádiu realizace“. Hodlám svoji energii investovat do tvorby, nikoliv
do výmluv. Jeden moudrý člověk kdysi řekl: „Úspěšní
mají argumenty, neúspěšní výmluvy“. Doufám, že se
přidáme k té první skupině. Bylo by to jenom pro dobro
naší krásné Vrbice.
Přeji Vám krásné Velikonoce
Tomáš Bílek, Váš starosta
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Centrum volného času Vrbice
Tento projekt řeší hned tři slabá místa v naší obci.
• Stav současného objektu „Klubu důchodců“ je havarijní
a jakékoliv investice do něj by byly neefektivní
• Budova mateřské školy má rovnou střechu, což přináší
nemalé negativa
• V současnosti nemáme prostory na pořádání kroužků
a organizaci volného času.
Co projekt CVČ obsahuje?
• Knihovnu v důstojných prostorách
• Místnost – zkušebnu pro hudební spolky
• Rukodělnou dílnu – zejména keramika
• Chodba a sociální zařízení
• Bezbariérový vchod z boku, nezávisle na provozu
mateřské školy

Odpady
Jan Neruda -Kam s ním?
Druhou nejvyšší položkou našeho
rozpočtu jsou náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Teprve letos
máme náklady spojené s odpady plně
pod kontrolou a můžeme konstatovat
několik faktů:
• Jako obec máme značné rezervy
v % vytřídění odpadu
• Jako obec jsme doposud nevyužívali všechny bonusy kolektivních
systémů, fondů apod.
• Obec vychází maximálně vstříc
občanům a usnadňuje separaci
(pravidelný svoz od domu, pravidelně otevřený sběrný dvůr)
• Jako obec vycházíme nadprůměrně vstříc občanům při uložení suti
a stavebního odpadu
• Doposud se nepodařilo u některých občanů rozbořit mýty o třídění
a přimět je třídit
Někteří naši spoluobčané se chovají jako…. Domyslete si, prosím,
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každý sám. Marně se snažím zařadit
pytel plný plen (použitých samozřejmě) do plastů či do papírů. Pořád mi
tam něco jaksi přebývá. Zaměstnanci
obce poté musí tyto pytle rozdělávat,
zjistit co v něm je a zařadit do správného kontejneru. Tzn. kvůli několika
ignorantům, kterým je líno dovézt
pytel na sběrný dvůr, dotujeme tuto
„službu“ z peněz nás všech. Účinné
by bylo umístit dotyčnému vzorek
na hlavu místo čepice!
Druhý producent plen byl už té
lásky, že je dovezl na sběrný dvůr,
ovšem mimo otevírací dobu. Nelenil
a hodil pytel přes plot. Ten se samozřejmě roztrhl - likvidaci spouště
netřeba popisovat – další adept na
čepici.
Co tedy separujeme? - opravdu
jednoduchá kuchařka
Plasty
Detaily, které plasty ano a které
ne naleznete v dalším článku. Velice

zjednodušeně – vše s čím se setkáte
v kuchyni – PET láhve, kelímky, tácky, dózy, sáčky, fólie atd. Podobné je
to také s plasty ve zbylé části domácnosti.
Papír
Papírem nemyslíme pouze noviny
a časopisy. Jsou to také kartony, části
obalů, obaly samotné (např. od mouky, cukru)atd.
Kompozitní obaly -Tetra-Pack
Od mléka, ovocných nápojů, rajských protlaků apod. POZOR – v naší
obci separujeme tento druh odpadu
zvlášť (někde je zvykem dávat tyto
obaly dohromady s plasty)
Papír, plasty, kompozitní a sklo
svážíme pravidelně v transparentních
pytlích ve stejných termínech, jako
svoz TKO.
Sklo bílé, sklo barevné
Láhve, sklenice, střepy, části
demižónů apod. Není potřeba vymývat, není potřeba sundávat etikety
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apod. Je možné využít kontejnery na
sběrném dvoře, je možno využít kontejnery umístěné v obci. Dovolím si
upozornit na dva problémy. Rozbitý
demižón umístěný vedle kontejneru
může být příčinou zranění, zejména
dětí. Bohužel došlo (naštěstí ne u
nás) při nešťastném pádu na rozbitý
skleněný předmět také k závažným
úrazům – tepenné krvácení. Buďme
tedy zodpovědní, tady už jde o život.
Dále je nutné dbát na rozlišování
barevného a bílého skla.
Železné a neželezné kovy
S každou trochou se nevyplatí
zajíždět do sběren. Je možno využít
kontejneru na sběrném dvoře. Příjem
z vrácených kovů činil v loňském roce
bezmála 70.000,-Kč. Dvakrát ročně
je možno využít služeb SDH Vrbice
a nechat si odvést železo přímo od
domu. Bohužel tento druh odpadů
často láká nezvané noční návštěvy
sběrného dvora. Vše se řeší s policií, v
loňském roce byla policie i úspěšná.
Elektrospotřebiče, baterie, světelné zdroje
Obec Vrbice je zapojena do kolektivních systémů ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOBAT a EKOLAMP.
Veškeré spotřebiče je možné v rámci
tohoto systému zdarma odevzdat na
sběrném dvoře. Jedna důležitá poznámka – spotřebič musí být kompletní!
Nebezpečné odpady
Oleje, dózy od olejů, postřiků
apod.
Prosím, opravdu neexperimentujte, a dovozte je na sběrný dvůr.

Lisování tříděného papíru z Vrbice
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Likvidace těchto odpadů sice stojí
obec nemalé peníze, ale chovejme se
zodpovědně.
Kompostovatelný zahradní odpad
– tráva, větve
Je spočítáno, že může tvořit až
30% hmotnostního objemu domovního odpadu. Připravuje se koncepce
svozu tohoto druhu odpadu přímo
od domácností (druhé popelnice).
Jakmile to bude aktuální, budu Vás
informovat.
Polopravdy a mýty o třídění
a o odpadech
Od začátku roku jsem se zamýšlel,
co udělat pro to, abychom byli jako
obec efektivnější, podařilo se nám
ušetřit finance a chovali se k přírodě
trochu ohleduplněji. Možná někoho
řádky níže a výše pobaví, někoho
možná popudí, někdo mi třeba předá kontakt na známého psychiatra.
Ať tak či onak, budu rád, když se nad
nimi zamyslíme. Strohé konstatování, co kam patří, už tady několikrát
bylo a nikam to nevedlo.
„Nemá smysl třídit, stejně se to
všechno hází na skládku“
Fotografie níže jsou důkazem, že
tomu tak není. Navíc – obec nemá
s odvozem separovaného odpadu
náklady na dopravu, z některých
druhů má dokonce příjmy. Navíc po
průkazném vykázání separovaných
odpadů si můžeme uplatnit bonusy
u kolektivních systémů a fondů.
„Barevné sklo může jít do bílého,
stejně to sesypou na jednu hromadu“

Nesesypou! Navíc v případě třídění barevného a bílého skla si opět
můžeme uplatnit bonus.
„Vždyť třídím, tak co pořád
chce?“
Fotografie níže jsou důkazem, že
ne všichni se ke třídění odpadů staví
zodpovědně. Důkazem je také moje
poslední kontrola při svozu na skládce.
Minimálně třetina odpadu by se dala
URČITĚ vyseparovat. Začal jsem u sebe
– máme 220l popelnici, jsme čtyřčlenná domácnost s dvěma dětmi. Stávající
popelnice by nám stačila až na jeden
a půl měsíce! Zato od nás pravidelně
putují pytle se separovaným odpadem
na sběrný dvůr – takže jde to.
Dále se stačí podívat do popelnice u hřbitova. Skleněné části svítidel se rozkládají v řádech milionů
let. Paradox je, že my už budeme za
zdí, kde se nachází tento kontejner,
dávno rozložení, ale to sklo ze svítidla…? Stačí jenom málo, než cokoliv
vyhodím, věnuji letmou myšlenku
tomu, jestli se to, co chci vyhodit, dá
zrecyklovat. Pokud to vyhodím do
separovaného odpadu, ušetřím nám
všem peníze a právem mohu mít
dobrý pocit.
Dále jsem si dal tu práci a po
posledním plesu, kdy přede mnou
stálo 5 pytlů se směsným odpadem,
jsem je nechal přetřídit. Výsledek
– 3 pytle separovaného, 2 směsného
– sklo nepočítaje.
„Až to zákon umožní, budou
poplatky až 1000,-Kč“
Někde možná ano, ale na Vrbi-

V třídění máme značné rezervy
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ci při současné cenové hladině to
nehrozí. Pokud se budeme chovat
NEZODPOVĚDNĚ, bude poplatek asi 600,-Kč, pokud ROZUMNĚ,
může být pouze 400,-Kč. Budu jenom
rád, pokud budeme moci poplatky
snížit. Cíl je, aby bilance mezi příjmy
(poplatky, příjmy z fondů a systémů,
příjmy z prodeje druhotných suro-

vin) a výdaji (platby svozovým společnostem, mzdové náklady, pohonné hmoty) byla vyrovnaná. Dotovat
odpady z rozpočtu obce (tedy z peněz
všech) považuji za populismus. Výše
poplatku tedy závisí jenom na nás, na
nikom jiném.
Tomáš Bílek
Třídění plastů

Jak správně třídit plasty
Ve srovnání s papírem plasty vydrží na skládce či někde pohozené v přírodě několikanásobně déle. Proč si tedy
zatěžovat naše životní prostředí látkami, které do ní nepatří, když je možnost tento odpad zpracovat? Např.
prázdné použité PET lahve jsou největším vývozním artiklem naší země do Číny, tam se zpracovávají na textilní
vlákna na fleecové oblečené nebo jsou z nich vyráběny třeba koberečky do automobilů.
Asi nemusím nikomu říkat, že jedním z největších problémů se skladováním tohoto odpadu je jeho objem, proto
vždy před vhozením do koše láhev zmačkejte. Ušetříte si tak cestu ke kontejneru a váš odpad nezabere tolik
místa. Plastový odpad vhazujte do pytlů nebo kontejnerů s nápisem "PLASTY".
Co do kontejneru patří a co ne?

ANO
PET láhve - sešlápnuté

NE
Mastné a jinak znečištěné obaly nebiologického
původu

Sáčky, plastové tašky

PVC, linolea

Fólie

Plastové trubky

Polystyren - v menších kusech

Textil z umělých vláken

Kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, tácky,

Plastové obaly od chemikálií

příbory z plastu
Obaly od pracích, čistících a kosmetických

Guma, pneumatiky, molitan

přípravků
Obaly od CD disků a další plastové výrobky
Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu a je tedy možné ho vyhodit do
kontejneru na plasty, najděte si označení materiálu, ze kterého je výrobek vyroben (číslo je umístěno ve známém
trojúhelníčku a pod ním slovní označení):
označení

číslo

PET

1

HDPE

2

PVC

3

LDPE

4

Polypropylen

PP

5

Polystyren

PS

6

Odpad
Polyethylentereftalát
Vysokohustotní (lineární) polyethylen
Polyvinylchlorid
Nízkohustotní (větvený) polyethyen

Toto značení je normováno ČSN 77 0052-2
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Mýty o třídění plastu

x

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s papírovou etiketou a víčkem. Zpracovávající firmy si s tím už
poradí.

x

Před vhozením do kontejneru musí být obaly očištěny od zbytků potravin.
Ne, stačí, když potravinu sníte, případně zbytek vyškrábete. Na obalu mohou zůstat zbytky této potraviny.

x

PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.
Ne, PVC nepatří do kontejneru. Při zpracování tříděného plastu totiž dochází k úpravě za vysoké teploty, při které
se z PVC uvolňují škodlivé chlorované látky.

Kde a jak se mohou obyvatelé obce Vrbice zbavit
vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na
některém z míst zpětného odběru,
která k tomuto účelu byla vytvořena.
Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče
musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další
nakládání s nimi výrobci a dovozci
prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již
někdo odmontoval důležité části
jako např. motor, kompresor, topné
těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů
je činnost zákonem určená pouze
osobám s příslušnými oprávněními.
Takové výrobky je nutné považovat
za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich
domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Sběrný dvůr obce Vrbice je otevřen ve středu 15:00 – 18:00 a v sobotu 8:00 – 12:00
Sbor dobrovolných hasičů obce
Vrbice bude sbírat staré spotřebiče
v rámci projektu společnosti ELEKTROWIN „Recyklujte s hasiči“ dne
14.4.2012 dopoledne.
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Více na www.elektrowin.cz nebo
www.vrbice.cz
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by
to znamenat padesát kilo odpadu.
Smyslem recyklace vysloužilých
spotřebičů je ale něco jiného: v co
největší míře znovu využít veškeré
materiály, které se z nich podaří při
zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku
podíváme z tohoto pohledu, vidíme
ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo
plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí
prakticky v žádné české domácnosti,
u chladničky. I její recyklací se dá
získat kolem 20 kil železa, plastů je
průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály
jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší.
Zejména pro hutě znamená železo
přidané do tavby spolu se železnou
rudou velmi významnou úsporu
energie.
Když tuto úsporu převedeme
do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si ji představit
například takto: recyklace obyčejné
žehličky ušetří tolik energie, kolik za
celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty.
Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů
tak mohou vzniknout dejme tomu
zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních
povrchů, jako je beton nebo živičné
směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny.
Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke
garážím, odstavné plochy, chodníky,
cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z
plastového recyklátu se zásadním
podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních
odpadů a obalů.
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Případná likvidace výrobků
z recyklátu je také velmi šetrná –
materiál je totiž znovu stoprocentně
recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola
automobilů. Každý nový výrobek
obsahuje asi 30 % plastů ze starých
spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské
unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují
velké spotřebiče vysbírané kolektiv-

ním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři
i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají
plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve
formě PUR-pěny využívá v mnoha
odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen
jako finální omítky u novostaveb, ale
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i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním
materiálem při výrobě matrací pro
spaní, kde nahradila molitan. Tvoří
pevnou a spolehlivou výztuž sedací-

ho nábytku v domácnostech i sedaček
v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního,
proto je její tvrdá varianta takřka
výhradním tepelným izolantem

v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí,
že vysloužilé spotřebiče nemá cenu
odevzdávat na sběrná místa, aby se
o ně mohli postarat odborníci?

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné
zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně
a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP. Recyklace nefunkčních
zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před nebezpečnou rtutí,
která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka
poškodit nejen životní prostředí, ale
i naše zdraví. Druhým důvodem je

opětovné materiálové využití, jenž
u zářivek v současnosti dosahuje 85
- 87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Obyvatelé naší obce mohou
nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze
sběrných míst je EKOLAMP sváží do
specializovaných recyklačních firem,
v nichž jsou pro opětovné použití ze
zářivek získávány především kovy,
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz
a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, např. pro součástky

jízdních kol. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a přečištěná
rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím
EKOLAMPu
se ročně recyklují miliony zářivek
a výbojek. Stále ale velké množství
zářivek končí v koši. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

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

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

my

slí
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 7.ledna 2012 proběhla v
různých důvodů potřebují k zajištění
lidi bez domova a Azylový dům
naší obci Tříkrálová sbírka. Koledníci,
běžného života pomoc druhé osoby
pro muže a ženy poskytuje služby
děti i dospělí, se sešli u Obecní knihov- • Domov sv. Agáty pro matky s dětmi
občanům, jejichž sociální a životní
ny v 9:30 a kolem desáté se rozešli sbív tísni – pomáhá matkám s dětmi v
úroveň si to vyžaduje
rat příspěvky do řádně zapečetěných
krizových situacích
• farní charity, dobrovolná pomoc
kasiček. Na cestu jim hrály z rozhlasu • Dobrovolnické centrum při OCH
sociálně slabým a potřebným lidem
koledy.
Brno – koordinuje a metodicky
v nouzi
Po sečtení příspěvků se všichni
vede dobrovolnickou práci
• humanitární pomoc
sešli v obecní kuchyňce, kde bylo při- • Nízkoprahové denní centrum pro
Pavla Kolářová
praveno malé občerstvení.
Jménem oblastní charity Břeclav
tímto děkujeme všem, kteří vlídně
přijali koledníky a přispěli do jejich
pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Nemalé díky patří i všem, co
připravili pohoštění pro koledníky.
Celková částka vybraná na Vrbici
činila 39 574 Kč.
Vaše dary budou využity na rozvoj
a realizaci těchto projektů
• Charitní ošetřovatelská služba
– zabezpečuje odbornou zdravotní
péči jednotlivcům v jejich přirozeném sociálním prostředí
• Charitní pečovatelská služba a
odlehčovací služby – služba sociální
péče, poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z

Jaro ťuká na vrátka…
Zimě sice ubývá sil, může nás však
ještě nepříjemně překvapit. Aprílové
počasí nám ale přece nemůže pokazit
jarní náladu.
Celá příroda se po zimním
spánku probouzí k novému životu. Mezi suchou trávou se tlačí
první zelené lístečky a poslové
jara – sněženky už také rozhoupaly svoje zvonečky, aby odzvonily zimě a přivítaly jaro. Ta letošní
zima byla trochu podivná. Napřed
to vypadalo, že ani žádná nebude,
ale ty únorové silné holomrazy nám i přírodě daly pořádně
zabrat. Sněhu, tedy zimní vláhy
jsme si neužili, protože na rozdíl
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od jiných krajů letos u nás prostě nepadal. Snad to jaro napraví a dodá potřebnou vláhu. I když předpovědi nejsou
příliš příznivé. Vrtkavé počasí k rozkvé-

tajícímu jaru patří. Uvidíme.
Úžasnou oslavou jara a nového
života jsou také blížící se jarní svátky Velikonoce, které jsou především
křesťanskými svátky.
Slovo VELIKONOCE pochází ze spojení velká noc – noc, kdy
Ježíš vstal z mrtvých.
Jsou připomínkou jeho smrti
na kříži a oslavou jeho vzkříšení.
Připomínají význam oběti života
ve prospěch druhých a zároveň,
že smrt není konečným slovem
lidského konání.
V našich krajích jsou Velikonoce směsicí tradic a zvyků, z nichž mnohé vznikly už
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v dávných dobách. Některé velikonoční
zvyky mají keltské kořeny – například
barvení vajec, která byla symbolem
plodnosti.
Květnou nedělí (týden před Velikonocemi) začíná Svatý, Velký nebo
Pašijový týden.
Název Květná je odvozený od kostelů vyzdobených květinami a Pašijový
podle příběhů – pašijí, které vypovídají o Kristově utrpení.
Na nedělní mši se nosily posvětit
kočičky, které se pak dávaly za svaté
obrázky, zapichovaly se na kraje pole,
aby zajistily zdar příští úrody.
Modré nebo někde žluté pondělí
– to dětem a studentům začínaly jarní
prázdniny – vakace.
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly ze všech koutů pavučiny a čistily
pilně příbytek i jeho okolí.
Škaredá, Sazometná nebo Smutná
středa – vymetaly saze z komínů, kdo
se v tento den škaredil nebo mračil,
bude se mračit celý rok. Peklo se pečivo
„Jidášky“ – spletené provázky z kynutého těsta, které symbolizovaly provaz, na
němž se oběsil zrádný Jidáš.
Zelený čtvrtek – hospodyně zametaly dům ještě před východem Slunce,
smetí odnesly na křižovatku cest. Tento den si nic nepůjčujte a s nikým se
nehádejte. Pak se vám vyhnou spory
a budete mít dost peněz.
Aby si člověk zachoval po celý rok
pevné zdraví, je třeba sníst něco zeleného – například špenát nebo zelí.
Lidé se časně ráno omývali rosou,
aby od sebe odpudili nemoci.

Zvony „odlétaly do Říma“.
Velký pátek – vstávalo se před
východem Slunce, lidé se chodili mýt
do potoka. Nesmělo se pracovat se
zemí, nesmělo se prát prádlo, nesmělo se jíst maso. Otvírala se prý země,
aby na krátkou dobu odhalila ukryté
poklady.
Bílá sobota – před kostely se světil oheň, z ohořelých dřívek lidé dělali křížky a nosili je do polí, aby byla
úrodná. Popelem z posvěceného ohně
posypávali louky.
Na Bílou sobotu se hlavně uklízelo, bílilo a připravovalo se na slavnost
Vzkříšení.
Hospodyně pekly mazance, beránky a barvily vajíčka.
Velikonoční mazanec svým kulatým tvarem a zlatavým povrchem připomíná pravěký kult slunce. Křesťanství vtisklo tomuto pečivu symbolický
křížek. Také velikonoční beránek symbolizuje pradávný rituál oběti. Vajíčka rovněž patří mezi kultovní jídlo
a předměty. Lidé v nich viděli cosi
magického – ukrývala ve svém dokonalém tvaru tajemství života.
Boží hod velikonoční – tento den
se světily pokrmy – beránci, mazance,
koláče, vajíčka, dokonce i víno. Hod
boží představoval opravdové hodování
po dlouhodobém půstu a skromných
postních pokrmech.
Velikonoční pondělí – bylo a je
dnem uvolnění a veselí, oslavou nového života. Kluci s pomlázkami obcházeli domy a vyšlehávali děvčata, aby
byla po celý následující rok zdravá

a veselá. V každém hospodářství
dostali malovaná vajíčka, případně
skleničku něčeho ostřejšího.
Vajíčka se nejčastěji barvila červenou barvou – symbolem života i magické ochrany před zlem. I naše označení
„kraslice“ má svůj původ v staroslověnském označení „krasnyj“ (červený).
Našla jsem v jednom časopise článek, ve kterém bylo popisováno starodávné, pro mne zatím neznámé,
barvení vajíček: „Vajíčka se barvívala
zásadně tím, co bylo doma. Kromě
cibulových slupek a sypaného čaje, se
nakrájenou červenou řepou docílilo
krásné růžové barvy, sušenými borůvkami něžné levandulové, nastrouhaným červeným zelím zajímavý odstín
lila a pomerančovou kůrou se špetkou
šafránu svěží žluté.“
Nevím, jak by barvu chytla vajíčka
s dnes převážně tmavou skořápkou.
Myslím ale, že pár vajíček s bílou skořápkou letos zkusím tímto způsobem
nabarvit.
V časopise byl i návod: Do litru
vody dáme 2 lžíce octa, 6 vajíček a buď
4 hrnky červené řepy, borůvek, zelí
nebo 2 hrnky pomerančové kůry se
špetkou šafránu. Přivedeme do varu,
snížíme teplotu a vaříme zhruba půl
hodiny. Necháme vychladnout a dáme
přes noc do ledničky. Ráno vyndáme, opláchneme, osušíme a přetřeme
kouskem špeku, aby se leskla. Má to
být paráda. Tak zkusíme a uvidíme.
Krásné a veselé svátky jara Vám
přeje
Bohumila Bařinová

Něco z pranostik
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Dlouho-li březen sněhu hovívá,na obilí úrodný rok bývá.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí nejsou stálé.
Březnové slunce má krátké ruce.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předvídá nehodu.
Když na velikonoční neděli prší,na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
Na Boží hod velikonoční prší, sucha úrodu poruší.
Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
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Kostel Sv. Jiljí – dominanta naší obce
V loňském roce jsme se pustili
do bezesporu doposud největší a
nejrozsáhlejší opravy našeho kostela. Po letech diskusí, co by se, jak
by se, kdo by, kdyby apod. se obec
plně zainteresovala do samotných
oprav administrativně, finančně
i fyzicky. Moc dobře si uvědomuji, že pro někoho to může být krok
velice populární, moc dobře si také
uvědomuji, že pro někoho vůbec ne
(naopak to někteří chápou populisticky). Vím o lidech, kteří pro opravu „dýchají“, vím také o lidech, kteří mají radost z toho, když se něco
nepovede, zdrží apod. Upřímně?
Z nich si moc velkou hlavu nedělám, většinou si totiž uvědomím,
jakou práci a jaké výsledky po sobě
tito lidé doposud zanechali.
Přestávám si také dělat hlavu
s diskusí, jak by se měla církev starat. Pokud bychom do těchto diskusí
zabředli, opět a zase by se nic neudělalo. Takže podtrženo sečteno – přestaňme ztrácet čas diskusemi co by, kdyby
a dodělejme započaté.
V loňském roce, proběhla
kompletní oprava věže kostela
a oprava asi 80% konstrukce
střechy. Ti pozorní, kteří opravě nahlíželi, si jistě všimli, že
se měnilo více dřevěných prvků, než bylo původně avizováno. Ano, střecha našeho kostela byla opravdu ve špatném
stavu, sami tesaři odhadovali,
že v případě naší nečinnosti
by asi za 5 let došlo k viditelným borcením – raději tedy
nedomýšlet. Právě díky rapidně rozsáhlejší opravě vznikly
vícenáklady, které dnes jsou
již vyčísleny a činí bezmála 400.000,-Kč, k této částce
můžeme přičíst materiál na
hromosvod, omítky a silikátovou barvu.
Je to částka velká, nicméně dle mého názoru řešitelná.
Nezahálel jsem a učinil první kroky řešení. Podali jsme
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žádost o dotaci, zahájili novou sbírku a chystáme také kulturní akce na
podporu našeho kostela.
Nyní ale k samotným opravám
a předpokládanému časování. Všechny práce mají svůj čas a logicky na
sebe navazují. Kříž s kopulí, je již čerstvě usazen na věži. Rád bych touto
cestou poděkoval p. Jaroslavu Hasíkovi, který kompletně kříž zrenovoval
a pozlatil, a vše udělal sponzorským
darem. Jistě mi dáte za pravdu, že mít
pozlacený kříž bylo snem farnosti,
který se až nyní po 100 letech podařilo splnit.
Je dobrým zvykem zanechat
v kopuli odkaz budoucím generacím.
Vzkaz, který jsme nalezli v původní kopuli, bohužel nebyl uložen ve
zvláštní schránce a psaný materiál
byl značně vlivem teplot a vlhkosti
poničen. Písemnosti jsou momentálně v mikulovském archivu, kde se je
snad podaří zachránit. Do opravené
kopule jsme do dvou schránek vložili
následující dokumenty:
-text o historii kostela sepsaný p.

Františkem Janoškem
-text o evidenci dosavadních oprav
získaných z děkanství v Hustopečích
-text „Svědectví z rekonstrukce
kostela“ sepsaný mnou
Dále zde byly vloženy všechny
aktuálně platné mince, prosincový
Vrbecký zpravodaj a jako perlička
dnes již neplatná papírová padesátikoruna.
Jakmile teploty vzrostou nad 15°C
započneme s aplikací silikátového
nátěru na věži. Poté budeme moci
rozebrat lešení a pokračovat v dokončení opravy střechy. Mezitím je potřeba dokončit opravu omítky, římsy
a hromosvodu. To, co se smrsklo do
dvou vět, zabere minimálně 2 měsíce
intenzivní práce.
V neposlední řadě budeme muset
opravit také pískovcový sokl, kde
bych rád oslovil dobrovolníky z řad
farníků.
Nakonec bych se rád obrátil na
Vás, kterým není lhostejný osud našeho kostela. Jak jsem avizoval, právě
byla otevřena druhá sbírka na opravu kostela sv. Jiljí. Je možné
přispívat v průběhu celého
roku na speciálně zřízený
účet. 14. dubna 2012 proběhne v naší obci sbírka do
pokladniček. Pánbůh zaplať
za jakýkoliv dar. Dary nad
1.000,-Kč u fyzických osob
lze odečíst ze základu daně,
potvrzení Vám na základě
výpisu ze sbírkového účtu,
či na základě podpisu na
výběrčí listině vystavíme na
obecním úřadě.
Dalším novým počinem
bude charitativní koncert
skupiny MEDICIMBAL a
jejich hostů, který se bude
konat 25. května na sóle za
kulturním domem. Veškerý
výtěžek z koncertu poputuje
na sbírkové konto.
Držte nám palce, ať se vše
podaří.
Tomáš Bílek
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 zřízen zvláštní bankovní účet
číslo 107-1784480237/0100
 sbírka v obci proběhne
v sobotu 14. 4. 2012 od 10:00

FARNÍ OKÉNKO
Velikonoce nejsou svátkem jako ty
ostatní, je to „svátek svátků“, „slavnost
slavností“. Slavením velikonočního
tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a
k životu s Bohem.
Svatý týden je týden před Velikonočními svátky a jmenuje se tak jako
upomínka na utrpení a smrt Pána
Ježíše Krista. Svatý týden začíná Květnou nedělí.
Květná neděle je připomínkou
Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, kdy
byl vítán palmovými ratolestmi. Na
Květnou neděli se světí větvičky (u
nás většinou kočičky), které si lidé
nosí domů. Poté následuje Zelený
čtvrtek, který je především připomínkou poslední večeře Páně. Na Zelený
čtvrtek se do soboty naposledy rozezní zvony a poté jsou nahrazeny řehtačkami. Říká se, že zvony odlétají do
Říma. Po Zeleném čtvrtku následuje
Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod
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velikonoční.
Velký pátek je dnem Kristova
umučení a vyjadřuje smutek pokání a
půst pro památku ukřižování a smrti
Ježíše Krista. Na Velký pátek se drží
půst újmy v jídle a zdrženlivosti od
masa. Také se nesmí hýbat se zemí.
Bílá sobota je ve znamení hlídání a
návštěvy Božího hrobu a na přípravu
Kristova zmrtvýchvstání. Na Bílou
sobotu končí postní doba a pečou se
beránci a mazance.
Boží hod velikonoční či zmrtvýchvstání Páně je největší křesťanský svátek. Slaví se při něm Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Na Boží hod
velikonoční se světí pokrmy, nemá
se také zametat, vynášet hnůj, mýt
nádobí nebo čistit boty. Po neděli
následuje Velikonoční pondělí, které
je ve znamení bohatého hodování a
oslava končící zimy a nastávajícího
jara. Velikonoční pondělí charakterizuje živá tradice pomlázky, která patří
k hlavním dnům jarního koledování.

Slavení Velikonoc pokračuje dalších
padesát dnů.
Pavla Kolářová
ZPOVĚDI:
Kobylí
- sobota 24. 3. 2012 od 15:00
Bořetice
- neděle 25. 3. 2012 od 15:00
Vrbice
- neděle 25. 3. 2012 17:00- 18:30
MŠE:
Zelený čtvrtek: Kobylí v 18:00
Velký pátek:
Bořetice v 18:00
Bílá sobota:
Vrbice v 19:00
Boží hod velikonoční:
Bořetice v 8:00
Vrbice v 9:30
Kobylí v 11:00
Velikonoční pondělí:
Bořetice v 8:00
Vrbice v 9:30
Kobylí v 11:00
Na Velikonoční pondělí bude svěcení
pokrmů.
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Velikonoční hrkání
Starší lidé, ale i někteří z mladších, si pamatují na starý lidový zvyk
- velikonoční hrkání. Když jsme my
starší byli ještě ve školních letech,
dostalo se nám zajímavého poučení,
že na Zelený čtvrtek odletěly kostelní
zvony do Říma a vrátí se až na Bílou
sobotu. Tímto nám byla zdůvodněna
nutnost ranního, poledního a večerního hrkání. Na velikonoční svátky jsme
se velmi těšili a byli jsme přímo hrdí
na naši nepostradatelnost, například
v souvislosti s oznamováním poledne
nebo večerního klekání. Tento starý
lidový zvyk se do dnešních časů udržel
na Podluží a také i v dalších dědinách
Slovácka. Muzeum obce Vrbice ve
spolupráci s obecním úřadem se chce

pokusit o obnovení zmíněného starého
zvyku. Panu starostovi se podařilo velmi výhodně obstarat několik hrkačů
–„tragačů“, klepače a také ruční hrkávky. Tyto „instrumenty“ jsou uloženy
ve skladu obecního muzea a děti si je
pro velikonoční hrkání mohou zapůjčit. Většina školáků určitě neví takřka
nic o tomto velikonočním zvyku, proto jim vše zavčas ve škole vysvětlíme
a hrkače předvedeme. Pro začátek
bude úspěch, když se hrkání uskuteční po zmíněné velikonoční dny alespoň v poledne. Časové podrobnosti o
uvažované akci budou dětem sděleny
ve škole při předvádění instrumentů. Pokud se podaří vše zorganizovat,
tak i obecním rozhlasem. Průvod

dětí bude přes celou obec doprovázet
dospělá osoba, aby byl zajištěn potřebný dohled. Bylo by dobré, aby zvláště
dědečci, babičky, ale i rodiče podpořili snahu obecního úřadu a muzea
obnovit tento starý zvyk. Možná, že se
u někoho doma ještě najdete nějaký
ten „hrkač“. Zapůjčením dopřejete
dětem zajímavý zážitek. Pan starosta
navíc přislíbil pro účastníky i nějakou
sladkou výslužku. Pokud by chtěli
někteří rodiče pořídit pro svoje děti
některý z hrkačů, v kanceláři obecního
úřadu je možné zjistit adresu výrobce.
Výrobce má velmi rozumné ceny. Pro
začátek je pro děti připraveno celkem
dvanáct hrkacích „instrumentů“ a my
doufejme, že vyjde i počasí.

Pletení velikonočních žil
Stejně jako v loňském roce se uskuteční i letos nácvik pletení šlahačkových žil z vrbových proutků. V minulém roce
měla tato akce značný úspěch, což dosvědčila velká účast zájemců. Pletení velikonočních žil se uskuteční na Velikonoční neděli před obecním muzeem. Zase budou zdarma k dispozici vrbové proutky, žilu si bude muset každý zájemce
za příslušného dohledu uplést sám. Podrobnější informace budou ohlášeny obecním rozhlasem. Nezbývá než si přát
alespoň tak pěkné počasí, jaké bylo loni.
František Janošek
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SLAVNOSTNÍ KŘEST CD KAPELY SKLEPANKA
Tak se konečně příznivci Sklepanky i samotná kapela dočkali! Na světě
je první (a pravděpodobně i poslední)
CD této amatérské dechové kapely. V
neděli 12. února se v sále kulturního domu na Vrbici konalo ,,nedělní hudební odpoledne‘‘ spojené se
slavnostním křtěním CD ,,Na našej
zahrádce kvetú růže‘‘. Cestu na Vrbici
si našlo téměř 200 milovníků dechovky, a také několik pozvaných ,,kmot-
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rů‘‘ z řad sponzorů. Celé odpoledne
vtipným slovem provázela redaktorka a moderátorka ČR Brno paní
Marcela Vandrová a na podiu se se
Sklepankou střídali i vrbečtí Mužáci.
Sladkou tečku za programem udělal
jeden z kmotrů – p. Oldřich Sadílek,
který nepřišel s prázdnou, ale přinesl Sklepance ohromný dort (buben s
nápisem SKLEPANKA), na kterém si
pochutnaly všechny přítomné dámy.

Pro mužskou část publika byl připravený malý košt vín některých místních vinařů.
Myslím, že se celá akce vydařila. Kdo tam byl, určitě se mnou souhlasí. Výtěžek ze vstupného poputuje
na výrobu pamětní desky hudebního
skladatele Antonína Michny z Vrbice,
jehož písničky Sklepanka ráda hraje.
Takže, milá Sklepanko, jen tak dál!
Miluše Zálešáková

Březen 2012

Vrbecký zpravodaj

Kdy je dítě připravené jít do školy?
Role školáka přináší dítěti nejen
vyšší sociální prestiž, ale hlavně změnu životního stylu a zvýšení nároků.
Vstup dítěte do školy ovlivňuje život
celé rodiny. Roli školáka získává
dítě automaticky po dovršení šestého roku. Tato věková hranice má
v našem školství dlouholetou tradici
a lze ji do jisté míry považovat za
vyhovující. Většina dětí, které dovrší
šestý rok života před zahájením školního roku, je schopna bez problémů
zahájit školní docházku a přijmout
novou roli školáka. V případě, že
dítě není v tomto věku tělesně nebo
duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel základní
školy školní docházku o jeden školní
rok. Žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Podle zákona však existuje ještě jedna možnost, a to
tzv. dodatečný odklad, který
se může udělit v případě, že
v průběhu prvního pololetí
se u dítěte projevila nedostatečná tělesná nebo duševní
vyspělost. Před tímto odkladem však varují nejenom
psychologové, ale i pedagogové, neboť návrat dítěte do
mateřské školy je pro dítě
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traumatizující. Proto je velmi žádoucí, aby rodiče dobře posoudili, zda je
dítě opravdu po všech stránkách zralé
k přechodu do základní školy. Mohou
se přijít podívat do mateřské školy
a srovnat, jak se dítě chová v prostředí
stejně starých dětí, zda si s nimi hraje,
anebo vyhledává ke kamarádství spíše
děti mladší.
Odborné posouzení školní zralosti realizují v mateřských školách pracovníci pedagogicko- psychologické
poradny, avšak záleží na rodičích, zda
doporučenou možnost těchto pracovníků využijí. Podle mnoha odborníků
mají možnost největšího posouzení, zda
je dítě zralé pro vstup do základní školy
učitelky mateřských škol. Oproti všem
odborníkům jsou s dětmi v každodenním kontaktu, mají velkou možnost
srovnání s ostatními vrstevníky.
Dalším kritériem zralosti a vyspělosti dítěte pro vstup do základní školy je samotný zápis.

Zde přichází dítě s rodiči a ti vidí,
jak se dítě chová v neznámém prostředí, neboť i tento fakt ukazuje vývojovou úroveň dítěte. V naší základní
škole je zápis považován za slavnost.
Pedagogové školy se na něj důkladně
připravují, mají promyšlenou organizaci, která na sebe navazuje. Děti
mají možnost předvést své znalosti
ze všech oblastí (hudební, jazykové,
rozumové, výtvarné, tělesné). Vše
je vedeno nenásilnou formou, ucelený zápis seznamuje děti s prostředím základní školy formou pohádek,
pohádkových bytostí a v letošním
roce zápis se zvířátky.
Z toho plyne, že záleží na rodičích, jak se rozhodnou, zda budou
respektovat připomínky odborníků
a současně budou schopni objektivně posoudit individualitu svého dítěte. Není to vždy jednoduché, protože
některé děti v opačném případě jsou
zralé na vstup do základní školy, ale
rodiče jim chtějí dětství prodloužit. Je zde nebezpečí, že
nebude využit okamžik, kdy je
dítě nastartováno na vstup do
školy. Přejeme všem rodičům,
jejichž děti jsou v předškolním
věku, aby rozhodování o svých
dětech při vstupu do základní
školy brali zodpovědně, je to
velmi závažný mezník v životě
každého dítěte.
S využitím odborné
literatury zpracovala
Jana Kadlecová
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Zimní nadílka zvířátkům
K tradicím naší mateřské školy
patří každoroční předvánoční nadílka zvířátkům v lese.
Ale loni na Vánoce se zima nechtěla přihlásit. Bylo plno bláta a rodiče
nás upozorňovali, že se vyskytují stále
klíšťata, takže zákaz vstupu do lesa.
Na zvířátka jsme ale nezapomněli.
Do krmítek na školní zahradě jsme
neustále přisypávali semínka. Kluci
předškoláci vyráběli krmítka z krabic,
kokosových ořechů, ze dřeva. Jakmile v lednu zamrzlo, hned jsme si připravili nejrůznější dobroty – mrkvičky, řepy, suchý chléb, rohlíky, jablka
a vyrazili za zvířátky do lesa. V lese
bylo jako vždy příjemně, tajemně.
Pod stromy jsme položili dobroty. Některé děti se musely ujistit,
že zvířátkům nedávají nic špatného
a ochutnávaly tvrdý chléb i mrkvičku. Čekali jsme, jestli nějaké zvířát-

ko neuvidíme, ale neměli jsme štěstí,
jenom v dálce se ozýval štěkot psů
a krákání vran. Nezbývá než doufat,

že zvířátkům chutnalo, a že z pamlsků
načerpala dostatek energie pro zbytek
zimy.

Smíšené třídy – malí a velcí dohromady
V naší mateřské škole od roku
2002 pracujeme ve smíšených třídách, tedy s dětmi v rozmezí od 3 do
7 let (děti s odklady školní docházky). Dříve jsme měli třídy rozdělené
podle věku, v dolní třídě „mladšáků“ byly děti od 3 do 5 let a v horní
třídě „staršáků“od 5 do 7 let. Chvíli
nám učitelkám trvalo, než jsme si na
způsob práce ve smíšených třídách
zvykly, naučily organizaci. V současné době nám takto uspořádané třídy
plně vyhovují a to z několika důvodů.
Smíšené třídy naplňují sociální
potřeby dětí. Podporují pečovatelské
sklony starších dětí a jejich důvěru
v to, že jsou velké, zkušené, pomocníci učitelky. Menší děti se cítí v bezpečí se staršími kamarády, výborné
podněty k sociálnímu učení malých
i velkých.
Dalším kladným přínosem je
vstup tříletých dětí v září do mateřské
školy, kdy jich do tříd přichází méně.
Ve třídách, kde jsou jenom tříleté
děti, je to nejen pro učitelku, ale hlav-
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ně pro děti velmi náročné. Učitelka
nemá tolik rukou, aby utišila, pohladila, zaujala všechny děti. Adaptační
problémy dětí umocňuje nesamostatnost v oblékání, při jídle. Pokud jsou
ve třídě děti starší a ještě se navíc s
mladšími dětmi znají, je vyhráno.

Kamarádi mladší děti zabaví, pomohou při oblékání, při jídle, nabídnou
hračku. Při zápisu dětí do mateřské
školy si maminky mohou vybrat třídu, do které bude jejich dítě umístěno
na základě toho, jestli tam má sourozence, kamaráda. Tím odpadává
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strach z odloučení od rodiny, protože
děti vidí známou tvář.
Někteří rodiče se ptají, zda můžeme
dostatečně skloubit přípravu předškoláků na vstup do základní školy. Ano
můžeme, pracujeme ve skupinkách,
úkoly se snažíme diferencovat.
Často se stává, když pracujeme
s předškoláky, že se přidají i děti

mladší a plní zadané úkoly.
Činnosti ve skupinkách jsou efektivní, lépe se pracuje se skupinkou
s počtem 8 dětí než, když kolektivně
s 20 předškoláky. Mohlo by se zdát,
že mladší děti při práci starší ruší,
na druhé straně je pozitivním aspektem už to, že děti nepracují ve skleníkovém prostředí, naučí se přijímat

ruchy jako součást běžného pracovního prostředí, učí se soustředit i za
takových podmínek (přínos ve spojených třídách). Zabavit ostatní děti
a cíleně se věnovat předškolákům jde,
ale v zažitém systému, kde jsou nastavená pravidla, které děti respektují.
Jana Kadlecová
ředitelka MŠ

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY VRBICE
na školní rok 2012/2013
se bude konat ve středu 16. května
2012 v 16 hodin v budově mateřské
školy.

Zápis do první třídy
z pohledu rodiče
14 .února letošního roku jsme
se s naším nastávajícím prvňáčkem
vydali k zápisu do vrbecké školy. Čekala na nás škola plná zvířátek. U šaten dostal náš předškolák
instrukce a hned po nich jsme společně vyrazili po třídách plnit různé
úkoly. Paní učitelky a jejich pomocníci, převlečení za zvířátka, provázeli všechny děti zkouškami jejich
dovedností.
V každé třídě bylo připraveno
nějaké překvapení v podobě odměny za splněný úkol. Dle mého názoru byla stanoviště velice nápaditě
a systematicky připravena. Velký dík
patří všem dospělým i dětem, protože i náš budoucí školák odcházel
spokojený, a hlavně - těší se do první
třídy.
Tak po letních prázdninách na
shledanou.
Pavla Kolářová
maminka předškoláka
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A jaro je tu
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Školní
okénko

SLOH ve 3. ročníku
Popis postavičky
z dětské knížky

Zápis do 1. třídy se zvířátky
14. únor 2012 byl mimořádně důležitý pro děti, které se v září poprvé vydají do
první třídy. Ty navštívily s rodiči naši základní školu a předvedly paní učitelkám při
zápisu své dovednosti.
Děti hned ve dveřích budovy přivítala zvířátka. Tentokrát se naše škola proměnila na školu plnou zvířátek. Předškoláci plnili úkoly u zajíčka, kde měli za úkol pojmenovat geometrické tvary, u veverky měli za úkol poskládat obrázek, říci, co slyší na
začátku slov. U kočičky museli zazpívat písničku, rozeznat, jaké zvuky uslyší.
Ve všech úkolech ukazovali svou připravenost do školy. Za všechny splněné úkoly vždy dostali dárek a
sladkou odměnu.
Jeden budoucí prvňáček si nám postěžoval:
„Do školy se kvůli učení
vůbec netěším, nejraději
bych ještě zůstal ve školce a hrál si.“ Snad svůj
názor do září změní.
I přesto věříme, že
se dobrodružství dětem
líbilo a prožily spolu s
rodiči ve škole pěkné
odpoledne. Po prázdninách se na nové prvňáky těšíme.
Daniela Otáhalová vyučující

Křemílek a Vochomůrka
Jsou to dvě postavičky z knížky Václava Čtvrtka a namaloval je Zdeněk Smetana.
Křemílek je velký a tenký. Nos má jak podlouhlou
bramboru a oči jak dvě švestky. Na rukou má jen čtyři
prsty. Z dlouhé noční košile mu koukají velké nohy. Na
hlavě nosí dlouhou čepici s bambulí.
Vochomůrka je malý tlustý. Liší se jen vzrůstem a tvarem nosu. Nos má jak špatně nafouklí balón. Žijí spolu
v pařezové chaloupce na kraji lesa. Jeden bez druhého se
ani nehnou. Kam jde jeden, jde i druhý. Postavičky má
ráda pro jejich ochotu pomáhat druhým a také že jsou
srandovní a mají se rádi.
Denisa Bulvová
Honzíkova cesta
Honzík je z knížky „Honzíkova cesta“, kterou napsal
Bohumil Říha a ilustrovala Helena Zmatlíková. Honzík je
malý klučina, který má velká modrá kukadla, malou pusinku a nos jako knoflíky. Vlasy má krátké a rozježené. Je drobné postavy a je to neposedný klučina. Honzík je zajímavý
tím, že jede sám vlakem k a dědovi na prázdniny. Veze si
s sebou duhovou kuličku, která je pro něj velký poklad. Tuto
knihu jsem si vybral, protože je hezká a moc mě zaujala.
Petr Vykydal 3.třída
Hurvínek
Hurvínek je loutková pohádková postava, je ze dřeva
a ovládá ji člověk.
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Má kulatou hlavu a vykulené oči. Na hlavě mu trčí
odstáté uši a špičatý nos. Jeho ústa jsou malá. Vlasů moc
nemá. Tělo má štíhlé. Nosí bílou košili a krátké černé kalhoty. Na nohou má dřevěné boty, kterým se říká dřeváky. Má kamarádku Máničku a psa Žeryka. Je kamarádský
a hravý. Postava Hurvínka mě zaujala, protože je s ním
legrace. Rád ho poslouchám na kazetě.
Leoš Zálešák
Rumcajs
Rumcajs je kreslená pohádková postava z knihy Václava
Čtvrtka, kterou nakreslil Radek Pilař. Byl dobrým ševcem,
který šil a spravoval boty knížecímu pánu ve městě Jičíně.
Z Rumcajse se stal loupežník, který žije v lese Řáholci. Má
menší zavalitou postavu, tmavé vlnité vousy a na bradě
vousy. Vykulené oči a kulatý nos. Na hlavě nosí červený
klobouk. Na nohou má pěkné ušité boty. Vybral jsem si tuto
večerníčkovou postavu, protože se mi líbí a mám ji rád.
Lukáš Michna
Maková panenka
Maková panenka je kreslená postavička z Večerníčku.
Knihu o Makové panence napsal Václav Čtvrtek a nakreslil Radek Pilař.
Maková panenka se narodila v makovém poli. Panenka je
drobné postavy, má malou hlavu s velkýma modrýma očima.
Její černé vlasy jsou dlouhé a sahají až po drobný pas. Na
hlavě nosí čelenku z bílých korálků. Její nosík je malinký
a pod ním jsou ústa, která se pořád usmívají. Tělíčko má
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droboučké, zelené, připomínající střed vlčího máku. Pod
tělíčkem má velkou červenou sukni, složenou z okvětních
lístků vlčího máku. Pod sukní má malé černé střevíčky.
Maková panenka je krásná, protože mi připomíná
kytičku. Makovou panenku jsem si oblíbila pro její dobrou povahu a krásnou červenou sukni.
Barbora Machovská
Jerry
Jerry je kreslená pohádková postava od autora Walt
Disney. Je to malá hnědá myška. Hlavu má malou jako
tělo. Uši velké jako plácačky. Oči tmavé a nos červený jako
knoflík. Pod nosem má fousy. Na rukou má čtyři drobné prstíky, nožky jako plácačka a dlouhý ocásek. Bříško
a spodek tlapek má světlejší než celé tělo. Bydlí v domě,
v díře ve zdi, kde na něj často číhá kocour Tom. S ním
prožívá hodně veselých příběhů. Jerry se mi líbí, protože
je malý, veselý a samá legrace.
David Kocourek
Pat
K popisu postavy jsem si vybral pohádkovou bytost.
Jmenuje se Pat. Vystupuje ve večerníčku spolu se svým
kamarádem Matem. Postavy mají rozdílné. Pat je menší
a zavalitější. Popis mi usnadňuje tím, že většina částí jeho
těla je kulatá. Právě takto vystupují z oválného obličeje
rovnoměrné uši a velký nos, který téměř zakrývá malé
nevýrazné oči, černé jako uhel. Stejně tak schovaná ústa
s úzkými rty, vyjadřujícími svým úsměvem stále dobrou
náladu. Obličej přechází přes silný krk k ještě silnějšímu
trupu. Z něj vyčnívají mohutné dlouhé ruce. Silné paže
a zápěstí je zakončeno oválnými prsty. Z pod bříška vyční-
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vají nohy, tlusté jako špalíky. I přes jejich délku umí rychle utíkat. Triko a kalhoty nosívá vždy čisté a v pestrých
barvách. Pod modrou čepicí bychom marně hledali vlasy. Jeho neomalené kousky mě dovedou vždy rozesmát.
Mám ho rád pro jeho dobrosrdečnost, laskavost a ochotu.
Po jeho zhlédnutí, se mi vždy dobře usíná.
Jakub Veselý
Rumcajs
Moje postava žije v lese Řáholci. Bydlí v jeskyni s Mankou a synkem Cipískem. Postavu má vysokou a statnou.
Má velké oči, nos kulatý a vousy hnědé a huňaté. Nosí
vysoký červený klobouk, červené kalhoty a červenou vestu. Pod vestou nosí bílou košili. Na nohou má obuté hnědé boty. Jako správný loupežník má u sebe vždy nabitou
bambitku.
Ondřej Burian
Rákosníček
Rákosníček je kreslená pohádková postava z knížky
Jaromíra Kincla, kterou namaloval Zdeněk Smetana. Je
to malý zelený skřítek. Z obličeje na nás hledí dvě velká
kukadla, pod nimi je obrovský nos jako bambule. Uši má
také velké a kulaté. Ústa jsou malá a nepatrná. Několik
málo vlasů mu na hlavě stojí jako anténky. Tělo má štíhlé. Nosí zelené triko a dlouhé zelené kalhoty. Z rukávů
mu vykukují velké ruce, na kterých má čtyři prsty. Tento
veselý skřítek bydlí na břehu rybníka Brčálníka. Je dobrodružné povahy, umí se rychle rozhodovat a rád každému
pomáhá. Postava Rákosníčka mě zaujala pro jeho laskavost a dobrotu.
Slavomil Tetur
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ZIMNÍ VZPOMÍNKY ČTVRŤÁKŮ….

CENTRUM VOLNÉHO ČASU
Slohové práce žáků 5. ročníku: Co bych si přál, aby
bylo v Centru volného času Vrbice
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Žáci z Vrbice vzorně reprezentovali
ZŠ Kobylí
Orion florbal cup
Ve čtvrtek 8. 12. 2011 se konalo okresní kolo ve florbalu mladších žaček.
Naše žákyně získaly 2. místo. Nejlepší hráčkou týmu byla Romana Maťáková,
podíl na skvělém umístění měla i Magda Mikulicová.
Ve středu 14.12.2011 se ve Velkých Pavlovicích konal Orion florbal cup
starších žákyň. Naše sportovkyně vybojovaly 2. místo v okrese. Byl to velký
úspěch. Před námi byly jen žákyně ze Šitbořic, které loni byly 3. v republice.
Náš tým reprezentovaly Katka Mikulicová a Lenka Horáková.

Přehazovaná
Dne 26.1.2012 se konala soutěž v přehazované. Do Velkých Pavlovic se sjelo 6 týmů. Naše starší žákyně získaly 1. místo. Přestože některé souboje byly
velmi vyrovnané, porazily všechna družstva. Za tento skvělý výkon patří dík
opoře týmu Katce Mikulicové.
Milena Horáková

Okresní kolo chemické olympiády
V okresním kole chemické olympiády reprezentovala naši školu Natálie
Grégrová z 9. třídy. Ve školním kole se umístila jako druhá a v okresním kole
skončila sice čtrnáctá, avšak jako čtvrtá ze základních škol! K pěknému úspěchu gratulujeme.
Vlastimil Janda

Víte, proč se říká …
…Dlouhé vlasy, krátký rozum?
Žila byla jedna dívka. Jmenovala se Lucka. Byla chytrá a velmi se jí líbily
dlouhé vlasy. Jejím přáním bylo, aby měla vlasy dlouhé až k zemi. Podařilo se jí to v sedmé třídě. Všechny holky jí záviděly. Lucka byla nejchytřejší
a nejkrásnější holka ze třídy, dá se říct, že byla dokonalá. V pololetí dostala na
vysvědčení samé jedničky a konečně se její vlasy dotýkaly země. Byla na sebe
velmi pyšná.
Jednoho dne maminka řekla Lucce, ať jde do obchodu a koupí 5 vajec. Lucka šla. Po cestě si ale přišlápla ty své vlasy. Hrozně to s ní cuklo, měla co dělat,
aby udržela balanc. V tu ránu zapomněla, co měla koupit. „Ach jo,“ povzdychla si. „Musím se vrátit domů.“ Doma se jí maminka smála a připomněla jí těch
5 vajec. Lucka šla, nakoupila a … Zase se jí to stalo. Znovu si přišlápla ty své
překrásné a předlouhé vlasy. Tentokrát to však odnesla navíc ta vejce. Přišla
domů a byla na sebe tak naštvaná, že vzala nůžky a ŠMIK! Vlasy byly pryč.
Ve škole se jí všichni smáli a od té doby se říká: Dlouhé vlasy, krátký
rozum.
Lenka Horáková, 8. tř
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Oknem do Alp
Sedím u okna. Venku poletuje
mokrý sníh, který se rychle rozpouští
na zablácené zemi. Jsem z toho smutná, protože zimu miluji. Ale se sněhem. Ta letošní je bez sněhu, vypadá
jako král bez koruny. A jak tak pozoruji to chumelení, v myšlenkách se
ocitám v zasněžených rakouských
Alpách …
Všude kolem zasněžené louky,
vrcholky hor a téměř neviditelné chaloupky, zasypané až ke komínům.
V dálce slyším motor lanovky. Už se
moc těším, až budu druhý den lyžovat,
protože lyžování je můj nejmilejší sport.
A už je to tady. V přezkáčích a s
lyžemi na rameni šlapu prudký kopec,
na jehož vrcholku se nachází první stanice lanovky. Ani se mi nechce věřit,
že je osmnáct stupňů pod nulou, protože z toho výšlapu mi úplně stéká pot
po čele. Jsem ale nadšená, připravená
si užít první lyžování v roce. Lanovka
mě rychle vyveze nahoru a já sjíždím
dolů k další. Je to úžasné. Dlouhá šála,
kterou mám uvázanou kolem krku, za
mnou vlaje jako prapor na lodi. Kolemjedoucí lyžaři si to zřejmě užívají stejně
jako já. Teplota je stále tak nízko, mám
promrzlé palce na nohou i rukou. Ale
nad vrcholy hor se začíná vyhoupávat sluníčko, které mi dodá sílu ten
mráz ještě chvíli přečkat. Když už je
to opravdu zlé, vejdu do horské chaty
na čaj a ohřát se. Říká se, že počasí se
dokáže změnit z vteřiny na vteřinu. Je
to pravda. Když vyjdu z chaty, začnou
vedle mě poletovat chuchvalce sněhových vloček a jako peříčka dopadat
na zem. „Ach jo,“ povzdechnu si, „to
zase budou na sjezdovce kopy sněhu
a bude se blbě lyžovat.“ Ale nahodím
úsměv a sjedu zbytek kopce. Proč být
zamračená a naštvaná, když jsem si to
vlastně přála?
Čerstvý vzduch proudící z otevřeného okna a kvílení meluzíny mě vrací zpátky do reality, takže jsem zase
doma – na Moravě. Sněhu jsem si,
teď už jen ve vzpomínkách, užila, ale
potěšilo by mě, kdyby se paní Zima
ukázala i tady u nás.
Miroslava Ludvová, 7. B
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Blíží se jaro a většina dětí vytáhne po zimě svá kola a začne vesele brázdit vrbecké silnice.
Ví ale každé dítě, nebo jeho rodič, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo?
3Ě('1%/69Ü7/2
Proto tu máme několik dobrých a hlavně užitečných rad.

VÍŠ,
JAK MÁ VYPADAT SPRÁVNĚ VYBAVENÉ JÍZDNÍ KOLO?
=$'1Î(59(169Ü7/2
3) I cyklista je řidič, proto:
Všechna kola uvedená na trh
3Ě('1%/$=$'1Î(59(12'5$=.$
musí mít na snadno dostupném mís- • striktně dodržuj pravidla silničního
provozu
tě (rámu) trvanlivě vyznačeno dobře
čitelné výrobní číslo nebo elektro- • chovej se tak, jak bys chtěl, aby se
chovali ostatní k tobě
nický nosič takové informace, který
25$1Ŀ292'5$=.<1$3$356&&+.2/
je pevně spojen s rámem jízdního • respektuj zákaz požívání alkoholu
před a během jízdy
kola. Dále nesmí být užito v silničním
25$1Ŀ292'5$=.<93('/(&+
provozu za snížené viditelnosti jízdní • při jízdě nikdy nejez, nepij, nekuř
a netelefonuj, raději se plně věnuj
kolo, které není pro jízdu za snížené
řízení, neboť by se ti to vždy nemuviditelnosti vybaveno.
selo vyplatit
='52-(/(.75,&.+23528'8
• oblékej si pestré oblečení nejlépe
Informace pro cyklisty!
s reflexními doplňky
1) Před jízdou musíme u jízdního kola zkontrolovat:utažení matic a • včas použij osvětlení jízdního kola
šroubů
kol, stav pneumatik a jejich
=921(.
Proč je správné vybavení jízdního
nahuštění, stav a funkčnost brzd,
funkčnost osvětlení, napnutý a na- kola důležité pro tvoji bezpečnost?
BRZDY: umožňují ti v případě
mazaný řetěz, čisté odrazky a zvonící
.5<7Ě(7Ü=8
potřeby zpomalit nebo rychle zastavit
zvonek
PŘEDNÍ BÍLÉ SVĚTLO: nejen, že
2) Vidět a být viděn je velice
důležité: proto, vždy včas použij ti svítí na cestu za snížené viditelnososvětlení jízdního kola oblékej si pes- ti, ale zároveň tě z dálky zviditelňuje
ZADNÍ ČERVENÉ SVĚTLO: činí
tré oblečení a používej fluorescentní
tě dobře viditelným zezadu
a reflexní doplňky
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PŘEDNÍ BÍLÁ A ZADNÍ ČERVENÁ ODRAZKA: za snížení viditelnosti tě zvýrazňují jak zepředu, tak
zezadu
ORANŽOVÉ ODRAZKY NA PAPRSCÍCH KOL: zvýrazňují tě z boku
ORANŽOVÉ ODRAZKY V PEDÁLECH: jsi dobře viditelný zejména
pro řidiče, kteří tě zrovna míjejí nebo
tě předjíždějí
ZDROJ ELEKTRICKÉHO PROUDU: zajišťuje svítivost světel po dobu
nejméně 1,5 hodiny bez přerušení
ZVONEK: slouží ti k včasnému
odvrácení nebezpečí tím, že varuješ
ostatní účastníky silničního provozu
od hrozícího nebezpečí
KRYT ŘETĚZU: tě chrání před
zachycením oděvu a případnému
pádu z kola
Tyto části jsou povinné pro každé jízdní kolo:
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ZASE VŠI…
Vyučující přijde na začátku hodiny
do třídy a řekne: „Děcka, napíšeme si
do žákovských knížek: Objevily se vši,
prosím, prohlédněte hlavu!“ „Už zas,
paní učitelko, už nám to nepište, my si
to pamatujeme,“ ozývají páťáci.
Letošní školní rok vedeme neúspěšný boj s tímto malým nepříjemným
zvířátkem už od začátku září a stále se
jich nemůžeme zbavit. Každý měsíc se
ve škole znovu a znovu objevují…
Všichni je znají. Buď je zažili doslova na vlastní kůži, nebo je
měl někdo od sousedů, kamarád
či spolužák. A o čem je vlastně řeč?
O vši dětské, známé také pod názvem
hlavová. Snad každý rodič, když ne
s hrůzou, tak určitě s nepříjemnými pocity, čte sdělení ve školce či ve
škole, že se mezi dětmi tento parazit
vyskytl. Rychle začne zkoumat, zda
jeho potomka nesvědí hlava, pak jí
důkladně prohlédne a jen doufá, že
tam tu malou „potvůrku“ nenalezne.
Tady je několik informací a rad, co
dělat, když se vši ve vlasech objeví.
Veš dětská je hmyz, který žije ve
vlasech lidí. Samička klade vajíčka
(hnidy), která jsou přilepena k vlasům blízko pokožky (do vzdálenosti cca 1 cm). Z nich se líhnou larvy
(nymfy), jenž bodají a sají krev, ale
nerozmnožují se. Ty se pak změní
v dospělé vši.
Mezi příznaky její přítomnosti patří svědění hlavy, časté drbání,
nepříjemné pocity. Děti mohou být
neklidné, unavené, špatně spí a další.
Výskyt a přenos vší

Veš dětská se vyskytuje nejčastěji
v dětských kolektivech, ale může je
mít i dospělý. Snadno se přenáší, ale
pouze těsným kontaktem (veš nelétá,
neskáče). Uvádí se, že přenos je možný například i pomocí čepice, povlečení a podobně, ale jen po omezenou
dobu (za normálních podmínek cca
1 den).
Mnoho lidí mělo (a možná dosud
má) představu, že vši se týkají pouze
rodin, které mají problémy s hygienou. To ale rozhodně není pravda.
Nezáleží totiž na tom, zda jsou úzkostně dodržována hygienická pravidla
či nikoliv, protože vším čisté vlasy
a běžné šampony rozhodně nevadí.
Rodiče mají povinnost nahlásit
výskyt vší školce, škole či jinému zařízení, které dítě navštěvuje, respektive
kde v poslední době pobývalo. Tato
informace je předána ostatním rodičům, kteří by měli svému potomkovi
opakovaně prohlížet vlasy (zhruba
každý druhý den).
Jaký je postup odvšivování
Nejdříve je nutno dítěti prohlédnout hlavu, a to tak, že postupně
oddělujete prameny vlasů po celé
hlavě. Vši vypadají jako drobné hnědočerné tečky o velikosti 2-4 mm,
které se hýbou. Kladou bílá vajíčka
(hnidy), která jsou přilepena k vlasům blízko pokožky (jsou-li hnidy od
pokožky dále než 1 cm, jsou zřejmě
mrtvé či vylíhnuté). Z nich se líhnou larvy (nymfy), které sají krev,
ale nerozmnožují se. Ty se pak změní
v dospělé vši.

V případě, že má dítě vši, je třeba
použít speciální přípravek na jejich
hubení. V lékárnách najdete spoustu
přípravků. Důležité je pečlivě přečíst
návod a přesně ho dodržovat.
Může se však stát, že použitý přípravek nezabere, a proto bude nutné
vyzkoušet další. Pokud máte doma
kluka (holčičkám se asi tato metoda
líbit nebude), pak mu můžete vlasy výrazně zkrátit (vši se na vlasech
kratších než cca 1 cm nevyskytují).
Hnidy zůstávají ve vlasech a musí
se vyčesat speciálním hřebenem, který je velmi hustý. Některé je dokonce
nutné vybírat ručně.
Dítě by nemělo v době nákazy
mezi ostatní děti. Nezapomeňte také
na ochranu ostatních členů domácnosti (prohlídka hlavy, časté praní
lůžkovin a dalších textilií,….).
Závěr
Pokud se u vašeho potomka objeví vši, nepropadejte panice. Není to
rozhodně příjemná situace, neboť
potomka svědí hlava, nemůže mezi
kamarády a vy budete muset věnovat spoustu času a peněz na zbavení
se tohoto parazita. Na druhou stranu
je třeba si uvědomit, že se bohužel
jedná o běžnou záležitost, která se
prostě v dětských kolektivech vyskytuje a prevence v podstatě neexistuje.
Jak bylo zmíněno výše, nemusíte mít
žádné pocity viny či nějakého zanedbání hygieny, protože s tím výskyt
vši nesouvisí.
připravila Renata Horáková – řed.
školy s využitím odborného časopisu

Terapie v Narnii, aneb jak pomáhají psi
„Canisterapie je jedna z mnoha
forem zooterapie (terapie za přítomnosti vhodných druhů zvířat). Je to
terapie, která využívá pozitivního
působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen
přesně podle definice WHO = Světová zdravotnická organizace - jako
stav psychické, fyzické a sociální
pohody.“
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Zooterapie, někdy také bývá nazývána animoterapie, se provádí různými
způsoby: péče o zvíře, dotýkání se, hlazení, kontakt se zvířetem, komunikace
„přes zvíře“. Jedná se o poměrně nový
obor, který si pomalu začíná získávat
své místo ve spektru léčení a pomoci
lidem. Jedená se o pozitivní až léčebné
působení zvířete na člověka, které se
může projevit zlepšením paměti, moto-

riky, komunikace, zmírněním stresu,
zlepšením nálady, uvolněním a prohřátím končetin a dalším zlepšením stavu
klienta. Zde zvíře působí v roli koterapeuta, to znamená v roli prostředníka.
Jako koterapeut jsou nejčastěji používání psi - canisterapie, koně - hipoterapie
a kočky - felinoterapie, ale může se jednat také o jiná drobná, hospodářská či
exotická zvířata.
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Do Domova Narnie přišel první pes Drin (Zlatý Retriever) v roce
1997 a byl určen z počátku spíše jako
kamarád pro děti. Děti se o něj učily
pečovat - krmit, česat, chodit s ním
na procházky. V roce 2003 přibyl
Drinovi společník Bony (Labrador)
a canisterapie se začala postupně formovat, až vyrostla do dnešní podoby
pod vedením paní Jitky Malinkové.
Pro funkční terapii je ovšem třeba spolupráce více odborníků a proto se na konkretizaci jednotlivých
„činností“ se psem pro jednotlivé
děti podílí nejen canisterapeut, ale
také fyzioterapeut, spec. pedagog,
případně psycholog.
Z počátků bývá největší překážkou odbourat strach z kontaktu
se psem, s čímž se sekáváme hlavně u
dětí s autismem. Je to proces pomalý,
ovšem jeho výsledek bývá pozitivní.
Míša se psů bál od dětství. Jestliže
při procházce městem s maminkou
potkali psa, Míša se krčil, chtěl utéct
a mnohdy mamince skákal až za
krk. Nyní, po více než roce pravidelné terapie, Míša psa sám vyhledává
a v jeho společnosti se cítí bezpečně.
Pro děti s kombinovaným postižením je pes velmi dobrým rehabilitačním partnerem. Při polohování se
psem v kombinaci s bazální stimulací
se dítě zcela uvolní a samo se pohybově aktivně zapojuje – psa se snaží
pohladit, krmit, apod.
Děti nejen že přítomnost psího
kamaráda těší, ale je pro ně též velkou motivací. O tom, že pes podněcuje ke hře a pohybu nás přesvědčila
Verunka, která nemá ráda cvičení
a sama se aktivně zapojuje minimálně. Proto ji rehabilitační pracovnice pro zpevnění a posilování svalů
doporučila lezení po čtyřech. Bez
psa bychom ji ale nedokázali k tomuto pohybu motivovat. Těšilo ji dojít
si za psem sama, přijít si pro aport
a psovi jej hodit.
V individuální terapii se soustředíme na všechny oblasti rozvoje - pomocí psa rozvíjíme hrubou
a jemnou motoriku, komunikaci,
orientaci v prostoru, smyslovou
výchovu a učíme se zklidnit, odpo-

strana 26

čívat. Několikrát ročně také děláme
skupinové terapie, kde se sejde větší
počet dětí. Tato skupina se zaměřuje zejména na pohybové aktivity.
Pes slouží jako překážka, kterou děti
podlézají, obchází, házejí aport na
cíl, apod.
Psi jsou dnes již naprostou integrální součástí Narnie, i když už
v jiném složení. Letos v létě jsme se
museli rozloučit s našim dlouholetým kamarádem Drinem. Protože
byl ale model dvou psů zkušenostmi
přínosný, pořídila si paní Malinková pejska nového - Fifinku (Kavalír

King Charles Španěl). Nyní mají děti
i Bony dalšího kamaráda a větší motivaci, posunout se o krok blíže k často
vzdáleným cílům.
Za všechny děti a zaměstnance
Domova Narnie v Morkůvkách bych
chtěla všem přát poklidný čas postní a krásné Velikonoční svátky. Ráda
bych také poděkovala za přízeň MŠ
a ZŠ Vrbice, kteří nám i v loňském
roce darovali výtěžek z jarmarku.
Děkujeme.
Lenka Otýpková
a Jitka Malinková z Domova Narnie
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Kam se vytrácí „svátečno“
Jako asi většina z nás, i já mám
vánoční svátky spojené mimo jiné
s „Rybovkou“. Proto jsem letos neodolala pozvání a vyrazila jsem po Novém
roce na mši do Moravského Žižkova,
abych si ji poslechla v podání chrámového sboru z Velkých Bílovic. Kulturní zážitek to byl krásný, ale já bych se,
protentokrát, chtěla zastavit u něčeho
jiného. Když jsem se totiž rozhlédla po
kostele, všimla jsem si, že lidi v bundě bych spočítala na prstech – většina
byla v kabátech, dámy v klobouku.
Vystavený Betlém, tóny Rybovy mše
a dívky oblečené v parádních krojích
(slavila se právě mše za hospodyně
a dívky, jak tomu bývá u nás na Nový
rok) či slavnostní ofěra jenom podtrhovaly sváteční atmosféru...
A tak jsem, přiznám se, místo kázání přemýšlela o tom, kam se
vytrácí „svátečno“ z našeho života,
a jestli ho svým přístupem nevypuzujeme sami. A musela jsem sáhnout
sama sobě do svědomí – o co by byla
každá neděle „nedělnější“, kdybych si
místo modrých riflí oblékla do kostela sukni? A kabát mám – je, pravda,
už deset let starý, ale většinu roku

visí ve skříni – copak by na Boží hod
vánoční nebyl vhodnější, než ta bílá
(byť nová a krásná) bunda?
A jak se myšlenky rozběhly, nebyly k zastavení. Proč ještě nedávno
tančily na plesech ženy převážně
v dlouhých garderobách a dnes klidně
vyrazí v kostýmku? A není to škoda?
Vždyť já si v dlouhých šatech vždycky připadla jako princezna! A vůbec
nevadilo, že jsem celou sezonu „plesovala“ v jedněch a těch stejných, doma
i přes pole.
Proč vídáme v černobílých filmech
pány v obleku i na fotbale, a dnes je
pro ně sako a rozhalenka nepřekonatelným problémem, když jdou třeba
do divadla? A proč naopak pro tolik
mužů oblek a vázanka problémem
není – vždyť kolik je takových, co tráví své pracovní dny v kanceláři?
Jak je možné, že mladý ženáč, který tolik let hodoval v kroji (a snad
tedy chápe svátečnost chvíle), oblékne
v neděli odpoledne „pod máju“ plátěné kraťasy a žabky? Koneckonců, když
on vypadá, jako by vyrazil na pláž,
znemožňuje tím i své krásné ženě,
aby se nastrojila do svátečního…

A tak se mi zdá, že to my sami
jsme přestali oddělovat sváteční od
všednodenního. Džíny se staly uniformou vhodnou snad pro každou
příležitost, ačkoliv je má paradoxně
na sobě oblečené sotva patnáctiletá
dívka s líčením více než večerním…
Ať chceme, nebo ne, šaty skutečně
dělají člověka, a my sami degradujeme sváteční chvíle tím, jak opomíjíme dodržování základních pravidel
kultury oblékání.
Z kázání pana faráře jsem si
odnesla pramálo. Ale zařekla jsem
se, že svým dětem budu vštěpovat, že
každá příležitost vyžaduje jiné odění. Že hody jsou největší svátek roku,
a proto se oblékáme do krojů nebo
svátečního. Že zkouška na vysoké škole je společenskou příležitostí a tomu
je třeba přizpůsobit i oblečení. Na
ples se nosí kravata a ke štědrovečerní tabuli nesedáme v teplákách. Že do
kostela se nechodí v teniskách, a naopak do divadla se chodí v kostýmku,
nebo ještě lépe, v šatech. A taky jsem
si uvědomila, že bych si to čas od času
měla připomenout i já sama…
Lenka Machovská

VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY aneb STALO SE PŘED:
20 lety (1992)
Narodilo se 19 dětí – 7 chlapců a 12 děvčat
Zemřelo 15 občanů – 8 mužů a 7 žen
Uzavřeno bylo 14 sňatků
K pobytu se přihlásilo
20 občanů
a odhlásilo se 22 občanů
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 1992 byl – 1 135
Rozpočet obce:
Příjmy
plán
skutečnost
Výdaje

1.714.200,- Kč
944.028,22 Kč

plán
1.714.200,- Kč
skutečnost 1.977.093,15 Kč

V roce 1992:
- byla vybudována nová asfaltová vozovka v části obce
Šmitkov a Zahrady v hodnotě díla 1.200.000,- Kč
- byla provedena oprava topení a okapů v kulturním domě
a tanečního parketu za kulturním domem, kam byly
zakoupeny soupravy stolů a lavic v hodnotě 25.000,- Kč
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- Obecním úřadem Vrbice byly vykoupeny pozemky pod
stavením poštou a sběrným dvorem
- byl vykoupen rodinný dům č. 89 – Ostřížkovo na rozšíření vozovky a křižovatky
- byl také vykoupen dům č. 36 – bývalé Janoškovo řeznictví. Oba domy byly zbourány a dnes je tam zeleň
- za dovoz pitné vody do obce zaplatila obec 51.704,- Kč
- byla provedena rekultivace skládky u Studýnek, kde
vznikl nový parčík. Skládka byla oplocena, pod ní byla
prodloužena kanalizace a ke skládce vybudována panelová vozovka
- byla připravována výstavba přivaděče pitné vody do
obce – byl zpracován projekt
Mateřskou školu navštěvovalo 45 dětí ve dvou třídách.
Základní škola měla 60 žáků ve čtyřech ročnících
a třech třídách.
Proběhla transformace zemědělského družstva na
družstvo vlastníků.
V obci bylo zapsáno 45 samostatně hospodařících rolníků.
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Živnostenský list vlastnilo 36 občanů.
V knihovně bylo zapůjčeno 4 325 knih a časopisů.
Rok 1992 byl mimořádně suchý s extrémně rekordními vysokými teplotami na jaře a v létě.

10 lety (2002)
Narodilo se
10 dětí - 4 děvčata a 6 chlapců
Zemřelo
10 občanů – 4 ženy a 6 mužů
Uzavřen byl
1 sňatek
K pobytu se přihlásilo 8 osob
a odhlásilo se 17 osob
Celkem žilo k 31. 12. 2002 v obci 1 107 obyvatel.
V roce 2002:
- byla provedena výstavba dešťové kanalizace „Humna a
Klínky“, na kterou si obec vzala úvěr 5.000.000,- Kč
- za kulturním domem byla položena zámková dlažba a
upraveno celé prostranství

- v knihovně bylo zřízeno informační centrum v ceně
70.000,- Kč
Ve dnech 17. až 24. 11. 2002 probíhaly v obci Misie.
V parku v Dědině nad školou byl umístěn misijní kříž.
Základní škola se stala od 1. 7. 2002 samostatným právním subjektem.
Školu navštěvovalo 59 žáků v pěti ročnících s třech třídách.
Mateřská škola se samostatným právním subjektem stala
k 1. 9. 2002 a měla 39 dětí ve dvou třídách.
Uskutečnilo se první vystoupení divadelního kroužku s
představením „ O princezně, která si neuměla hrát“.
Poprvé bylo zdokumentováno dění v obci během celého
roku na video kazetě.
Z obecní kroniky vypsala Bohumila Bařinová

Florbalový turnaj 2011
V samém závěru roku 2011 se uskutečnil již pátý ročník halového florbalového turnaje v tělocvičně v Kobylí,
jako zpestření zimní fotbalové přípravy.
Turnaj byl opět přesunut na 30. prosince, aby nebyly ohroženy silvestrovské
přípravy, ale tentokrát až na odpoledne.
Jedním z důvodů bylo malé překvapení, které na nás čekalo v pohostinství
U Buka. Turnaj odehrála čtyři tradiční
družstva, a to Hera team, Bakke team,
Horák team a Nikoš team. Ve skupině se
hrálo systémem každý s každým, finále
odehrála v tabulce první dvě mužstva,
o třetí místo hrála zbylá dvě mužstva.
Loňský vítěz, Bakke team, byl do
skupiny nasazený, ostatní družstva si
čísla vylosovala. Los si s mužstvy zahrál,
protože zahajovací zápas mezi sebou
svedl mužstva Bakke team a Horák
team. Mužstva mezi sebou v závěru
sehrála i finálový zápas. V obou si vítězství odnesl Bakke team a obhájil loňské
vítězství. Ve druhém zápase v pořadí
hrála mezi sebou mužstva Nikoš team
a Hera team. Zatímco v zápase ve skupině byl úspěšnější Nikoš team, v zápase
o třetí místo zvítězil Hera team a odsunul na čtvrtou pozici svého soupeře.
I letos se hrálo podle daných pravidel
a všichni hráči se snažili tato pravidla
dodržovat, aby neoslabovali svůj tým.
A v případě nedodržení pravidel, roz-
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hodčí byli nekompromisní a nedodržování pravidel pískali. Ale vše proběhlo
bez problémů, nestalo se nic, co by bylo
vhodné a dobré pro bulvár.
Nejlepším střelcem turnaje se
7 brankami byl Dušan Fridrich s Bakke
teamu.
Po turnaji jsme se všichni sešli
v restauraci, tentokrát v pohostinství
U Buka a čekalo na nás již avizované
překvapení v podobě občerstvení, a to
ne ledajakého. Konaly se přímo vepřové hody. Nebýt toho, všichni bychom
byli již po 20. hodině večerní doma, ale

když občerstvení bylo tak dobré a pivo
všem chutnalo, končilo se až v pozdních nočních hodinách. Vše proběhlo
v klidu a pořádku. Druhý den se mohli všichni připravovat na silvestrovský
večer a těšit se na další ročník florbalového turnaje. Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným hráčům a také
Jirkovi Knápkovi za skvěle připravené
občerstvení.
Vítězný tým hrál v sestavě: David
Mikulica, Jiří Kubík, Stanislav Herzán,
Jíří Hajda, Vladimír Mikulica a Dušan
Fridrich.
Milan Herůfek
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Funkcionář roku
Českomoravský fotbalový svaz spolu s členskými fotbalovými oddíly vyhlásil letos jako každoročně soutěž Fotbalista roku. Jako jedna z podružných anket byla vyhlášena i ta s názvem Funkcionář roku. A právě toto ocenění v rámci
OFS Břeclav obdržel jednatel našeho fotbalového oddílu a člen výkonného výboru Milan Herůfek. Na slavnostním
galavečeru, který se konal 25. 2.2012 v Boleradicích, obdržel ocenění od zástupců OFS Břeclav (Milanovi cenu předával p. Tichý, přímý účastník finálového zápasu roku 1962 v Chile).
Za naši obec se slavnostního vyhlášení zúčastnili starosta T. Bílek a místostarosta J. Zálešák, kteří také Milanovi
předali kromě gratulace i drobný dárek jako poděkování za odvedenou práci pro náš klub resp. pro naši obec. Výkonný
výbor FK VRBICE 1959 se připojuje ke gratulaci a ještě jednou by chtěl Milanovi poděkovat za veškerou aktivitu, kterou pro náš klub odvádí.
Za FK VRBICE 1959 Dušan Fridrich

Březen 2012
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FK Vrbice 1959 - Příprava na jarní část sezóny 2011-2012
V čase mezi zimní a jarní částí sezóny se trochu bilancuje, hledají se případné posily do jednotlivých mužstev,
ale především je to pro hráče čas nabrat
fyzické a psychické síly především
do jarní části mistrovských soutěží.
Muži začali zimní přípravu tradičně
v tělocvičně gymnázia v Hustopečích
27.1.2012. I letos trenéři rozdělili hráče
na družstva, tentokrát Sever a Jih (dle
bydliště jednotlivých hráčů, jako střed
byla brána škola), aby kluci měli větší motivaci, a mohli se i při trénincích
více hecovat. Příprava probíhala na hřišti, příp. v tělocvičně na Vrbici. Účast na
trénincích byla uspokojivá. I letos bylo
připraveno zimní soustředění, tentokrát v Novém Jičíně. Akce se zúčastnilo
14 hráčů a 2 členové realizačního týmu.
Areál byl vybrán ideálně. Ubytování
i hřiště s umělou trávou pro přípravu
byly na jednom místě, stravování bylo
necelých pět minut chůze od ubytovny.
Příprava proběhla bez problémů, až na
to, že se hráčům opět nepodařilo zvítězit ani v jednom zápase (podrobnosti
o soustředění najdete na našich internetových stránkách www.fkvrbice1959.
cz ). Co se týká nových, případně staronových posil, tak ještě není vše uzavřeno. V příštím týdnu by mělo být jasno
o případných posilách pro jarní část
soutěže. Již teď je více méně jasné, že
na podzimní část mistrovské soutěže k
nám přijde jeden výborný fotbalista, ale
podrobnosti až příště.
Příprava dorostu i základny probíhaly v tělocvičnách. Dorostenci jezdili
do Čejkovic, základna se připravovala
v tělocvičně na Vrbici. Dorostenci mají
připraveny přípravné zápasy těsně před
mistrovskými zápasy. Základna hrála
jeden turnaj v Hustopečích a obsadila
páté místo. Začátkem dubna je čeká
zajímavá příprava, a to v sousedním
Rakousku, v nedalekém Drasenhofenu.
Bude to pro kluky určitě zážitek.
Ani výbor FK v zimním období
nezahálel. FAČR (Fotbalová asociace
České republiky, dříve ČMFS) rozhodla o sčítání svých členů. Povinnost členství ve FAČRu mají hráči, trenéři, roz-
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hodčí, jednotlivci vykonávající funkce v 2012. Dále výkonný výbor FK požádal
rámci soutěží FAČRu, členové statutár- o dotaci na akci „Přípojka NN + frafo“
ních orgánů fotbalových klubů, členové k šatnám ve sportovním areálu (Kalub
orgánů FAČR a agenti hráčů. Jednotliví aréně). O dotaci bylo požádáno na
fanoušci nemusí být členy FAČRu. I ministerstvo školství, mládeže a tělovýproto členové výkonného výboru FK chovy. V těchto dnech by se mělo roznavrhli zajistit členství v klubu FK Vrbi- hodnout. Pokud bychom byli úspěšní,
ce 1959 i s malým překvapením. Členo- čekalo by nás nemálo práce. Ale za to
vé výboru budou obcházet jednotlivé úsilí by nová přípojka NN, vč. nového
příznivce a nabízet jim členství v FK trafa určitě stála. Přece jenom, stávající
tak, aby se to všechno stihlo do začát- přípojka NN od „samoty“ už má svůj
ku jarní části, která začíná 1. dubna zenit dávno za sebou.
Dosavadní výsledky přípravných zápasů mužů:
Vrbice – TJ Bohutice (okr. Znojmo-OP) 1:3
(Knápek Jan)
Soustředění Nový Jičín:
Bordovice (účastník OP) – Vrbice
5:0
Ženklava (účastník III.tř.) – Vrbice
2:1
(Hošek Petr)
Kunín (účastník OP) – Vrbice
2:1
(Blaha Jan)
Vrbice – Velké Bílovice „B“
1:5
(Zrůna Josef)
Milan Herůfek

FK VRBICE 1959 –OP st.základen-Podzim 2011-12
Kolo

Datum

SoupeĜ

Zaþátek utkání

10.

14.4.

Vrbice - Vranovice

11.00 hod.

11.

22.4.

Vrbice – Nikolþice

11.00 hod.

28.4.
sobota
18. 1.5.
úterý
13. 6.5.

PohoĜelice - Vrbice

14.40 hod.

KrumvíĜ - Vrbice

14.00 hod.

Vrbice – Velké NČmþice

11.00 hod.

14.

13.5.

Horní Bojanovice - Vrbice

14.00 hod.

15.

20.5.

Vrbice - PouzdĜany

11.00 hod.

KĜepice -Vrbice

14.00 hod.

Vrbice - PĜibice

11.00 hod.

12.

16.

26.5.
sobota
17. 3.6.

Poznámka

Pozn. NUTNO ýÍST KAŽDÉ ÚTERÝ ROVNOST!!!
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Nové knihy v naší knihovně :
Knihy pro dospělé:
Líbáš jako ďábel / Marie Poledňáková
Měsíční perly / Nora Robertsová
Citová divočina / Simona Monyová
Srdceboly / Simona Monyová
Deník citového vyděrače / Simona Monyová
Otcomilky / Simona Monyová
Ženu ani květinou / Simona Monyová
Královna diamantů / Jean Plaidy
Přítulný zajíček / Magda Váňová
Valérie, dědička plantáží /Ashley Carrington
Valérie, paní na plantážích / Ashley Carrington
Valérie, mračna nad plantážemi / Ashley Carrington
Valérie, zajatkyně plantáží / Ashley Carrington
Valérie, plameny na plantážích / Ashley Carrington
Valérie, návrat na plantáže / Ashley Carrington
Křížová palba / Dick Francis
Vyrovnaný účet / Dick Francis
Bílá laň / Vlasta Javořická
Bratříček / Vlasta Javořická
Domeček pod lipami / Vlasta Javořická
Jitčino bloudění / Vlasta Javořická
Na hrobech zelených / Vlasta Javořická
Na pouti / Vlasta Javořická
Spasení domu Pýchova /Vlasta Javořická
Žárovky kaštanů / Vlasta Javořická
Tajná kniha / Irena Obermannová
Sex po telefonu, aneb, Nezavěšujte / Irena Obermannová
Pečeť smrti - Hříšní lidé Království českého /Vlastimil
Vondruška
Záhada zlaté štoly - Hříšní lidé Království českého /
V.Vondruška
A láska přišla / Vlasta Pittnerová
Ve svatební noci / Vlasta Pittnerová
Cestou života / Vlasta Pittnerová

Lakomci a sobci / Vlasta Pittnerová
Řízením božím / Vlasta Pittnerová
Lži / Táňa Kelerová - Vasilková
Hypnotizér / Lars Kepler
Lolita / Vladimír Nabokov
Vyvolávač ohně / Ben Pastor
Zloděj map / Heather Terrellová
Spoutaná láskou / Dana Baumruková
Miluj mě navždy / Katarína Gillerová
Čiň manželu dobře - peklem se ti odmění / Alena Jakoubková
Temnota / Klára Janečková
Má dáti dal /Věra Kudynová
Naučná literatura
Železnice
Motocykly - encyklopedie od A do Z
Doby ledové
Výživa pro nejmenší
Jezdíme, plujeme, létáme
Knihy pro děti a mládež
Ježíšek vypráví o vánočních tradicích
Malá medvědí knížka
Pohádky pro nejmenší
Krtek a rybka
Čiperné autíčko
Pozor, volám všechny hračky!
O králíčcích - pohádky před spaním
Půlnoční slavnost / Thomas Brezina
13 modrých koček / Thomas Brezina
Dračí meč - ohnivý démon / Thomas Brezina
Úkryt hraběte Drákuly - klub záhad / Thomas Brezina
Dívky, 16, Bohyněmi za sedm dní / Sue Limb
Dívky, 16, Totální fiasko / Sue Limb
Petra Kadrnková -knihovnice

Březen – měsíc knihy
Obecní knihovna Vrbice připravila pro malé čtenáře u příležitosi měsíce knihy vědomostní soutěž. Každý týden z
březnu děti dostanou nové soutěžní otázky, tentokrát na téma pohádky. Nejúspěšnější řešitelé získají pěkné výhry.
Můžete si sami vyzkoušet, jak vypadá taková soutěž. Nabízím několik otázek z našeho březnového testíku.
O zvířátkách pana Krbce - jak se jmenuje jeho kocour?
Mikeš
Kokeš
Kulík

O skřítku Racochejlovi - ten má moudřejšího kamaráda,
který mu vždy pomáhá. Vzpomeneš si na jeho jméno?
Polníček
Lesníček
Rolníček

Kde objevila Káťa poprvé malého pejska, kterému dala
jméno Škubánek ?
ve školní tašce
v kočárku
v posteli

Kdo je Matylda ze stejnojmenného seriálu ?
slepice
kachna
husa

Knihu Broučci napsal
Jan Růžička
Eduard Petiška

Který herec hrál Mikše v pohádce O statečném kováři?
Jiří Korn
Daniel Bambas
Pavel Kříž

Březen 2012
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Z čeho dělala sestra košile pro svých sedm bratrů –
krkavců?
ze lnu
z kopřiv
z pavoučích sítí
Jakou původní profesi vykonával doktor Dařbuján ve
známé pohádce Dařbuján a Pandrhola?
dřevorubec krejčí
havíř
Jája a Pája - mají hodného dědu. Znáš jeho jméno?
Kolada
Lebeda
Nezbeda

Podle jaké předlohy byla natočená pohádka Tři oříšky
pro Popelku?
bratří GrimmůH.
Ch.Andersena
Boženy Němcové

Zveme všechny děti, aby si přišly během měsíce března
zasoutěžit do naší knihovny v úterý a ve čtvrtek od 16.30
do 18.30 hodin.
Petra Kadrnková,
knihovnice Obecní knihovny Vrbice

DŮLEŽITÉ INFORMACE SPOLUOBČANŮM
V naší obci se čas od času objevují různí podomní a pouliční prodejci, kteří nabízejí zboží pochybného charakteru,
nabízejí služby nebo žádají zejména od starších lidí přehled vyúčtování elektřiny, plynu, vody apod. Často se mezi
těmito prodejci vyskytují také zloději a podvodníci – bohužel už i v naší obci. Na posledním veřejném zastupitelstvu
byl odsouhlasen Tržní řád obce, ve kterém se tento způsob prodeje v obci zakazuje!
Proto vyzýváme všechny občany, zejména důchodce, pokud se setkají s podobným prodejem nebo vystupováním
prodejců, aby se nebáli odmítnout vydat jakýkoliv doklad, prodejce z domu vykázali (slušně vyhodili) a nahlásili nepovolený prodej na Obecní úřad Vrbice (pokud možno okamžitě po návštěvě osoby), nebo kontaktovali Policii ČR.
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Předvánoční beseda se seniory ve škole
Po čtvrt roce opět proběhlo setkání se seniory, osobami s tělesným i jiným postižením a s panem starostou.
Pan starosta obeznámil naše občany s novou problematikou v obci a vše důkladně vysvětlil. Děti z naší základní
školy pro nás uspořádali krásné vystoupení, které bylo
předvánočním překvapením pro nás všechny. Této besedy se zúčastnila členka správní rady STP v ČR, o.s. z Prahy paní Karla Zbořilová a seznámila nás s nově chystanými změnami v sociální sféře. Paní Zbořilová zodpověděla
veškeré dotazy, které se týkali tématu. Toto setkání bylo
krásné zpestření předvánočního období. Na další setkání
s panem starostou se moc těšíme.
Jana Mikulicová

Pozor na zákeřné klíště !
Vstupujeme do ročního období
plného slunečných dní, které přímo
vyzývají k sportovním a společenským aktivitám, k výletům do přírody
i k slastnému vrtání se v zemi na zahrádce. V zápalu těchto činností však jaksi
uniká naší pozornosti, že tu všude na
nás číhá nebezpečné klíště přenášející
hlavně dvě závažná infekční onemocnění: klíšťový zánět mozku a lymskou
borreliózu. Výskyt klíšťat v přírodě
je sezónní s dvěma vrcholy: duben
– květen a srpen – září. To určuje míru
rizika přenosu vzpomínaných nákaz v
průběhu roku. S Klíštětem obecným
(Ixodes ricinus) jsme se běžně setkávali
už v dětství hlavně při našich toulkách
v Hájku nebo v Ochozách, protože
prostředí nížinatých teplých a vlhkých
listnatých lesů tomuto hmyzu výborně vyhovuje. Nevzpomínám si však, že
bychom v souvislosti s tím měli nějaké
zdravotní problémy.
Doba „hodování“ klíštěte na lidském těle, pokud se neodstraní, trvá
až 7 dní, kdy objem nasáté krve je až
1,2 ml a klíště svou velikost zvětší až
120krát. Potom samovolně odpadne.
Dnes je stejně pravděpodobné, že
„ulovíte“ nějaké klíště v městském
parku anebo při sklizni jahod na
vlastní zahradě jako při vycházce do
lesa nebo při hledání hub.
Klíšťový zánět mozku (klíšťová
encefalitída).

Březen 2012

K přenosu viru dochází ihned po
přisátí klíštěte. Oblast Hodonínska
a Břeclavska vykazuje velmi nízký
výskyt tohoto onemocnění (průměrně asi 2 případy ročně).
Nejvíce jsou ohroženi lidé 45 54 letí, hlavně muži (1,5krát častěji),
k většině infekcí dochází v červenci.
Klíšťový zánět mozku je dramaticky
probíhající onemocnění s vysokými
teplotami, s úpornými bolestmi hlavy
spojenými se ztrátou orientace, s velmi dlouhou dobou rekonvalescence a
s rizikem dočasných anebo celoživotních následků ve formě ochrnutí. Léčba antibiotiky není možná, protože
virus klíšťového zánětu mozku není
na antibiotika citlivý. Jedinou spolehlivou ochranou před tímto onemocněním je jen preventivní očkování
specifickou očkovací látkou.
Lymská borrelióza.
Lymská borrelióza je nové onemocnění. Bylo popsáno teprve v roku
1975.
Prakticky čtvrtina přisátých klíšťat,
pokud doba sání krve trvá více než
24 - 48 hod, způsobí zpravidla vznik
lymské borreliózy. Pokud se však klíště odstraní před touto dobou, nemusí
k onemocnění vůbec dojít, protože za
tak krátký čas se obyčejně nedostane
se slinami klíštěte do ranky dostatečné množství patogenních zárodků.
Lymská borrelióza nemá sice tak

dramatický průběh a ani se na ni neumírá, jako na klíšťový zánět mozku.
Má tři stádia, první stadium je spojeno s nálezem na kůži. Její zákeřnost
spočívá v jejím častém chronickém
průběhu a v riziku postihnutí téměř
všech důležitých tělesných systémů.
Inkubační doba (doba od ukousnutí
klíštětem po objevení se prvních příznaků) je často velmi dlouhá, někdy
až 3 měsíce, v důsledku čeho se pak
snadno ztrácí z paměti souvislost
s napadnutím klíštětem, což je však pro
diagnostikujícího lékaře mimořádně
důležitá informace od pacienta.
U 70 % infikovaných osob se objeví do 32 dní na kůži kolem místa vpichu zarudlý stěhovavý dvorec velikosti 50 Kč mince, který se každým
dnem zvětšuje. Spolu s tím jdou často
bolesti hlavy a svalů se silným pocitem únavy a se zvýšenou teplotou,
podobně jako u chřipky. V této situaci je nutná návštěva lékaře, kterého
je třeba také informovat o pokousání
klíštětem.
Jestliže se léčba zahájí včas, tzn. v
stádiu kožního nálezu anebo chřipkových příznaků, a cíleně, perspektiva rychlého vyléčení je velmi dobrá.
Pro ty, kteří zapomněli na souvislost s pokousáním klíštětem a pro
falešné hrdiny, kteří trpí utkvělou
představou o banalitě objevených
prvních příznaků, hrozí riziko kom-
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plikací, jako je ochrnutí lícního nebo
očního nervu, srdeční problémy, psychické problémy, případně chronické
postihnutí velkých kloubů, v krajním
případě i s perspektivou dočasného
pohybu na vozíčku, a mnohé další
zdravotní nepříjemnosti.
Lepší než zdlouhavá a komplikovaná léčba je totiž v každém případě
preventivní chování:
1.Při výletech do přírody volit
světlé oblečení (klíště je rychle zjistitelné), dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty
a celé obutí.
2.Po návratu z přírody prohlédnout hlavně děti, a to i ve vlasaté časti. Potom následnou sprchou splách-

nout nepřichycená klíšťata a zabránit
tak jejich přisátí.
3.Přisáté klíště odstranit pinzetou
kýváním a pokud možno v ochranných rukavicích. Místo vpichu a taktéž ošetřující ruce vydezinfikovat 70
% alkoholem případně Alpou, v provizorních podmínkách aspoň silnou
slivovicí (kůži !!!)..
4.Dobře si zapamatovat tuto událost a v případě nutnosti návštěvy
lékaře mu bezpodmínečně podat tuto
informaci.
5.Nekonzumovat syrové (nepasterizované) kozí anebo ovčí mléko
ani sýr vyrobený z takového mléka.
Nebezpečné může být i nepasterizo-

vané kravské mléko od krav volně se
pasoucích v přírodě.
6.Po návratu z procházky s psíkem
stejně i jeho zbavit klíšťat - dát si pozor
na vlastní bezpečnost před nákazou
(bod 3). Domácí zvířata (psy, kočky,
koně) je možné preventivně očkovat
proti lymské borrelióze, informaci
podá veterinární ambulance.
7.Klíště obecné může přenášet ještě i jiná onemocnění – na člověka i na
zvířata.
Přeji všem osvěžující pobyt v přírodě a bezproblémový návrat z dovolenkových dní.
(příspěvek zkrácen)
RNDr.Ing. Josef Janošek

PROSBA
V dalším letním (předhodovém ) zpravodaji bychom chtěli zveřejnit opět staré hodové fotografie. Proto se obracíme na občany s prosbou o poskytnutí fotek (stárci, chasa apod.) s rokem popř. i jmény aktérů. Fotografie můžou občané posílat naskenované na adresu zs.vrbice@tiscali.cz , nebo přijít na obecní úřad a děvčata v kanceláři je naskenují.
Předem všem moc děkujeme – redakční rada zpravodaje.

Společenská kronika
Narozené děti :

Jubilanti :

Sára Gajdová
Robin Filo
Elena Huňářová
Kristýna Ostřížková
Antonín Mikulica

75 let
Bohumila Šimečková
František Machovský
Ludmila Knápková

Vrbice 111
Vrbice 161
Vrbice 321

80 let
Ludmila Lukášová
Antonín Michna
Jaromír Hasík
Hynek Horčička

Vrbice 80
Vrbice 290
Vrbice 13
Vrbice 64

90 let
Marie Zrůnová

Vrbice 410

Vrbice 377
Vrbice 87
Vrbice 416
Vrbice 443
Vrbice 400

KULTURNÍ AKCE
31.3.2012
21.4.2012
6.5.2012
25.5.2012
3.6.2012
23.6.2012
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Výstava vín
Z kopca do kopca
Den matek
Medicimbal – charitativní koncert (podpora přestavby kostela sv. Jiljí)
Den dětí
Vrbecká dědina –přehlídka mužáckých souborů
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www.kravihora.cz

Hotel Kraví hora pro Vás otevĜel
novou moderní restauraci,
která Vám nabídne zajímavé gastronomické pokrmy
s širokou nabídkou kvalitních vín.
Restaurace je vhodná pro posezení ve dvou þi s pĜáteli, tak
i pro posezení s obchodními partnery s možností poĜádání
významných rodinných oslav.

Z pánve šéfkuchaře Hotelu Kraví hora
Králičí hřbet ve slaninové košilce na smetanovém špenátu
4 porce
600g králičí hřbet
160g anglická slanina - plátky
400g špenát (nejlépe čerstvý)
1dcl mléka
1dcl smetana
50g cibule
50g máslo
olivový olej, tymián, sůl pepř, česnek, polévková lžíce hl. mouky
Dobře očištěné králičí hřbety osolíme, opepříme, zakápneme olivovým olejem a necháme odpočinout cca 4hodiny.
Potom je nakrájíme na špalíčky asi 4cm dlouhé a zabalíme do slaniny. Do jednoho balíčku můžou přijít i tři kousky
hřbetu (záleží na velikosti). Balíčky po třech napíchneme na špíz a ze všech stran na ol.oleji zprudka opečeme.
V troubě dopečeme při 160 stupních asi 15 minut.
Na másle zpěníme cibuli a zlehka zaprášíme moukou. Zalijeme vlažným mlékem a vložíme špenát, který jsme před
tím spařili. Přivedeme do varu, ochutíme solí, pepřem a velmi zlehka česnekem. Nakonec zjemníme smetanou a už
jen prohřejeme.
Na smetanový špenát položíme špíz, jako vhodná příloha může být vařený brambor s pažitkou.
Dobrou chuť Vám přeje šéfkuchař hotelu Kraví hora Zdeněk Salajka.

Březen 2012
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Koncert Skepanky

Krojovaný ples a noví stárci

Krojovaný ples a Moravská beseda

Maškarní ples v MŠ

Slunce, seno ... na maškarním plese

Školní lyžařský kurz v Němčičkách

Šmoulové na maškarním plese

Vítání občánků

Vrbecký zpravodaj – vydává Obec Vrbice, registrační číslo 370011199. Neprošlo jazykovou úpravou.
REDAKČNÍ RADA: Bohumila Bařinová, Markéta Bezděková, Mgr. Renata Horáková, Jana Kadlecová,
Ing. Mgr. Lenka Machovská, Mgr. Miluše Zálešáková
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