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Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás pozdravil prostřednictvím 

Vrbeckého zpravodaje tentokrát 
výjimečně na konci jara. 

Máme za sebou rok příprav a je načase, 
aby se nachystané projekty rozjely 
naplno. Neznamená to, že nebudeme 
chystat další – kdo totiž jednou stál, stojí 
opodál. 

Několikrát jsem se setkal s názorem, 
že se NIC nedělá „pro lidi“. Po doptání 
se na více podrobností jsem náhle zjistil, 
že to dotyčný chápe, že se nedělá nic pro 
konkrétní jednotlivce, resp. jeho samého 
– a byly to např. prodej konkrétního 
obecního pozemku pod reálnou tržní 
cenou, vyřešení soukromého problému 
na obecní náklady – např. parkování 
konkrétního vozidla, příjezd ke 
konkrétnímu pozemku mimo intravilán 
obce na obecní náklady, vybudování 
vjezdu, vybudování soukromé přípojky 
k jednomu sklepu na náklady obce, 
příspěvek na soukromou stavbu, 
tolerance skládky uprostřed obce, 
tolerance nebezpečného parkování, 
tolerance ničení obecního majetku, 
nerespektování nočního klidu atd. – 
opravdu mi mnohdy zůstal rozum stát, 
co všechno se chápe pod rčením „pro 
lidi“. Pomalu začínám být alergický na 
toto až drzé pojetí. 

Jak chápu spojení „pro lidi“ já? 
Projekty pro lidi musí jednoznačně 
podpořit některý z následujících 
parametrů (nejlépe více) - podpora 
školství, smysluplných volnočasových 
aktivit pro mládež, seniory i občany 
v produktivním věku, podpora sportu, 
rozvoj infrastruktury, podpora výstavby 
(nechápejme příspěvky jednotlivcům), 
podpora tradic a folklóru, podpora 
zachování historie, podpora marketingu 
obce, smysluplná péče o seniory, péče 
o čistotu obce a zeleň v obci, projekty 
ekologického významu (odpady, 

voda, eliminace pálení), podpora 
zaměstnanosti. Když se podívám na tento 
stručný a všeobecný sumář, každý bod 
jsem schopen uchopit pro dobro celku 
– tedy „pro lidi“, ale každý bod si může 
někdo interpretovat „pro sebe“.

Jak tedy správně uchopit projekty, které 
se doposud zrealizovaly, které se realizují 
a které jsou v přípravě? 

Centrum volného času – řeší problém 
rovné střechy, zateplení budovy MŠ, 
nabídne občanům novou profesionální 
knihovnu, copycentrum, prostory pro 
volnočasové aktivity jako je keramika, 
rukodělné činnosti, prostory pro hudební 
zkušebnu, herna pro maminky s dětmi 
atd. Zde snad nikdo nemůže popřít 
jednoznačný přínos pro obec – tedy pro 
lidi. 

Od Pálavy po Myjavu, všeci tvoří a 
zpívajú – projekt, který vznikl na základě 
přeshraniční spolupráce se Slovenskou 
republikou s partnerskou obcí Vrbovce. 
Zahrnuje vybavení keramické dílny 
a hudební zkušebny, podpora startu 
kurzů. Projekt je jednoznačně „pro lidi“.

Podporované bydlení obce Vrbice – je 
v přípravě 8 bezbariérových bytů, které 
budou primárně určeny pro seniory, 
nebo osoby s tělesným postižením, které 
se o sebe dovedou postarat. V tuto chvíli 
probíhá demolice a řeší se financování 
tohoto zařízení. První projekt, který 
je cíleně namířen ke starší generaci. 
Celý život pracovali, starali se o rodinu, 
zaslouží si prožít podzim života v hezkém 
a hlavně domácím prostředí. 

Kanalizace a ČOV – jsem si jist, že 
z dlouhodobého hlediska je tento projekt 
pro obec jednoznačným přínosem, 
přestože současníky bude VELMI 
kritizován (rok rozkopaná obec, stočné, 
povinnost se připojit nebo prokázat 
ekologickou likvidaci odpadních 
vod atd.). Tyto „novoty“ se nikdy 
neprosazovaly snadno. Kdyby se ale takto 
k novotám stavěli i naši předkové, tak 
chodíme dodnes „na hnojisko“ nikoliv 
z nostalgie, ale z nutnosti.

Čisté silnice v obci Vrbice – 
čistota obce je jednou z vizitek dobře 
fungující obce. V západních zemích 
je naprosto běžná týdenní frekvence 
čištění komunikací. Dříve bylo 
naprosto samozřejmé, že si každý 
„před svojím“ zametl silnici a posekal 
trávu. Ani se neodvažuji svolat „akci 
Z“, že se bude v daný den zametat a že 

obecní pracovníci svezou hromádky 
– minimálně polovina domácnosti by 
se mi vysmála. Realita u nás je taková, 
že se obec zametá 2x ročně. Někteří, 
pravda, zametou písek po zimě na 
hromádky, protože jim to zvyk a smysl 
pro pořádek nedá – jenže každý v jinou 
dobu – obecní zaměstnanci by pak 
nedělali nic jiného, než lítali jak hadr 
na holi. Pořízením zametacího stroje, 
který bychom si bez dotací v žádném 
případě nemohli dovolit, tento problém 
jednoznačně vyřešíme. Projekt je tedy 
jednoznačně směřován k lidem, nikoliv 
k jednotlivcům.

Obnova zeleně obce Vrbice – 
k tomuto projektu se vyjádřím 
podrobněji uvnitř Zpravodaje – ale opět 
– je to pro lidi. 

Dětské hřiště – je poměrně hojně 
využíváno. Rozhodně se nedělalo na 
základě požadavku jednotlivých rodičů, 
ale celku – tedy pro lidi. 

Obnova zeleně obce Vrbice II – 
další z bodů, kterému se chci věnovat 
uvnitř Zpravodaje. Předpokládá se 
s komplexním vyřešením zeleně na 
Dětském hřišti, v hodovém areálu, 
v parčíku „U Studýnek“, zahradě MŠ 
a klidové zóně farské zahrady. 

Kostel Sv. Jiljí a okolí – oprava 
exteriéru kostela, hřbitovní brány, 
příprava opravy hřbitovní zdi a farské 
zahrady. I věční kritici nechápající 
zainteresování obce do opravy 
„dominanty obce“ by mohli uznat, že 
je to „pro lidi“. Již dnes kostel vypadá 
důstojně nikoliv žalostně. 

Hasičská zbrojnice – hasiči jsou 
nejstarším spolkem na Vrbici, všichni 
svou činnost prováděli a provádějí 
zdarma a dobrovolně. O smysluplnosti 
tohoto spolku může polemizovat 
akorát člověk, který nemá „všech pět 
pohromadě“. 

Multifunkční hřiště – sport je jeden 
z nástrojů, jak smysluplně trávit volný čas 
– zejména mládež. Budeme spolu s FK 
usilovat o získání dotace v rámci projektu 
MŠMT. Umístění je naplánováno vedle 
fotbalového hřiště.

Dotace obce Vrbice – letos poprvé 
jsou dotace pro spolky a sdružení 
vypsány na konkrétní projekty. Je to 
nástroj, jak motivovat spolky a sdružení 
v jejich aktivitě. 

Pozemky SAMOTA – obec Vrbice má 
dostatečnou rezervu stavebních pozemků 

Úvodní slovo starosty, aneb říkají „pro lidi“ a myslí „pro sebe“
– problémem je, že jsou v soukromých 
rukou a koupit stavební pozemek je 
takřka zázrak. Situaci kritizujeme všichni 
do té doby, než se to týká přímo nás. 
Výsledek? Mladé rodiny odcházejí a ti, 
co by rádi svůj život spojili s Vrbicí, 
prostě pozemek neseženou. Tato situace 
je alarmující! Uvědomme si, že ve hře je 
škola, školka atd. Momentálně je situace 
dobrá, ale v tomto ohledu se na lepší časy 
rozhodně neblýská. Budeme rádi, když 
budeme s počtem obyvatel stagnovat. 
Obec právě pracuje na variantě vytvoření 
6-7 stavebních pozemků v lokalitě 
Samota, pokud se projekt povede, 
nevylučuji jeho pokračování. Projekt 
je plně v režii obce, pozemky se budou 
prodávat za náklady, které s jejich 
pořízením a pořízením infrastruktury 
souvisí, aby si je mohly dovolit zejména 
mladé začínající rodiny – tzn. žádná 
developerská firma apod. Budeme dělat 
vše pro to, aby nedošlo ke spekulativním 
nákupům. 

ZŠ a MŠ – neustále se v těchto 
budovách něco předělává, vybavuje 

apod. Už dávno neplatí to, že školství 
„na periferii“ je na tom hůř. Často naše 
školy navštěvují lidé z branže a dávají 
nám zapravdu. Naše školy jsou na velmi 
dobré úrovni. Investice do dětí jsou 
jednoznačně „pro lidi“ a „pro obec“.

Podtrženo sečteno – přípravy 
a realizace výše uvedených projektů 
jsou JASNĚ prokazatelné a hmatatelné. 
Většinu projektů nelze „sbalit do rance“ 
a odvést někam mimo obec. VŠECHNY 
projekty jsou jednoznačně pro lidi. Den 
má 24 hodin, tudíž je jasné, že nelze 
udělat vše najednou a některé rutinní 
práce někdy musejí počkat. 

O to víc mě mrzí jakékoliv ničení toho, 
co se pracně doposud vybudovalo. Již 
se mi několikrát stalo, že pokud na tuto 
situaci upozorníme, jsme špatní my. 
Rodiče místo toho, aby své děti důrazně 
poučili a promluvili s dětmi, osočují 
ostatní. Asi je to všeobecný trend, za 
vše může škola, obec, soused atd., místo 
toho, abychom začali u sebe. Třeba se 
jednou dočkáme doby, kdy si budeme 
vážit lidské práce a kdy přestaneme svoji 

zodpovědnost přesouvat na druhého. 
Toto číslo vzniklo poprvé v nově 

zřízeném copycentru knihovny Centra 
volného času Kalubáček. K tomuto kroku 
nás vedlo několik rozumných důvodů – 
snížit náklady, být více flexibilní, odlišit 
se graficky od okolních obcí, přestat se 
handrkovat s dodavateli a nést si plnou 
odpovědnost za celé číslo. Pro Vás se 
nic nemění – dostanete Zpravodaj do 
schránky zdarma. Sám slovo zdarma 
příliš nemám rád, mnohdy musím dát 
zapravdu starému rčení „co nic nestojí, za 
nic nestojí“. Je totiž zajímavé, že původně 
Zpravodaj vycházel v nákladu 350ks, stál 
POUHÝCH 5,-Kč a zůstávalo poměrně 
dost čísel neodebraných. Dnes máme 
problém, aby náklad přesahující 550ks 
vůbec stačil. Většina nákladu je pokryta 
z reklamy, dnes na Zpravodaj z obecního 
rozpočtu „doplácíme“ na úrovni 1/3 
původních nákladů. Doufám, že se Vám 
Zpravodaj v novém bude líbit a že Vám 
poskytne informace, zábavu a třeba 
i inspiraci.

Tomáš Bílek – Váš starosta 

Snad doposud nic nevyvolalo tak bouřlivou diskusi jako 
projekt Obnova zeleně obce Vrbice. Tento projekt mne 
zasáhl dost osobně – anonymy, kritika, nadávky, působení 
přes mé nejbližší atd. Byl jsem požádán některými z Vás, 
ať se celou situaci pokusím vysvětlit ještě jednou, přestože 
k tomuto projektu bylo vysvětlováno již dosti. Dále bych chtěl 
dementovat některé chiméry a polopravdy či lži jdoucí okolo 
této akce. 

Kolegové starostové mne upozorňovali: „Jakmile sáhneš byť 
na jediný třeba i nemocný strom, rozdělí to lidi na dvě části. 
Jedni Tě budou nenávidět – ti jdou hodně slyšet, druzí s Tebou 
budou souhlasit – Ti však budou mlčet.“ Dnes jim dávám za 
pravdu, přestože jsem skálopevně přesvědčen, že myšlenka 
projektu je správná a pro Vrbici dlouhodobě přínosná. Pokusím 
se tedy celou situaci shrnout – pokud možno chronologicky. 

• V rámci „předvolební kampaně“ byl směrem k voličům 
do obecního zastupitelstva přednesen jeden z bodů 
– vyřešení problematiky zeleně konstruktivním 
způsobem. Na přípravě projektu se začalo ihned 
pracovat, jelikož se vědělo, že pravidelně vychází výzva 
v rámci OPŽP (Operační program životního prostředí) 
na tento typ projektu, který bychom z vlastních zdrojů 
nebyli schopni ufinancovat. 

• Do stavební komise byli záměrně jmenováni členové, 
kteří zahradní architektuře rozumí, aby podávali 
návrhy a konzultovali projekt. Ze strany obce byly dány 
2 požadavky – důraz na původní dřeviny (tzn. žádné 
túje apod.) a ekonomická údržba. Byla zpracovaná 
řádná dokumentace sestávající z inventarizační části 
a z návrhové části. 

• Projekt byl představen na zasedání zastupitelstva obce 
Vrbice č. V03/2011 dne 29. 3. 2011. To, že se projekt 
bude představovat, bylo uvedeno i na pozvánce a bylo 
sděleno i rozhlasem. Po tomto zasedání došlo k dílčím 
úpravám.

• K projektu se vyjadřovali i provozovatelé sítí, na 
projekt bylo vydáno územní rozhodnutí a povolení ke 
kácení dřevin

• Projekt visí dodnes na stránkách obce a od dubna 2011 
do května 2012 visely projekty jednotlivých lokalit na 
nástěnce při vstupu na OÚ.

• Kácení stromů bylo provedeno do konce března 2013 – 
tedy v době vegetačního klidu. 

• I při samotné realizaci došlo k úpravám a přesazení 
některých dřevin (dřeviny blízko objektu, sklep atp.) – 
byly vpracovány změnové listy. 

Byl někdy některý projekt více s veřejností konzultován? Lze 
z výše uvedeného usuzovat, že to bylo „o nás bez nás“?

Nyní k samotnému projektu. V rámci realizace bylo vykáceno 
69 stromů, z nichž 51 bylo ze zdravotních důvodů. Tento fakt 
potvrdili i pracovníci Lesů ČR, kteří museli pokácené dřeviny 
ocenit – cituji – „některé kusy už měly dávno ležet“. Každý 
starosta se třese, aby se zrovna u něj v obci neopakovalo to, co 
ve Zlíně před čtyřmi lety, kdy pád nemocného stromu usmrtil 
2 děti! Ptám se tedy kritiků – podívali byste se pak rodičům 
přímo do očí?

Dále bylo pokáceno 82,5 m2 keřů. Někteří kritikové si mysleli, 
že kácením vše skončilo, jenže poté nastala ta pozitivnější 
stránka věci. Vysázelo se 105 vzrostlých stromů, 400 m2 keřů 
a znovuzaložilo 2000 m2 trávníku. Navíc byly ořezem ošetřeny 

Obnova zeleně obce Vrbice
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zbylé dřeviny. 
Náklady celého projektu jsou okolo 960 tis. Kč, výše dotace 

okolo 720 tis. Kč. Zde kritikové opět nastupují – „kdyby 
se raději opravily chodníky“. Musím oponovat dvěma 
smysluplnými argumenty – dotace jsou přísně účelové (z dotace 
na projekt A, nemohu zrealizovat projekt B), a pokud se bude 
v roce 2014 dělat kanalizace, vzaly by nové chodníky za své – to 
je pravý důvod, proč tyto investice záměrně oddaluji, byť by 
byly velmi populární. 

Nevím, kdo vypustil na veřejnost fámu o olivách na Vrbici, 
ale hovoří to o tom, že dotyční jsou stejní arboristé jako já (tedy 
tomu nerozumí), proto si vše nechám vysvětlit od odborníků. 
To, co bylo na Vrbici považováno za olivovníky, byla Hlošina 
úzkolistá - Elaeagnus angustifolia, tzv. česká oliva. Je to 
nepůvodní keř, který nemá na jihomoravské vesnici původní 
stanoviště, a vhodný je tak nejlépe k rekultivacím, ozelenění 
skrývek a dálnic… Oproti tomu Olivovník evropský (Olea 
europa) nalezneme v Čechách leda v květináči, nikde jinde by 
totiž nepřezimoval. 

Co říci závěrem? Arboristé si dnes moc dobře rozmyslí 
vykácení každého stromu – kácení je záležitosti minut, růst 
stromu je záležitosti desetiletí. Žádný strom nepadl, aniž by 
se to důkladně zvážilo. Bilance výsadby zeleně je jednoznačně 
kladná, je tedy evidentní, že to se „zelenou Vrbicí“ myslíme 
dobře. Pracujeme také na variantě znovuobnovy třešňové aleje 
směrem ke Kalubu, což by představovalo cca 120 stromů – opět 
zeleň navíc. V přípravě je také projekt Obnova zeleně obce 
Vrbice II., který zahrne úpravu hřišť, hodového areálu a farské 
zahrady. 

 Chci Vás také ujistit, že si veškeré projekty, které momentálně 
realizujeme, je třeba dávat do souvislostí, a je třeba se dívat dál 
než týden dopředu. Je třeba také uchopovat možnosti, které se 
momentálně nabízí – dotace a investice do zeleně, která bude 
naší Vrbici krášlit několik desítek let, mají jednoznačně smysl. 
Pokud by se nic nedělalo, nabízela by se jednoduchá otázka – 
„a  co jste vlastně za ty čtyři roky udělali?“. 

Tomáš Bílek – starosta obce

Každou hodinu odevzdají Češi k 
recyklaci více než 2900 kilogramů 
vysloužilých elektrozařízení. Každý 
den putuje k ekologickému zpracování 
tisícovka ledniček a mrazniček. Tento 
výsledek řadí Čechy na páté místo mezi 
Evropany.

Díky tomu se nám daří nejen chránit 
životní prostředí, protože staré spotřebiče 
už nekončí na černých skládkách 
nebo dokonce pohozené na kraji lesa. 
Dosahujeme i významných úspor 
materiálů a energií.

Jen za rok 2012 se například 

recyklací vyřazených spotřebičů získalo 
železo na výrobu 13 000 osobních 
automobilů. Ušetřilo se 14 milionů 
litrů ropy. Uspořená elektrická energie 
by vystačila na rok všem obyvatelům 
zhruba dvacetitisícového města. A díky 
odbornému zpracování „vysloužilců“ 

Zpětný odběr spotřebičů šetří suroviny a energie

neuniklo do ovzduší  290 000 000 tun 
CO2, takže ozonová díra nad námi se dál 
zbytečně nezvětšila.

Ekologické aspekty jsou ostatně 
klíčovým důvodem, proč byl celý 
systém zpětného odběru spotřebičů 
v celoevropském měřítku vytvořen. 
Vycházel ze zkušeností skandinávských 
zemí. Postupně jej převzaly všechny 
„staré“ státy Evropské unie, po nich i ty 
nové včetně České republiky. A Češi jsou 
dnes mezi nováčky na špičce. 

Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně 

přispěl i Motivační program kolektivního 
systému ELEKTROWIN. Do něj se 
mohou města a obce zapojit a čerpat z 
něj finanční odměny již šestým rokem. 
Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN 
vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 
13 400 000 korun.

Při splnění daných kritérií může obec 
získat z Motivačního programu až 100 
000 korun za rok.

Získané peníze obce využily podle 
vlastního uvážení a potřeb především k 
lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a 
jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich 
obsluhy, a tím současně ke zvýšení 
množství zpětně odebraných spotřebičů.

Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že 

se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň 
jednu vlastní všechny domácnosti. 

Průměrné stáří ledničky se dnes 
odhaduje na 14 let. Starých lednic a 
mrazáků se za posledních sedm let 
zbavila každá druhá česká domácnost. 
Přes tuto masivní obměnu čeká ale 
ELEKTROWIN ještě hodně práce. 

Nezbytnou součástí každodenního 
života jsou i pračky, kterých v českých 
domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi 
další nepostradatelné pomocníky patří 
žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9 
mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)

Většinu spotřebičů – lednice především 
- lidé používají, dokud fungují. Bez 
ohledu na jejich parametry, například 

spotřebu elektrické energie. Vzhledem 
k cenám elektřiny se ale může tempo 
výměny starých za nové významně 
zrychlit. 

Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k 

největším domácím „žroutům energie“, 
protože jsou v chodu 24 hodin denně. 
Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále 
více spotřebitelů docházet k závěru, že 
výměna staré lednice za novou přinese 
navzdory pořizovací ceně nakonec 
úsporu.    

Ve zpětném odběru se každopádně 
budou tyto spotřebiče objevovat 
ještě dlouho poté, co se při prodeji 
nových přestane odděleně uvádět výše 
recyklačního příspěvku. K tomu dojde 
už v letošním roce. Až tedy přijdou 
při likvidaci na řadu skuteční veteráni, 
budou se velmi hodit finanční rezervy, 
jež ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých 
letech. Jen tak bude moci být i tato 
likvidace skutečně ekologická.

Chtěli bychom oznámit všem našim příznivcům a přátelům 
pěkné „slovácké pěsničky“, že se nám podařilo zúročit 
téměř desetileté úsilí a koncem dubna 2013 jsme ve studiu 
TONSTUDIO Rajchman Dolní Bojanovice natočit naše první 
CD.

Obsahuje písničky od vrbeckého rodáka Antonína Michny, 
oblíbené písničky z našeho repertoáru a také písně, které pro 
nás upravil Stanislav Gabriel.

Ke zpestření jsme si pozvali přátele Jožku Šmukaře, Janičku 
Otáhalovou a sourozence Baťkovi. O hudební doprovod se 
postarala CM Zádruha z Dolních Bojanovic pod vedením 
primáše Mirka Klubuse. Hudební režie se ujal František Šimek, 

zvukové režie Petr Prokop, to vše pod přísným dohledem 
uměleckého vedoucího sboru Václava Hasíka.

Cédéčko bude slavnostně pokřtěno v sobotu 8. června na 
9.  ročníku setkání mužáckých sborů v hodové búdě na Vrbici. 
Všechny srdečně zveme!

Na závěr bych chtěl poděkovat celému mužáckému sboru 
za profesionální přístup, uměleckému vedoucímu Vaškovi 
Hasíkovi za perfektní přípravu projektu a trpělivost při 
natáčení. Poděkování si zaslouží všichni sponzoři projektu, 
především Obec Vrbice.

František PolášekMužáci v nahrávacím studiu

Mužáci z Vrbice natočili CD
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MÁJ je jeden z nejkrásnějších měsíců v 
roce. Příroda je plná rozkvetlých stromů, 
větve jsou obtěžkány květy. Říká se mu 
také měsíc lásky. Podle lidové pověry 
by na prvního máje měla být děvčata 
políbena pod kvetoucím stromem, aby 
neuschla. Mladší název měsíce máje – 
květen se podle kvetoucí přírody užívá 
asi 180 let.

A jaké další zvyky a obyčeje se v tomto 
období dodržovaly?

MÁJKY – větvičky z černého bezu 
(koziček) se zastrkovaly v předvečer 1. 
máje na Filipojakubský večer za okna, 
na dveře, vrata i na ploty, zkrátka na 
každou škvíru. Májky se dávaly jako 
ochrana proti čarodějnicím a ostatním 
zlým mocnostem, aby neškodily. Bylo 
to podle staré pověsti o svatých Filipu 
a Jakubovi, kdy si vojáci poznamenali 
větvičkou dům, kde se tito dva uschovali. 
Ráno však byly větvičky na všech 
domech. V tuto předmájovou noc se 
však děly v naší obci ještě jiné věci. To si 
chasníci dávali tu práci, že až na vrchol 
střechy – na kalenici - vynášeli různé 
hospodářské potřeby. Dokonce i na zemi 
rozebraný vůz vynesli a složili na střeše. 
A tak ráno hospodáři našli na střeše to, 
co potřebovali v hospodářství. Dnes se 
místo toho koná Pálení čarodějnic, kdy 
se průvod děvčat a žen převlečených za 
čarodějnice vydává po obci na určené 
místo – hřiště nebo prostranství za 
kulturním domem, kde je připravena 
hranice ze dřeva, která se zapálí a 
„čarodějnice“ se upálí.

Chasa stavěla kdysi dávno starostovi 
obce, radním a všem, od nichž bylo 
možno obdržet spropitné, na ulici vysoké 
máje. Máje zůstávaly stát po celý měsíc 
květen. Ještě dříve stavěly májky také 
chlapci svým děvčatům tajně v noci jako 
důkaz své lásky. Muzikanti v předvečer 1. 
května vyhrávali zámožnějším občanům 
a za to obdrželi peníze a bylo jim za hraní 

zavdáno.

Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, 
bude úrodný rok.

Děti vytahovalo pěkné jarní počasí 
ven na ulici i na louky, kde pásávaly 
housata a jiná domácí mláďata. Při svých 
veselých hrách se rozpočítávaly různými 
rozpočítadly:

Zlatá brána otevřená, zlatým křížem 
odemčená.

Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde.

Ať je to ten nebo ten, praštíme ho 
koštětem!

Nebo také: 

U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, 
na koho to slovo padne, ten musí jít z kola 
pryč!

Druhou neděli v květnu se u nás slaví 
svátek Den matek. V tento den přinášejí 
děti svým maminkám kvetoucí ratolesti. 
Živé matce patří růžová květina, mrtvé 
květina bílé barvy.

Tři ledoví muži – Pankrác, Servác a 
Bonifác bývaly postrachem hospodářů, 
protože v tyto dny přicházejí poslední 
mrazy, které mohly ovlivnit příští úrodu.

Před Servácem není léta, po Serváci s 
mrazy veta.

Jak důležitý byl pro úrodu májový déšť, 
říkají následující pranostiky:

Májová vlažička, obroste travička. 
Májový deštíček, napadá chlebíček.

V máji prší dukáty.

Letnice – Svatodušní svátky jsou 
pohyblivé svátky jako Velikonoce (od 
poloviny května do poloviny června): 

O svatém Duchu, do vody v kožuchu!

Na svatou trojici, do vody po kštici!

Po Božím těle, o vody směle!

Jaký čas o Božím těle (7. června), 
takový bude čtyřicet dní pořád.

Na Boží tělo den jasný, celý rok šťastný. 

Boží tělo se slavívalo průvodem – 
procesím ke čtyřem oltářům postaveným 
po dědině. V průčelí vrat čtyř domů 
se postavil oltář zdobený květinami a 
kobercem před ním. Celá cesta průvodu 
byla vyzdobena „májkami“ z habrových 
větví zatlučených kolem cesty a vysypaná 
byla čerstvě nasečenou trávou s lučními 
květy. Malá děvčátka - družičky v 
bílém oblečení nosila košíčky a v nich 
okvětní lístky z pivoněk a jiné kvítí, 
které rozhazovala po cestě od oltáře 
k oltáři. Ty bývaly v Dědině u rodiny 
Bártovy č. p. 186 (Cintulových), u rodiny 
Herzánovy č. 12 (Ostřížkovi a Zelení) a 
rodiny Bukovských č. 18 (Koláříkovi). 
Poslední oltář byl u rodiny Mainclovy Na 
Stráži. U každého oltáře bylo zastavení 
s požehnáním, po celou cestu hrála 
dechová muzika a zpívaly se nábožné 
písně. Mládenci nosili „korúhvě“.

 Dlouho se Boží tělo slavilo jen v 
kostele. Později se konalo také na hřišti v 
Dědině a dnes bylo obnoveno jako mše 
svatá Na Stráži u Vodní kapličky nebo 
před Mohylou, s průvodem do kostela.

O počasí na svátek Medarda (8. 
června) je známo, že by nemělo pršet, 
protože: 

Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl 
trvání mívá.

Tak ať nám na to naše setkání rodáků, 
které se koná právě 8. června, neprší a 
všechno vyjde tak, jak má!

Bohumila Bařinová

Májové zamyšlení

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany

V jihomoravském kraji zahájila v 
březnu činnost nová instituce Centrum 
vzdělávání všem. Klade si za cíl podat 
pomocnou ruku všem, kteří tápou 
v pracovním životě a zároveň mají 

chuť s tím něco udělat. Centrum 
vzdělávání všem (CVV) poskytuje 
své služby veřejnosti zcela zdarma. 
Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské 
ulici a veřejnost může využít jak webu 

www. vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické 
či emailové konzultace nebo přijít do 
Centra osobně.  

Služby Centra vzdělávání všem: 
informace o celoživotním vzdělávání 

v JMK, kariérní poradenství, 
zprostředkování studijních a profesních 
stáží

Centrum vzdělávání všem provozuje 
portál www.vzdelavanivsem.cz s 
přehlednou databází všech vzdělávacích 
kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde 
o rekvalifikaci na jinou profesi nebo 
jen počítačový či jazykový kurz, portál 
je nabízí na jednom místě přehledně 
seřazené podle místa konání, času i 
ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho 
lidí při vyhledávání naráží na problémy. 
Neví, co vlastně potřebují, a možná ani 
netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme 
veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním 
pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, 

poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby 
každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, 
odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká 
informační specialistka Centra Hana 
Rozprýmová. 

Centrum vzdělávání všem poskytuje 
zdarma také kariérní poradenství. „Když 
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže 
najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo 
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme 
se mu snažit pomoci při osobních 
konzultacích, s odbornou pomocí se totiž 
i ty nejhorší životní situace vždycky řeší 
lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka 
CVV Veronika Šuráňová.  

Poslední službou, kterou CVV nabízí 
veřejnosti je zprostředkování stáží. 

Existují totiž stipendijní programy, které 
umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí 
a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i 
odborné stáže jsou řešením například 
pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, 
včetně absolventů. Pracovníci CVV 
mají přehled o podpůrných stipendiích 
a individuálních grantech a nabídnou 
veřejnosti podporu při zprostředkování a 
vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení 
všech formalit lidé totiž často vnímají 
jako složité a odrazující. 

Kontakty Centra vzdělávání všem: 
www.vzdelavanivsem.cz

Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Píseň o jaru
Zjara, když zní píseň skřivánčí, 
a jeho zpěv se nese po kraji, 
jako, když se víly roztančí, 
sněženky na louce se bělají.

Až přijde jaro na náměstí, 
koupím ti sněženek pár, 
jen malou kytičku pro štěstí, 
láska je vzácný dar.

Na jaře když země roztává, 
růžemi voní jabloňový sad, 
stejně, jak ta louka bělavá, 
se mnou ti řekne, lásko,mám tě rád.

Až přijde jaro na náměstí, 
koupím ti sněženek pár, 
jen malou kytičku pro štěstí, 
láska je vzácný dar.

Na jaře, když země roztává, 
růžemi voní jabloňový sad, 
stejně, jak ta louka bělavá, 
se mnou ti řekne, lásko, mám tě rád. 

Pak spolu půjdem podloubím, 
po mnoho voňavých jar, 
jednou se s tebou zasnoubím, 
bude z nás šťastný pár.

Marie Kachyňová, březen, 2007
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...110 LETY - ROK 1903 

Byl pro naši obec osudným, z nařízení 
c. k. úřadů muselo býti ze zdejší školní 
budovy, která byla v roce 1872 vystavená, 
vrchní patro a věž zdělána: následkem že 
byla velmi roztrhaná a hrozila sesutím, 
tak nastal mezi zdejším obyvatelstvem 
velký rozruch a starosti o vystavění školní 
budovy.

... 100 LETY – ROK 1913
Dne 15. dubna vznikl požár v domě 

č. 209 v rodině Mainclově, shořela i 
mlatevna sousedu Františku Cichrovi 
č. 176. Dne 16. července se konala 
doplňovací volba poslance na zemský 
sněm. Dne 26. října konala se ve 
zdejší obci velkolepá slavnost svěcení 
základního kamene ku stavbě nového 
kostela ve Vrbici, při slavnosti této bylo 
přítomno 5000 lidu z celého okolí i obcí 
vzdálenějších. Přítomen byl též okresní 
hejtman z Hustopeč. Stavba byla zadána 
staviteli Janu Horákovi z Židlochovic. 
Po této slavnosti přistoupeno ku stavbě 
kostela tak, že do začátku zimy vystavený 
základy celého kostela z kamene i část 
zdí z cihel a pak následkem zimy stavba 
zastavena.

... 90 LETY – ROK 1923
Dne 20. května byl dosti silný mráz, 

který po nížinách zničil brambory, fazole, 
kukuřici a na mnoho místech i vinice. 
Měsíc červen v tomto roce byl po většině 
velmi chladný a deštivý se slabými mrazy, 
což mnoho působilo na vinice tak, že 
hrozny kvetly dlouho a nestejně a rovněž 
kukuřice tímto počasím velmi utrpěly. 
V měsíci září byl založen ve zdejší obci 
sbor dobrovolných hasičů bez vědomí 
obecního zastupitelstva a z důvodů, že 
sbor zdráhal se do svých stanov pojati 
práva obce podle zákona ze dne 5. dubna 
1873 dne 21. října konala se opět volba 
obecního zastupitelstva. Byly podány dvě 
kandidátky a to Republikánské strany 
československého venkova a Jednoty 
československé strany Lidové. Výsledek 
voleb byl ten, že každá strana získala 
polovinu členů. Starostou byl zvolen 
Martinec Václav č. 187, náměstkem 
Václav Hasík z č. 13. Dne 2. listopadu 
konala se ve zdejší obci dobrovolná 
soudní dražba pozemků čtvrtlánu 

č.  1 patřící kostelní Jednotě sv. Jiljí na 
zaplacení dluhů. Byl také prodán dům 
č.  1, který byl Jednotě věnován občanem 
Václavem Hubáčkem na faru. Rok 1923 
co se týče úrody, byl přiměřený. Pšenice 
a rýž byla v ceně 130 až 135 Kč. Ječmen 
se prodával za 109 až 128 Kč za 100 kg. 
V roce tomto vystavěna byla též prodejna 
tabáku na návsi.

... 80 LETY – ROK 1933
Rok byl povětšině studeným a 

namnoze ani vydatná vláha na jaře 
plodinám nepomohla. Bylo velké 
množství sněhu, silnice k Bořeticím 
byla od 24. do 27. února nesjízdná a 
uzavřená. 8. května byla silná jarní bouře 
s průtrží mračen. Byly zatopeny sklepy 
(ve školním byl 1 metr vody), voda se 
valila od obce v šíři 30 metrů a působila 
velké škody na polích s náplavou bahna. 
Škody způsobené zátopou si přijel 
prohlédnout okresní hejtman, který 
o tom podal zprávu. Ovocné stromy byly 
navštíveny záplavou mšic a housenek, 
čemuž občané čelili pilným sbíráním 
a mačkáním, obvazy z lepkavých pásů 
či postřikováním. Měsíc červenec byl 
nadnormálně teplý – průměrný teplota 
byly 27,7 stupňů C – nejtepleji bylo 28., 
kdy bylo 34,8 stupňů C. Byla provedena 
dražba, při které byla pronajata obecní 
honitba třem místním nájemcům – 
myslivcům.

... 70 LETY – ROK 1943
Zápis z tohoto válečného roku 

v kronice zcela chybí. Obecní kroniky 
byly posbírány a důležité válečné události 
byly doplněny až po skončení války.

... 60 LETY - ROK 1953
11. ledna. byla uspořádána Estráda 

umělců z Brna a 17. ledna. se konal 
Sokolský ples . Na Valné hromadě 
Hasičů 27. 1. – odstoupil pro vysoký 
věk dlouholetý starosta Václav Mikulica, 
místo něj byl zvolen František Bařina 
č. 183. Zároveň došlo ke změně názvu na 
Požárníky . ČSM uspořádal ples (31.1). 
24. května proběhlo na Stráži „Pod 
Novýma sklepama“ – za účasti hasičů 
z Kobylí, Brumovic, Staroviček, Velkých 
Pavlovic a Hustopečí Cvičení požárníků. 
Na cvičišti u školy se 7. 6. konala první 

oslava Dne dětí. 24. 12. se odehrálo velké 
železniční neštěstí v Šakvicích – zemřel 
při něm z Vrbice Pavel Bárta č. 227, nar. 
1903 a Vladimír Maincl č. 32, nar. 1932. 
Dne 26. 12. se uskutečnil Estrádní večer 
s Antonínem Michnou – ČSM.

... 50 LETY - ROK 1963
V září o hodové neděli byl slavnostně 

otevřený nový Kulturní dům, který si 
postavili občané Vrbice v akci „Z“ za 
dva roky. Na jeho stavbě se také nejvíce 
podílelo místní zemědělské družstvo. 
Tento rok se také poprvé konaly hody 
před kulturním domem – bylo tam 
i taneční sólo, a ne před horní hospodou, 
jako doposud. V obci probíhal nábor 
vycházejících žáků ze školy do učebních 
oborů pro zemědělství – učení pod JZD. 
Byl založen: Svaz zahrádkářů, Včelařská 
organizace, Svaz chovatelů drobného 
hospodářského zvířectva. Zahrádkáři 
uspořádali první „Výstavu vín“. Jednota 
začala v obci stavět prodejnu. V obci 
bylo: 279 radiopřijímačů, 129 televizorů, 
150 motocyklů.

... 40 LETY - ROK 1973
Sloučilo se JZD Vrbice s JZD Kobylí. 

Dne 2. 7. tragicky zahynul František 
Herůfek č. 234 (32 let) na motocyklu 
při cestě ze zaměstnání . K další tragické 
smrti došlo 8. 12., kdy byl přejet 
automobilem na silnici z Bořetic Josef 
Janošek (Drda). V obci se vyskytla 
nakažlivá nemoc dobytka – slintavka. 
Vrbice byla uzavřena před celým okolím 
a byla vyhlášena karanténa. Místní lidová 
knihovna se přestěhovala ze školy do 
kulturního domu.

... 30 LETY - ROK 1983
Český svaz zahrádkářů měl 67 

členů. Dvaadvacet místních nadšenců 
připravilo estrádu „Písničkou za šťastný 
život“. V roce 1983 se narodilo 16 dětí – 
9 děvčat a 7 chlapců.

... 20 LETY - ROK 1993
Transformace Zemědělského družstva 

Vrbice na s.r.o. – Agra, Živa, Stafica, 
Madekop. Rozdělení Československa. 
Obecní vodovod – přívod vody ze 
Zaječí do obce. Svěcení nových varhan 
v kostele.

VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY aneb STALO SE PŘED...

Výstava vín 2013
V sobotu 23. března 2013 se uskutečnila tradiční 

výstava vín v sále kulturního domu. Výstavy se 
zúčastnilo bezmála 500 návštěvníků, kteří měli 
možnost ochutnat z 599 vzorků od vrbeckých 
i přespolních vinařů. Novinkou letošního roku 
byla galerie vinařů, kde svá vína představili 
zástupci šesti registrovaných vrbeckých vinařství. 
Velice zajímavým zpestřením byla sabráž sektů 
v podání Adély Kadlecové a Tomáše Čížka 
mladšího. Na závěr si úspěšně vyzkoušel tuto 
techniku otvírání lahví sektu i pan starosta Tomáš 
Bílek. Vrcholem programu byla dražba šampionů 
výstavy, jejíž výdělek byl věnován Domov Narnie 
v Brumovicích.

Lukáš Horák 
předseda vinařů

... 10 LETY – ROK 2003
Proběhla rekonstrukce víceúčelové budovy, ve 

které mimo jiné sídlí i Česká pošta. Vyřízen úvěr 
na vybudování dešťové kanalizace „Humna - 
Klínky“. Dne 15.3. se konal 1. Country bál – hrála 
skupina Montána z Rohatce. Prezident republiky 
vyhlásil konání referenda ve dnech 13. a 14.6.2003. 
Otázka pro referendum: „Souhlasíte s tím, aby 
se ČR stala podle smlouvy o přistoupení ČR 
k Evropské unii členským státem Evropské unie?“. 
Ve Vrbici bylo 479 platných hlasů, kdy ANO volilo 
397 a NE 82 občanů.

Zápisy vybrala Bohumila Bařinová a jsou přepsány tak, 
jak jsou v kronice vedeny.

Šampion bílých vín: Neuburské - Sedláček Vít, Vrbice
Šampion červených vín: Cabernet Moravia - Krátký Milan, Brumovice 
Šampion rosé vín: Frankovka - Fabičovič Michal, Moravský Žižkov
Šampion červených archivních vín: Cabernet Sauvignon 2011 - Leoš Horák,  Vrbice
Šampion bílých archivních vín: Cuveé Áčko - Vinařský dvůr Němčičky
Cena starosty obce Vrbice: Svatovavřinecké - Bařina Karel, Vrbice
Nejlepší kolekce výstavy: Sedláček Vít, Vrbice
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HANTÁLY, a.s. řeší otázku třídění a  likvidace biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu ( BRKO) již od roku 2008. 
Společně s Dobrovolným svazkem obcí čistý jihovýchod je připraven 
projekt komplexního nakládání s tímto odpadem.

Projekt, který řeší vybudování centrální kompostárny ve Velkých 
Pavlovicích, pořízení svozových vozidel a speciálních sběrových 
nádob, je byl finančně podpořen z Operačního programu 
životního prostředí celkovou částkou 35 mil. Kč.

Proč separovat bioodpad? 
• Enviromentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny na 

humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu 
veřejné zeleně atd. 

• Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově připravovaný Zákon o 
odpadech.

• Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá předpokládat ještě 
výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.

Co je to vlastně BIOODPAD ?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří až 30 % komunálního odpadu z domácností. V současné době končí převážná část 

tohoto odpadu na skládce. Vhodným zpracováním  - kompostováním však lze získat z bioodpadu  kvalitní hnojivo, které je 
zdrojem živin a organické hmoty pro půdu.

Co tedy TŘÍDIT ? Co je BIOODPAD?
Z domácností : zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů, květiny a čajové sáčky, 

kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
Ze zahrady: tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, zemina z květináčů, seno a sláma

Co není bioodpad?
zbytky jídel živočišného původu, plasty, sklo, kovy, kameny,  nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, 

zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, psí výkaly apod.

DO ČEHO třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad budou sloužit speciální sběrové nádoby hnědé barvy označené samolepkou. Nádoby, 

které připomínají klasické „popelnice“ ,   jsou opatřeny provzdušňovacími otvory a roštem, což zajišťuje oddělení kapalné a tuhé

BIOODPAD

části bioodpadu. Tím je omezeno   zahnívání a vznik zápachu. Díky 
vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své hmotnosti a uvolňuje 
tak prostor pro další materiál. Svoz je prováděn ve 14ti denním cyklu 
standardními svozovými auty upravenými tak, aby nedocházelo k 
vytékání tekutin uvolněných z bioodpadu. 

Co se děje s bioodpadem dál?
Bioodpad bude svážen ve 14ti denních intervalech na centrální 

kompostárnu do Velkých Pavlovic. Kompostování bude probíhat v 
pásových hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše. 

Vzniklý kompost bude možno využít zpět pro potřeby obce.
Konkrétní informace k rozvozu nádob a svozu bioodpadu obdržíte 

na obecním úřadě nebo na webových stránkách www.hantaly.cz.

TŘIĎME BIOODPAD, 
VRAŤME PŘÍRODĚ CO JÍ PATŘÍ !

LEDEN ČERVENEC
7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 T 8 15 T 22 29 B 2 T 9 B 16 T 23 B 30
S 2 S 9 S 16 S 23 S 30 S 3 S 10 S 17 S 24 S 31

3 10 17 24 31 4 11 18 25
S 4 S 11 S 18 S 25 5 S 12 S 19 S 26
S 5 S 12 S 19 S 26 6 S 13 S 20 S 27

6 13 20 27 7 14 21 28
ÚNOR SRPEN

4 11 18 25 5 12 19 26
T 5 12 T 19 26 T 6 B 13 T 20 B 27
S 6 S 13 S 20 S 27 S 7 S 14 S 21 S 28

7 14 21 28 1 8 15 22 29
S 1 S 8 S 15 S 22 S 2 S 9 S 16 S 23 S 30
S 2 S 9 S 16 S 23 S 3 S 10 S 17 S 24 S 31

3 10 17 24 4 11 18 25
BŘEZEN ZÁŘÍ

4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 5 12 T 19 26 T 3 B 10 T 17 B 24
S 6 S 13 S 20 S 27 S 4 S 11 S 18 S 25

7 14 21 28 5 12 19 26
S 1 S 8 S 15 S 22 S 29 S 6 S 13 S 20 S 27
S 2 S 9 S 16 S 23 S 30 S 7 S 14 S 21 28

3 10 17 24 31 1 8 15 22 29
Duben ŘÍJEN

1 8 N 15 22 29 7 N 14 21 28
T 2 9 T 16 23 T 30 T 1 B 8 T 15 B 22 T 29
S 3 S 10 S 17 S 24 S 2 S 9 S 16 S 23 S 30

4 11 18 25 3 10 17 24 31
S 5 S 12 S 19 S 26 S 4 S 11 S 18 S 25
S 6 S 13 S 20 S 27 S 5 S 12 S 19 S 26

7 14 21 28 6 13 20 27
KVĚTEN LISTOPAD

6 13 20 27 4 11 18 25
7 T 14 21 T 28 5 T 12 B 19 T 26

1 8 S 15 S 22 S 29 S 6 S 13 S 20 S 27
2 9 16 23 30 7 14 21 28

S 3 S 10 S 17 S 24 S 31 S 1 S 8 S 15 S 22 S 29
S 4 S 11 S 18 S 25 S 2 S 9 S 16 S 23 S 30

5 12 19 26 3 10 17 24
ČERVEN PROSINEC

3 10 17 24 2 9 16 23 30
B 4 T 11 B 18 T 25 3 T 10 B 17 24 31
S 5 S 12 S 19 S 26 S 4 S 11 S 18 25

6 13 20 27 5 12 19 26
S 7 S 14 S 21 S 28 S 6 S 13 T 20 S S 27

S 1 S 8 S 15 S 22 S 29 S 7 S 14 S 21 S 28
2 9 16 23 30 1 8 15 22 29

T HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
N odvoz nebezpečných odpadů ze sběrného dvora (barvy,oleje,zářivky a jiné) Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
S otevřený sběrný dvůr: středa 17:00 - 18:30  / pátek 16:00 - 18:30  / sobota 8:00 - 12:00 Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
B svoz bioodpadů www.hantaly.cz

TŘÍDĚNÍ A SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ - od 4. června 2013
Obec Vrbice zavádí pro občany novou službu - třídění a svoz biologicky rozložitelných odpadů, jako je rostlinný odpad
z údržby zeleně, ze zahrádek, z kuchyní apod. Svoz bude provádět společnost HANTÁLY a.s. a proběhne 1x za 14 dnů,
každý lichý týden v úterý. V listopadu a prosinci pouze 1x měsíčně.
Termíny jsou označeny kódem "B" v kalendáři svozů odpadů 2013, který najdete také v záložce Sběrný dvůr na www.vrbice.cz 
Od pondělí 20. května 2013 jsou na Obecním úřadě k vyzvednutí nové popelnice o objemu 120 l, které budou zapůjčeny
zdarma po podpisu Smlouvy o výpůjčce. Poplatek za svoz bioodpadu se neplatí - je součástí poplatku za TKO.

29 30 31
pondělí pondělí

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2013
1 2 3 4 5 28

pátek pátek
sobota sobota
neděle neděle

úterý úterý
středa středa
čtvrtek čtvrtek

31 32 335 6 7 8 9

čtvrtek čtvrtek
pátek pátek
sobota sobota

pondělí pondělí
úterý úterý
středa středa

36 37
neděle neděle

9 10 11 12 13

pondělí
úterý

pondělí pondělí
úterý úterý
středa středa

35

čtvrtek
pátek pátek
sobota sobota

14 15 16 17 18

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností), sběr papíru, plastů, nápojových kartonů

neděle neděle

čtvrtek čtvrtek
pátek pátek
sobota sobota

27

40 41

středa

44 45

středa

18 19 20 21 22
neděle neděle

čtvrtek čtvrtek
pátek pátek
sobota sobota

neděle neděle

čtvrtek

úterý

38 39

úterý úterý

neděle
26

středa

neděle

pondělí pondělí
22 23 24

pátek pátek
sobota sobota

úterý úterý
středa

pondělí pondělí

40

34 35

25

čtvrtek čtvrtek

1

středa
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46 47 48

středa

48 49 50 51 52

42 43 44
pondělí
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Začátek roku 2013 byl pro Domov Narnii a celé středisko 
BETLÉM složitý a plný nelehkých úkolů. Čekalo nás nemilé 
překvapení v podobě schválených dotací MPSV (Ministerstvo 
práce a sociálních věcí). Tyto zcela nedostačující dotace nám 
natolik vyrazily dech, že jsme museli chvíli uvažovat i o tom, 
zda budeme ve všech našich činnostech a službách pokračovat. 
Každoročně se dotace pro sociální služby krátí, letos jsme 
ovšem dostali pouze 54% loňského roku, což znamenalo rozdíl 
téměř 3,5 milionu! Rozhodnutí ale bylo jasné. Uděláme vše, 
abychom naši loď, na které plují bezbranní lidé, zachránili. 

A tak jsme se na rozbouřeném moři vydali do zdánlivě 
bezpečného přístavu. Museli jsme omezit výdaje, přenastavit 
některé služby a v neposlední řadě se rozloučit s několika 
zaměstnanci. Ozdravné pobyty a další podobné akce pro děti na 
letošní rok jsou možné pouze za pomocí dárců. 

Naší už téměř každoroční tradicí, je pobyt v termálních 

lázních, jejichž geotermální prameny působí blahodárně na 
léčbu kloubních poruch, nemocí páteře, svalů a celkovou 
regeneraci organismu. Všechny děti, které se této akce účastní, 
mají postižení pohybového aparátu, obtíže s chůzí, pooperační 
stavy nebo jsou trvale připoutány na invalidní vozík. Asistenci, 
pomoc a podporu potřebují 24 hodin denně. Letošní pobyt 
můžeme realizovat zejména díky pomoci Vinařů Vrbice a panu 
Liboru Sůkalovi, jež naši akci finančně podpořili a kterým tímto 
srdečně děkujeme.

Čeká nás ještě mnoho výzev, se kterými se budeme muset 
poprat. Vše se snažíme dělat tak, aby se tato opatření negativně 
neprojevila v kvalitě péče, kterou poskytujeme a naše služby 
měly i nadále individuální charakter.

 Věříme, že s pomocí Boží a přátel střediska, se nám podaří 
krizi, která postihla nejen nás, překonat. 

Lenka Otýpková

Zuzana otevřela skříň a povzdechla si. Kladla na postel jeden 
model za druhým, ale nedokázala vybrat. V čem budu asi 
vypadat nejlépe? Ptala se sama sebe. Jeden kus svetříků starší 
než druhý, mnohé již dnes vyšly z módy. Popošla k malému, 
otlučenému zrcadlu a pohladila vrásky na tváři. Je to již 40 let, 
co tam byla naposledy. 

Celá léta neměla touhu se vracet. Odešla. Nikdo ji nehledal, 
dnes ji už jistě nikdo nepozná. Čas se na člověku podepisuje 
nesmazatelným perem. Jen zašlé fotografie jsou zastávkou 
času. Jediné, co si přála, byly krásné dny a poklidný život vedle 
někoho, kdo ji bude mít rád. Dnes má tři děti a na stole papíry, 
jež dělají z lidí opět svobodné. V mém věku! Co tomu asi budou 
říkat lidi, pomyslela si a znervózněla. Mám vůbec jet?

Stromy kolem cest se zelenaly a na loukách rozkvétaly první 
květiny. Kraj byl krásný. Jedno pole lemovalo druhé a hrálo 
všemi barvami. Byl příjemný letní den. 

Když míjela ceduli, roztřásla se. Mysl měla plnou vzpomínek 
a v očích se jí zaleskly slzy dojetí. Ač změněn, přeci jen by zde 

poznala každý kout. Zde vyrostla, byla dítětem, byla šťastná. 
Bude tam ještě, honilo se jí hlavou. Ráda by jej znovu viděla, 
cítila vůni právě upečeného chleba a slyšela dětský smích. 

Byl jiný, ovšem byl tam. Dům, ve kterém vyrostla a který před 
mnoha lety opustila. Chléb již nevoněl, ale okolím zněl dětský 
smích. Zvonil příjemně v uších a naplnil Zuzanu klidem. 

„Dobrý den, Zuzanko. Jak dlouho jsme se již neviděli?“ Za 
zády uslyšela známý hlas. Poznali mne, její se srdce se radovalo. 
Dnešek bude krásným dnem, pomyslela si. 

Domov NarNie

Zuzana otevřela skříň ... 
Napsala Lenka Otýpková

Přehled farních polností a lesa podle záznamu v pozemkové knize 
obce Vrbice z roku 1948

Karel Satoria opět na Vrbici
Setkání s otcem Karlem, bych nazvala jedním 

slovem vyživující. Potkala jsem se s ním hned v 
ranních hodinách, kdy jsem šla dělat výzdobu 
do kostela. Společně jsme zavzpomínali na 
různé akce, které se udály před více jak 23 lety. 

Pořád je to člověk usměvavý, plný elánu 
a dobra, dokáže člověka nadzvednout a 
posunout dál, v tom dobré slova smyslu. O tom 
jsme se mohli přesvědčit při jeho mši a jeho 
promluvách, které byly na téma vztahu, lásky, 
přátelství a toho, že hlavně musíme chtít a žít 
dnes, ne včera nebo zítra. Žít tady a teď. V jeho 
kázání bylo hodně podnětných myšlenek, které 
nás obohatily. Myslím, že to byl velmi dobrý 
nápad pozvat otce Karla na duchovní obnovu.

Drahomíra Zelená

Při procházení stránek Kroniky obce Vrbice jsem našel 
následující zápis z roku 1950, který mě přivedl k zájmu o situaci 
současného stavu polností a lesa farního společenství obce 
Vrbice.

Znění zápisu v Obecní kronice:..dne 11. Listopadu 1590 
proběhla v obci Vrbici ustavující členská schůze Jednotného 
zemědělského družstva. Byli zvoleni členové představenstva. 
Tím skončila funkce přípravného výboru....nově ustanovené 
družstvo dostalo do užívání od Národního výboru zemědělskou 
půdu, obecní a půdu, kterou odkoupil (?)stát od lidí, kteří na ni 
nepracovali.

Vykoupené pozemky :
Anna Stuchlíková, bydliště Mouřínov - 9,4 ha
Otto Weigl, bydliště Čejč - 8,2 ha
Církevní majetek (farnosti Vrbice) - 5,9 ha
Rozálie Bdinková (již.Amerika) - 1,5 ha
Fr. Uhlířová (roz. Sýkorová), bydliště Brno - 1,3 ha

Farní společenství Vrbice nabylo pozemky a les darem od 
rodiny čtvrláníka Václava Hubáčka z Vrbice č. 1 (zemřel 1919). 
Dar byl určen, cituji: … „k zřízení samostatné duchovní správy 
obce Vrbice“. Další některé menší pozemky jsou darem v rámci 
tak zvané „Mešní nadace Františka a Filomény Michnových“. 
Takto nabyla naše farnost polní pozemky a les. Vše je podrobně 
zaknihováno v Pozemkové knize.

V nynější době (r. 2010) jsou tyto nemovitosti (v případě 
polností) evidovány jako majetek Pozemkového fondu ČR, 
kromě parcel č. 997 a 1092 - tyto dvě parcely zůstaly majetkem 
naší farnosti, a v současné době jsou pronajaty, pozemky farské 
zahrady (857/2,857/23) a pozemky, na nichž stojí stavby fary a 
kostela sv. Jiljí. 

Informace k parcelám:
Parcela č. 996 (52,96 aru) – údaj z KN (podle údajů na 

internetu) konstatuje, že pozemek není nalezen. Pro vysvětlení 
uvádím, že zmíněné pole se nachází v části katastru nazvaném 

SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA SV. JILJÍ
proběhla prostřednictvím sbírkového účtu č. 107-1784480237/0100

v období od 15.3.2012 do 15.3.2013

 Akce v rámci veřejné sbírky: 
 14.4.2012 sbírka v obci prostřednictvím pokladniček
 25.5.2012 charitativní koncert skupiny Medicimbal

 Čistý výtěžek sbírky byl převeden na účet Římskokatolické farnosti Vrbice

ve výši    206 060,39 Kč

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!
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Obory - Díly od Studýnek. Je to po pravé straně silnice z Vrbice 
do Bořetic. Na katastrálním úřadě v Hustopečích se snažili 
pozemek najít, při hledání zjistili, že při pozemkových úpravách 
roku 1986 došlo k výměně za jiný pozemek někde v katastru 
obce. Pracovnice Katastrálního úřadu se zmínila, že tato 
výměna neměla být provedena, protože církevní majetek byl 
„zablokovaný“!. Výměnu asi povolil Pozemkový úřad v Břeclavi.

Parcela č. 997 a 1092 (64,91 aru) – Díly od Studýnek, Padělky. 
Jediné pozemky, které zůstaly farnosti a jsou v současné době 
pronajaty.

Parcela č. 1242/1, (39,57 aru) – dle údaje v Pozemkové knize. 
Nachází se v polní trati Záhumenice. Na KN je uvedena rozloha 
pouze 32,62 aru. Rozdíl v neprospěch farnosti 6,95 aru.

Parcela č. 1289 (36,51 aru) – dle údaje v Pozemkové knize. 
Nachází se v polní trati Záhumenice. Na KN je uvedena rozloha 
pouze 32,62 aru. Rozdíl v neprospěch farnosti činí 6,95 aru.

Parcela č. 1373 (1,51 aru) pojmenovaná jak Ochoze – pastva 
nelze podle údajů na KN (internetu) nalézt. 

Parcely č. 857/2 a 857/23 jsou v Pozemkové knize uvedeny 
jako Farní obročí (farní zahrada). 

Závěrem je možno konstatovat, že v záznamech na Katastr. 
úřadě, což by měla být současná aktuální evidence, je oproti 
záznamům v Pozemkové knize pořízené v roce 1948 rozloha 

farních pozemků menší o 23,25 aru, tedy v neprospěch farního 
společenství.

Celková rozloha orné půdy vedené v Pozemkové knize z roku 
1948 jako majetek farnosti obce Vrbice činila 6,26 ha + farní 
zahrada.

 Podle údajů na Katastrálním úřadě mají tytéž pozemky 
rozlohu 6,03 ha + farní zahrada.

Lesní parcela č.1372/2 (17,77 aru) je omylem zaznamenána 
v Pozemkové knize jako farní majetek. Tato parcela však nikdy 
nebyla majetkem farnosti.

Lesní parcela č.1490 (2,19 aru) a č. 1491 (29,49 aru), nyní 
je užívají Lesy ČR. Celková rozloha této farní Ochoze činí 
31,68 aru. Údaje na Katastrálním úřadě souhlasí se zápisem 
v Pozemkové knize Vrbice.

Myslím si, že informace z tohoto zápisu mohou 
v budoucnosti pomoci při orientaci, až se vyřeší problémy 
kolem majetku naší církve. Zkoušel jsem sehnat alespoň nějaké 
informace od starších občanů v obci. Jejich výpovědi byly velmi 
rozporné. V podstatě po 40 letech činnosti minulého režimu 
nikdo nic přesnějšího nevěděl.

Vypracováno v dubnu 2010.
Fr. Janošek, Vrbice č. 4

DUBEN 2013

Jiří Machovský
Viktorie Nahodilová
Matěj Hublík
Adam Havelka

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

LEDEN 2013

Bedřich Raida 
Anna Bukovská
Viktorie Neubergerová

Nerecyklované úsporné zářivky 
představují ekologickou zátěž více 
než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů 
a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické 
rtuti ročně. Pokud by se toto množství 
dostalo do přírody, mohlo by znečistit 
vodu v objemu až pěti vodních nádrží 
Lipno či téměř 238 Máchových jezer.

Podle analýzy společnosti EKOLAMP 
úsporné světelné zdroje recykluje téměř 
90 procent firem, ale jenom 40 procent 
domácností. Na skládkách tak ročně 
končí až 60 procent doma použitých 
a vyřazených úsporných světelných 
zdrojů. 

Před znečištěním ochráněno 80 
Máchových jezer

Zásadním důvodem pro recyklaci 
úsporných žárovek je toxická rtuť, která 
je uvnitř světelného zdroje neškodná 
a pro svícení nutná. Podle informací 
společnosti EKOLAMP, která zajišťuje 
zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích 
zařízení, se ročně recyklací zpracuje více 
než 25 kilogramů rtuti. Pokud by se toto 
množství dostalo do přírody, mohlo 
by znečistit vodu v objemu více než 
jedné vodní nádrže Lipno či téměř 80 
Máchových jezer. 

Zátěž pro životní prostředí představuje 
rtuť jen při neodborné likvidaci. Při 
náhodném rozbití zářivky je třeba 
místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt 
do sběrného dvora. 

Zpětný odběr vysloužilých světelných 
zdrojů poskytuje EKOLAMP pro občany 
i firmy zdarma

„Řada domácností stále vyhazuje 
zářivky do směsného odpadu. 
V některých krajích tak na skládkách 

končí většina nefunkčních světelných 
zdrojů z domácností i místních firem. 
EKOLAMP přitom poskytuje své 
služby sběru a recyklace úsporných 
žárovek domácnostem i firmám zcela 
zdarma. Bezplatný je i zpětný odběr 
průmyslových svítidel, které zbytečně 
rezaví v opuštěných areálech místních 
firem.“ vysvětluje Radoslav Chmela, 
zástupce společnosti EKOLAMP.

Počet sběrných míst roste: nyní jich je 
bezmála 4 000. 

V Česku lze vyřazené úsporné 
zdroje vrátit v jakémkoli obchodě 
s elektronikou, ve sběrných dvorech 
obcí či do malých sběrných nádob, které 
se nacházejí v obchodních centrech, 
úřadech nebo v řadě firem: Více 
informací o místě zpětného odběru 
a správné likvidaci osvětlovacích zařízení 
je k dispozici na www.ekolamp.cz.

Obec Vrbice má sběrnou nádobu 
umístněnou na sběrném dvoře, který je 
otevřen každý týden v tyto dny: středa 
17:00 - 18:30, pátek 16:00 - 18:30, sobota 
8:00 - 12:00. Sběrný dvůr je dostupný 
jak občanům, tak živnostníkům 
podnikajícím v katastru obce. 

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskovou 
organizací, která byla v roce 2005 
založena tuzemskými pobočkami 
společností Philips, OSRAM, GE 
Industrial a NARVA B.E.L./ČR. 
EKOLAMP vytváří síť sběrných 
míst a zajišťuje sběr a svoz použitých 
osvětlovacích zařízení, jejich zpracování 
včetně následného materiálového využití 
a odstranění zbytkových odpadů.

Více informací na www.ekolamp.cz

Na skládkách končí 60 procent 
úsporných žárovek, 

zamořují tak zbytečně okolí
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
INFORMUJE

ŘEMESLA V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE

My jsme malí řemeslníci.
Pracujeme ve dne v noci.

Naše řemeslo začíná hláskou k ....

A už se z kruhu dětí ozývá - kominík, 
kuchař, kadeřnice, klempíř, a tak 
pokračujeme i u jiných hlásek. Tyto 
slovní hříčky jste mohli slyšet v obou 
třídách mateřské školy během měsíce 
února a března. Hráli jsme si totiž na 

řemesla. Ale když jsme dětem přímo 
položili otázku: „Co je to řemeslo?“, 
málokteré z nich to vědělo. Ale na 
otázku:“ Čím je tvůj tatínek nebo 
maminka? Jaké mají povolání?“ Už 
reagovaly všechny velmi dobře. Celý 
měsíc jsme věnovali tomuto tématu. 
Poznávali jsme různé obory povolání 
a motivovanými činnostmi jsme 
poznávali, jak se od sebe liší, s jakými 
prostředky lidé pracují a co vyrábějí.

 Při hře „NA PEKAŘE“ jsme 
modelovali housky, rohlíky, koláčky, jako 
kuchaři jsme smažili koblížky. V jednom 
rohu třídy se děti hrály na restauraci 
plnou hostů a číšníků, v kuchyňce vařili 
kuchaři a kuchařky, kluci rozvinuli 
hru NA ZEDNÍKY a stavěli domečky 
z molitanových stavebnic - skládali 
cihly. Při hře NA HASIČE  jsme si 
povídali o bezpečnosti a překonávali 
jsme hasičskou překážkovou dráhu. 

Povídali jsme si o povolání rodičů. 
Při hře NA ŘEMESLA jsme mimikou 
vyjadřovali charakteristické znaky 
jednotlivých profesí - zedník staví 
zeď, cukrář zdobí dorty, doktor léčí 
lidi, malíř maluje... Moc dobře jsme se 
u této hry pobavili. Nejzajímavější však 
byly naše úterní návštěvy jednotlivých 
pracovišť. Kluky nejvíce zaujala návštěva 
místní autoopravny, kde poznali práci 
automechanika.

Pan Jiří Mikulica seznámil děti s prací 
v dílně, ukázal jim, jak se zvedá auto při 
opravě a Vašek Bíza jim ukázal rychlou 
výměnu pneumatik. Všichni kluci zde 
chtěli pracovat a stát se automechanikem. 
Stejně tak se dětem líbilo ve stolařské 
dílně pana Petra Vajbara, kde si samy 
opracovaly „dřevěného špačka“. 
A nezapomenutelný byl výlet autobusem 
do sousedních Bořetic, tam jsme 
pozdravili paní učitelky a děti z mateřské 

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM 

Tak zní název celoročního projektu 
naší mateřské školy. Cílem je 
prostřednictvím prožitkového učení vést 
děti k tomu, jak můžeme chránit přírodu, 
planetu Zemi. Jak můžeme změnit svět 
kolem nás.

V září jsme pozvali skupinu ornitologů 
ze záchranné stanice v Rajhradě, kteří 
seznámili děti s dravci, se způsobem 
jejich života a proč jsou užiteční. Děti 
si mohly samy vyzkoušet jejich výcvik. 
Na ptáky jsme nezapomněli ani v 
zimě. Do krmítek na školní zahradě 
jsme pravidelně přisypávali semínka 
a pozorovali, kteří ptáčci si na nich 
pochutnávali.

Děti naší mateřské školy pomáhají 
nejen ptákům, ale i zvířátkům v lese, 
na polích. Každý rok v prosinci a v 
lednu nesou zvířátkům nadílku. O 
zajímavostech z lesa nám přišel vyprávět 
myslivec Jirka Varmuža, který sebou 
přinesl i několik trofejí. Děti pozorně 
naslouchaly vyprávění ze života v lese, jak 
pomáhají myslivci zvířátkům, co všechno 
pro ně dělají.

V březnu děti upoutal ekologický 

pořad „Človíček a jeho maminka Země“. 
Navštívil nás malý Človíček, který se 
narodil v lese, v domečku z mechu a 
větviček. Jeho maminka je planeta Země 
a tatínek vesmír. Človíček vyprávěl, jak 
se o něj maminka stará, jaká je, jak mu 
pomáhá. Vyprávěl dětem o květinách, 
stromech, léčivých bylinách i zvířátkách. 
Vše bylo doprovázeno poutavými 
obrázky přírody, krátkými ukázkami 
videí i doprovodem písniček. Na téma 
navázalo pozorování výsadby stromů 
a keřů v obci. Děti sledovaly, kde je 
připravena jamka pro nový strom a jak se 
takový strom sadí, co potřebuje ke svému 
růstu. 

Právě v předškolním věku je důležité 
u dětí vytvořit správný vztah k přírodě, 
naučit je nebýt lhostejný k prostředí, ve 
kterém žijeme. 

V mateřské škole třídíme odpad, děti 
samy upozorňují, do kterých nádob 
patří plast, sklo, papír. Pravidelně 
navštěvujeme sběrný dvůr, kde si 
děti mohou prohlédnout, jak se třídí 
do velkých kontejnerů. Vše začíná 
u jednotlivce. Každý z nás si musí 
uvědomit, že svým chováním ovlivňuje 
život kolem sebe, že každý čin má 

důsledek ve vnějším světě. A tak by se 
nemělo stát že, když jsme šli s dětmi 
na vycházku k lesu, našli jsme plastové 
láhve, sklenice. Všímavé děti ihned 
komentovaly slovy:“Ti lidi jsou hrozní 
a zase nerecyklují“.

Naše podzimní a zimní sluníčko se 
přehouplo do sluníčka jarního, které 
svými teplými paprsky probudilo 
přírodu. Na vycházkách jsme pozorovali 
broučky, květinky, rozkvetlé stromy. 
Květinová víla nás upozornila na to, jak 
se máme ke kytičkám chovat. Na zahradě 
mateřské školy jsme si zasadili hrášek, 
mrkvičku a sazeničky rajských jablíček. 
Už se těšíme na letní sluníčko, až budeme 
úrodu sklízet.

Děti naší mateřské školy se zapojily do 
soutěže o nejhezčí sluníčko Ekocentra 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích a byly 
úspěšné. Anastásia Sedláčková v kategorii 
zajímavé techniky získala třetí místo 
a Pavel Jan Horký v kategorii do 6 let 
získal také třetí místo. 

 Jana Kadlecová

školy a po svačině jsme šli do pekárny, 
kde jsme se seznámili s prací pekaře, 
v čalounické dílně pana Konečného, 
jsme poznali další řemeslo „čalouník“ 
a největším zážitkem pro děti bylo 
posezení v restauraci „NA MLÝNĚ“, 
kde jsme byli hosty a obsluhovali nás 

opravdoví číšníci a servírky, kteří nám 
připravili moc dobrý pohár s ovocem 
a zmrzlinou dle našeho výběru.

 Opravdu jsme si to užívali. Nakonec 
jsme autobusem přijeli zpět na Vrbici, 
vezl nás hodný pan řidič, a to je další 
povolání, které jsme poznali. Jako 

poděkování jsme poslali NA MLÝN a do 
pekárny pěkné obrázky. 

 Jak vidíte, my se v mateřské škole 
opravdu nenudíme.

 Zapsala Jarmila Cichrová,uč. MŠ Vrbice

Na svou profesi se zpravidla připravujeme roky, ale 
na povolání rodiče neexistují žádné vzdělávací instituce 
a informace si musíme sehnat sami. Nikdo nás nenaučí, co patří 
ke správné výchově. Jednoznačné však je, že nejvýznamnější 
výchovné a vzdělávací prostředí poskytují dítěti rodiče.

 Důležité je vědět, že vliv rodičů bývá z dlouhodobého 
pohledu nejvýraznější, nejvšestrannější a hlavně trvalý. Každý, 
kdo pečuje o malé děti, by si měl uvědomit, že v tomto věku 
rozhoduje o celém jejich dalším životě. Pro výchovu neexistují 
žádné šablony, a proto je nejistota rodičů přirozenou věcí. 
Existuje ale jeden důležitý předpoklad vytváření pozitivního 
vztahu s dítětem – trávit s ním, co nejvíce času a dělat společně 
maximum aktivit a tím mu dávat co nejvíce podnětů.

 Děti se v rodině učí základním pravidlům soužití – kdy je 
čas spát, jíst, hrát si. Musí se smířit s tím, že si nebudou dělat 
svá vlastní pravidla, podle kterých se bude rodina řídit. Rodiče, 
kteří nestanovují žádná pravidla, dětem nepomáhají, právě 
naopak. Nezbytná je přirozená aktivita a jednotnost rodičů. 

 Děti si také vytvářejí své stravovací návyky podle rodičů. 
O zajišťování pestré a plnohodnotné stravy dětí rozhodují 

rodiče. Dospělí vybírají složení a kvalitu jídla, děti množství. 
Děti musí mít rozhodně stravu smíšenou a pestrou, a to nejen 
kvůli aktuální potřebě, ale i proto, že se vytvářejí chuťové 
návyky na celý život. 

Děti v předškolním věku občas některé chutě nepřijímají, 
ale věkem si na tyto chutě zvykají. Proto by rodiče neměli 
nikdy na dítě naléhat, nabízet jídlo ve spěchu a měli by 
respektovat dětské ne. Pokud dítě nechce jíst, je chybou uplácet 
je sladkostmi, ale vlídným slovem nabídnout aspoň ochutnání 
jídla. Vhodná výživa má vliv na růst a zdravý vývoj dítěte, jeho 
imunitu. Nedostatečný příjem energie ve stravě vede často 
k únavě, slabosti, malátnosti.

U nás však není obecným problémem nedostatečný, ale 
často nadbytečný příjem energií, který může způsobit dětskou 
obezitu. Důležitý je pitný režim, nejvhodnější je voda.

Pokud začneme s výchovou správných stravovacích 
návyků u nejmenších dětí v rodině, tak je cesta k úspěchu 
nejschůdnější.

 S použitím odborné literatury zpracovala Jana Kadlecová

Natálka spala poprvé v mateřské 
škole, měla lehátko vedle Sárinky, která 
ji uklidňovala: „Neplakej, oni Tě doma 
nevyhnali, já se tady budu o Tebe starat 
jako o vlastní.“

Šimonek přijel z plaveckého výcviku, 
vypráví mamince zážitek: „Ještě, že mám 
ty nové plavky, kdybych je neměl, tak bych 
se utopil.“

Paní učitelka říká holčičce: „ Dnes 
chodíš nějak často na záchod?“ dostává 
se ji odpovědi: „Já za to nemůžu, já mám 
dnes nějakej průser.“

Děti jedou z plaveckého výcviku, 
Sašenka povídá: „ Paní učitelko, viděla 
jste, jak jsem se dnes utopila?“

Eriček sedí u stolečku a nahlas přemýšlí: 
„To je škoda, že dnes v pátek prší. Jenom, 
aby nepršelo v sobotu, budu roznášet 
pozvánky na moje narozeniny. „A kdy je 
Eričku máš“, ptá se paní učitelka. Dostává 
se jí odpovědi za 14 dní. Lukášek dodává: 
„Ale ne, za 2 týdny“.

Dvě děvčátka vedou rozhovor: „Když 
je někdo nemocný musí být doma, aby 
nenakazil ostatní děti.“ Druhá odpovídá: 
„Šak já vím, ale moje mamka to ještě 
neví.“

Samuelek si chce povídat s malým 
Davídkem, nějak mu nerozumí: „Jak Ty to 
vlastně mluvíš? Ty už umíš anglicky?“

Děti přiřazují obrázky zvířátek, tvoří 
potravinový řetězec. Vojtíšek vysvětluje: 
„To je netopýr – upír, když má žízeň, 
vypije krev myšce.“

Děti se připravují na vycházku, 
Danielka je ještě na záchodě. Paní učitelka 
se ptá: „Jak Ti to bude ještě dlouho trvat?“ 
Odpověď zní: „Dejte mně na to slabou 
čtvrthodinku.

Paní učitelka kontroluje docházku: 
„A kde dnes máme Samuelka?“. Ze třídy 
zní odpověď: „Dnes prší, nemůže přijít, 
nemá deštník.“

Paní školnice se ptá Martínka: „ Máte 
ještě to prasátko, co se koupalo v bazénu?“ 
Martínek se zamyslí a říká: „ Ne, dědeček 
ho zastřelil, abychom se měli čím živit.“

Natálka má uplakaný den, paní učitelka 
už s úsměvem říká: „ Natálko, nechceš 
jít plakat kousek dál?“ Natálka od paní 
učitelky kousek odstoupí a povídá: „Stačí?“

Děti leží na lehátkách, je otevřené okno 
a schyluje se k dešti. Pavlíček hlásí: „Paní 
učitelko, cítíte to, tady funí voda.“

Předškoláci konverzují při obědě: 
Předškolák č. 1: „To je hrozný, mně se 
dělají jebáky.“ Předškolák č. 2: „Co jsou 
to jebáky?“ Předškolák č. 1: „ To jsou 
pupínky, které se vymačkávají. To má můj 
brácha, on je v pubertě.“ Předškolák č. 3: 
„Co je to puberta?“ Předškolák č. 2: „To je, 
jak říká naše mamka, když jde rozum na 
dovolenou a mojí sestře už šel“. 

Magdalenka povzbuzuje děti při obědě 
do jídla: „Kdo nebude jíst, bude mít chudý 
nohy.“

Význam rodiny u předškolních dětí

„PERLIČKY“ Z MŠ



VRBECKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2013 ČERVEN 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ 

18 19

2. třída:
1. místo - Julie Veverková
2. místo - Nella Zapletalová

3. třída:
1. místo - Marie Michnová, Aneta 
Horčičková, Radim Gala, Sofie 
Kurucová, Anastasia Kurucová 
2. místo - Kristýna Gallinová,Kristýna 
Jiroušková

5. třída: 
1. místo - Radek Ludva, Klaudie 
Fridrichová

Přehlídka dětských zpěváčků
V neděli 14. dubna se v kobylské orlovně znovu setkali 

mladí zpěváčci hanáckého Slovácka na přehlídce s názvem 
„O malovanú pantličku Augusty Šebestové“. Zúčastnilo 
se jí 55 dětí z okolních obcí a Vrbice zde měla také své 

zástupce. V nejmladší 
kategorii dětí z 
mateřských škol zazpívali 
Vojta Janošek a Matěj 
Sedláček, v kategorii 
3.- 5.třída vystupovali 
Marie Michnová, 
Aneta Horčičková, 
Klaudie Fridrichová a 
Radek Ludva, který se 
doprovodil sám při zpěvu 
hrou na akordeon. V 
nejstarší kategorii (6.-9. 
třída) zazpívaly Magda 
Mikulicová a Michaela 
Hanzlíková. 

Renata Horáková 
ředitelka školy

Závody ve sportovní gymnastice
V naší škole máme šikovné 

sportovce. 6. dubna 2013 
pořádala ZŠ Drnholec 17. ročník 
závodů ve sportovní gymnastice. 
Do Drnholce naši školičku jela 
poprvé reprezentovat žačka Julie 
Veverková, která se sportovní 
gymnastice aktivně věnuje.

Závodů se účastnilo celkem 
102 závodníků z celého 
jihomoravského kraje. Závodníci 
byli rozděleni do pěti kategorií 
dle věku. Reprezentantka Julie 
Veverková byla zařazena do 

1. kategorie 1. a 2. tříd, kde se soutěžilo v sestavě prostná a v 
přeskoku. V této kategorii závodilo 45 dětí. Do svého výkonu 
dala Julie opravdu všechno a při vyhlášení výsledků se umístila 
na 3. místě. 

Motivací k výhře bylo pro Julii také to, že ji celá vrbecká škola 
fandila a držela palce.  A proto „ Sportu zdar“!

Markéta Veverková - vyučující 

Letošní Barevný týden v naší škole 
začal péčí o zubní zdraví. 

Ve středu přijela zubní hygienistka 
paní Kateřina Seifertová a připravila si 
pěknou přednášku pro děti. Povídali jsme 
si o správné péči o zuby, o funkci a vývoji 
zubů od narození až po stáří a o tom, že 
pravidelná prohlídka zubů u zubaře je 
vhodná dvakrát do roka. Na stránkách 
www.zdravedasne.cz si můžete přečíst 
více informací o dentální hygieně. Tato 
přednáška byla v rámci týdne zdraví, kdy 
si děti povídaly o zdravé stravě, pitném 
režimu.

O stravovacích návycích a vhodných 
potravinách k nám ve čtvrtek přijela říci 
Petra Šišáková, členka Zdravé pětky. Žáci 
se seznámili se zdravým jídelníčkem, 
dozvěděli se spoustu nových a užitečných 
informací o zdravých i nezdravých 
potravinách. Formou her a činností si 
vyzkoušeli sestavit potravní pyramidu, 
ochutnali spoustu ovoce a zeleniny, 
poznali plody našich zahrádek nejen 
chutí, ale i hmatem nebo čichem. Zjistili, 
z čeho jsou zdravější knedlíky ve školní 
jídelně a proč nepít energetické nápoje. 
Doufám, že si děti z velmi pěkného 
programu odnesly nejen plná bříška, 

ale i spoustu užitečných rad a zásad.

V pátek si pak každá třída sama 
připravila chutnou svačinku. Následovala 
prezentace jednotlivých jídel. 

Výsledkem byla opravdu velmi chutná, 
vzhledově krásná jídla a velice pěkně 
prostřené stoly. Nešlo vyhodnotit jen 
jedno jídlo. Pochvalu dostali všichni 
žáci, kteří se zapojili. Práce se dětem 
velmi líbila a s chutí se zapojovaly. Už se 
těšíme na příští rok, protože si vše rádi 
zopakujeme.

Daniela Otáhalová 
organizátorka Barevného týdne

Školní okénko
1.třída: 
1. místo - Anton Babyč
2. místo - Eliška Vajbarová
3. místo - Alexandr Babyč 

2. třída: 
1. místo - Anna Zborovská
2. místo - Markéta 
Michnová
3. místo - Honza Knápek

3. třída:
1. místo - Kristýna 
Jiroušková, Kristýna 
Gallinová
2. místo - Sofie Kurucová
3. místo - Radim Gala

4. třída:
1. místo - Petr Vykydal
2. místo - Slavomil Tetur
3. místo - Jakub Veselý

5. třída:
1. místo - Vanesa 
Bahníčková, Klaudie 
Fridrichová
2. místo - Vendula 
Zapletalová, Matyáš 
Svoboda
3. místo - Celestýna 
Sedláčková, Radek Ludva

ŠKOLNÍ KOLO V RECITACINEJLEPŠÍ ZPĚVÁČCI ŠKOLY

B A R E V N Ý   T Ý D E N   O   Z D R A V Í

SPORTOVNÍ TURNAJ V ZŠ KOBYLÍ
Každý rok na jaře jsme zváni na sportovní klání ve vybíjené 

a florbalu do kobylské školy. 
Turnaj je pro nás vždy velkou událostí, neboť máme možnost 

porovnat naše síly se školáky z Kobylí a Brumovic, letos 
poprvé i z Bořetic. Přípravu jsme nepodcenili a připravovali 
se velmi „intenzivně“. Do florbalového mužstva chlapců 
5. třídy byla dokonce přizvaná i dívka Vendula Zapletalová, 
která zvládala tréninky na jedničku. Svoji pomoc nám nabídla 
trenérská dvojice Vlastík Klíš a Lojza Mudrák, a nutno uznat, 
že svůj úkol vzali zodpovědně. Jedenkrát týdně chodili do 
naší školy a hodinu v tělocvičně trénovali taktiku na soupeře. 
A vyplatilo se. V úterý 29. dubna jsme po urputném boji ve 
vybíjené získali skvělé 2. místo a ve florbale jsme posbírali jen 
to nejlepší. Čtvrťáci skončili na 1. místě a hned za nimi na 
druhém páťáci. Chtěla bych proto poděkovat dvojici trenérů – 
Vlasťovi a Lojzovi, paní učitelce Markétě Veverkové za přípravu 
v hodinách tělocviku a také všem zapáleným sportovcům za 
skvělou reprezentaci školy.

Renata Horáková
ředitelka školy

Páťáci 
chystají 

ovocnou 
šťávu

Tohle je 
zdravá 
svačinka

O čem jsem se tento týden dozvěděl? 
Ve středu (17. 4.) u nás byla dentální hygienistka a ukazovala 

nám, jak si máme správně čistit zuby, jak se o své zuby starat, 
např. že si máme zuby čistit krouživým pohybem po dobu, aspoň 
tří minut. Pouštěla nám filmy, kde bylo pěkně vidět, jaké kroužky 
máme svým měkkým kartáčkem dělat nejen kolem svých zubů, 
ale i dásní. Ve čtvrtek (18. 4.) k nám přijel člen Zdravé pětky 
a říkali jsme si, kolikrát denně bychom měli jíst a pít vodu. 
Zkoušela nás třeba, co je zdravé. Byli jsme rozděleni na týmy a za 
správnou odpověď jsme získali pro své družstvo žeton. 

Ode dneška vím, jak si čistit zuby a jak správně jíst. 
  David Kratochvíl 3. ročník

Zdravá 5
Dne 18. 4. tu byla členka ze Zdravé pětky. Ukázala nám 

pyramidu jídel. Jak pečovat o své zdraví a kolik litrů čisté vody 
nebo neslazeného ovocného čaje máme vypít za den. Měli jsme 
různé soutěže, poznávali jsme podle chuti ovoce a zeleninu. 
Sestavovali jsme lákavou svačinku. Aspoň jednou týdně si 
můžeme nachystat svačinu do školy sami. 

 David Hošek a Jiří Hanzlík 2. ročník

Týden zdraví
Barevný týden byl letos zaměřen na zdraví. Dozvěděli jsme 

se, jak si správně čistit zuby. Byla tu ve škole milá paní Kateřina 

Seifertová, která nás učila, jak správně provádět dentální 
hygienu. Pokud se o své zuby budete dobře starat, budete mít 
své zuby zdravé bez jediného kazu. Také jsme se dozvěděli, že 
zub má nervy a je zasazen do kosti, která vypadá jako ementál. 
Druhý den přijela paní ze Zdravé pětky. Naučila nás, jak zdravě 
jíst a pít. Dělali jsme spoustu soutěží a za správnou odpověď jsme 
dostávali žetonek pro svůj tým. Nakonec jsme dostali vysvědčení 
a nálepku zdravé pětky.

Kristýna Jiroušková, Terezie Herůfková 3. ročník a Kateřina 
Rabušicová 2. ročník

Zdraví 
Ve středu 17. 4. u nás ve škole byla dentální hygienistka. 

Ukázala nám, jak pečovat o své dásně a zuby. Také už víme, jak 
má vypadat správný kartáček a kolikrát ročně navštívit zubní 
ordinaci.

Jak máme zdravě jíst?
Ve čtvrtek 18. 4. přijela členka Zdravé pětky. Řekla nám, jak 

máme správně jíst, ukázala pyramidu jídel od zdravého až 
po nezdravé. Dozvěděli jsme se, v jakém jídle jsou bílkoviny, 
vitamíny, vláknina dobrá pro naše trávení a spoustu dalších 
zajímavých věcí. Moc se nám to líbilo. 

Radim Gala, Honza Pavlů, Adam Dobrovolný 3. ročník 
a Markéta Michnová 2. ročník
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Ahoj svíčková,
musím ti říct, že mi velmi chutnáš. Nejvíc od mé maminky. 

Má tě velmi rád, ale jím tě jen jednou za týden. Vždy se na tebe 
moc těším. Nevím, jestli to víš, ale jsi docela sváteční jídlo. 
Vaříš se na svatbách, na hodech a na jiné svátky. Vždy si na tobě 
pochutnám. Když se maminka zeptá, co bude v neděli na oběd, 
křičím tvé jméno. Tuto neděli tě zase budeme mít. Už se těším.

Matyáš Svoboda
Ahoj špenáte,
chci ti říct, že mi vůbec nechutnáš. Nemám tě ráda jako 

omáčku, ani když jsi natrhaný v salátě. Je to velmi zajímavé, ale 
když nejsi rozemletý na kaši, v polévce mi nevadíš, dokonce tě 
v ní i sním. Moc se ti omlouvám, ale přiznám se, že mi chutná 
jiná zelenina. Prosím, nezlob se, asi jsi mi nepadl do chuti, jako 
třeba tvůj kamarád salát.

   S pozdravem Vendula Zapletalová
Ahoj paprikáči,
jsi moje oblíbené jídlo. Chutnáš mi asi kvůli tvé nepopsatelné 

chuti, ale bez dobrého kuřete to nejsi ty. Kuře je jako šlehačka 
na dortu, bez kuřete jsi jako pasta bez kartáčku. Ty jsi ale 
to hlavní, to pestré, to nejlepší. Tvé složení je geniální, tebe 
nemohl vymyslet nikdo jiný než génius, který rozuměl jídlu. 
Když tě máme k obědu, jde nejprve cítit tvá vůně, potom se 
rozplýváš na jazyku a nakonec jsi ten tam. Nezbývá mi potom 
nic jiného, než si dát ještě a ještě a ještě, než jsem úplně plná. 
Mám tě moc ráda, moje máma mi tě dělá na narozeniny, 
protože to ví.

Tvoje Celestýna Sedláčková

Ahoj můj oblíbený smažáku,
 patříš mezi moje nejlepší jídla. Sice jsem tě měl naposled 

minulý rok, ale tvoji chuť si pořád pamatuji. Musím mamince 
připomenout, aby tě zase někdy usmažila.

Když někam cestujeme a obědváme v restauraci, vždy si tě 
dám. Je to hezký zážitek, když tě číšník donese na velkém talíři 
s hranolkami a zeleninou. V restauraci mi moc chutnáš, ale 
doma jsi o moc lepší. Jaká je to vůně, když tě maminka smaží 
na pánvičce a tvoje chuť je vždy ještě lepší. Doma tě máme s 
bramborami a já si tě dám ještě s tatarskou omáčkou.

Milý smažáku, vím, že nepatříš mezi zdravá jídla, proto tě 
nejím moc často, ale i přesto tě mám moc rád.

Tvůj věrný strávník Radek Ludva

Ahoj sushi,
píšu ti, protože jsi moje nejoblíbenější jídlo. Ze začátku jsi 

mi vůbec nechutnalo, ale časem jsem si tě oblíbil. Chutnáš 
mi, protože jsi z ryb, které mám rád. Losos, tuňák, máslová 

ryba, kreveta, to jsou moc zdravé ryby. Ještě se k nim přidává 
rýže, avokádo, okurek. Obaluješ se mořskou řasou, ve které 
je hodně vitamínů. Nejvíc mi chutnáš, když si tě namáčím do 
sójové omáčky s wasabi a přidám k tobě nakládaný zázvor 
nebo žlutou ředkvičku. Baví mě na tobě, když tě nabírám 
dřevěnými čínskými hůlkami. Jsi lehké zdravé jídlo, po kterém 
není těžko, jako třeba po pečené kachně. Jím tě jenom občas při 
slavnostních příležitostech, kdy se sejde celá rodina.

Jsi moc zajímavé jídlo. 
Adam Springer

Ahoj slepice,
 chci ti říct, že tě nemám ráda jako jídlo od maminky, tety 

a ani od babiček. Ale nezlob se za to na mě. Vždyť tvá vajíčka 
jsou velmi dobrá, i tví kamarádi husa, kačena a králík. Když tě 
máme k obědu u babičky, nikdy tě nejím, babička mi usmaží 
nebo upeče tvého kamaráda králíka, který je výtečný. Někdy tě 
poslouchám, jak kdákáš, když sneseš vajíčko, rychle pro něj pak 
běžím, abys ho nerozbila.

 Tvá kamarádka Klaudie Fridrichová

Ahoj sýrová omáčko,
mám tě ráda, protože máš nezaměnitelnou gurmánskou 

chuť. Moc mi chutnáš na italských těstovinách. Tvá krémová 
smetanová chuť je nejlepší s italským sýrem. Už jenom při té 
představě mám chuť jet do Itálie za tebou a ochutnat tě tam.

  Tvoje Vanesa

Moje milé špagety,
dříve než se rozepíši, chtěla bych vám vyřídit pozdrav od mé 

kamarádky Sáry. Také vás má ráda tak moc jako já. Když jedu 
na nákupy, vy jste to první, co v obchodě hledám. Ale když vás 
nenajdu, začnu být nervózní, smutná, prostě naštvaná. Když vás 
ale najdu, hned začnu přemýšlet, co si z vás asi uvařím. Třeba 
v sobotu jsem si koupila vaše kamarádky z Jednoty. Poprosila 
jsem maminku, aby mi k vám uvařila boloňskou omáčku. 
Trochu jsem mamce pomáhala, nastrouhala jsem aspoň tvrdý 
sýr na posypání. Nebo třeba dnes jsem přišla ze školy domů 
a už od dveří jsem poznala, že mi je moje maminka uvařila, 
tentokrát byly zapečené s kečupem a s uzeninou. Ještě jsem si k 
nim dopřála ovocný kompot.

Špagetky moje, vás já mám nejradši. Nic se nevyrovná vaší 
chuti ani vzhledu. Jen tak dál buďte stále k dostání a já si vás 
budu pořád kupovat. Jste zkrátka a prostě nejlepší potravinou 
na světě. Mohla bych vás jíst od rána do večera. Moc vám děkuji 
za to, že jste, asi bych bez vás umřela.

S pozdravem vaše milovnice Týna

SLOH v 5. rocníku – dopis mému oblíbenému nebo neoblíbenému jídlu

V únoru letošního roku se uskutečnil v kobylské knihovně 
Literární podvečer spojený s vyhodnocením soutěže na téma 
„Moje babička“ určený žákům kobylské základní školy. Samy 
děti by se do psaní nepustily, ale když je vyzvaly vyučující v 
rámci hodin českého jazyka, sešla se řádka zajímavých děl. 
Ze 40 prací bylo vybráno hodnotící komisí 7 nejlepších, mezi 

nimiž byla i žákyně 9. třídy z Vrbice – Lenka Horáková.

A zde je její práce:
Ne každý má babičku a ne každý s ní má dobrý vztah. Já 

babičku mám, dokonce mám dvě babičky a jsem za ně moc ráda.
Moje babička je prostě normální babička, není nějaká extra 

Moje babička

Květen:
Májová vlažička, naroste travička. 
Májový deštíček, poroste chlebíček.

Teplo v máji, seno v háji.
Bujný květ – plný úl.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. (14. 5.)
Déšť svaté Žofie, švestky ubije. (15. 5.)

Urban krásný, vyjasněný – hojným vínem nás odmění. (25. 5.)

Červen:
O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. (6. 6.)

Když na Medarda prší, voda břehy vrší. (8. 6.)
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí. (8. 6.)

Na svatého Antonína broušení kos započíná. (13. 6.)
Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.(24. 6.)
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

moderní, ale proč by měla babička být moderní? Když jsem 
byla malá, babička mě hlídávala i s dědečkem. Když naši nebyli 
doma, přespávala jsem u ní a trávila s ní čas hrozně ráda. 
Ráno mě nechala dlouho spát a nachystala mně snídani. Přes 
den jsem si malovala, nebo jsem si hrála na dvoře s pejsky a 
kočičkami. Nosila jsem pejskům granule a chovala si malé 
králíčky. Když babička nebo dědeček dělali něco na dvoře, byla 
jsem jejich ocásek. Pořád jsem za nimi chodila a pomáhala. Až 
se blížil čas oběda, babička šla nachystat oběd a já jsem byla 
její malá pomocnice. Pořádně jsem se naobědvala, pomohla 
s utíráním nádobí a zeptala se:„ Babičko? Můžu se jít podívat 
do špajzky?“ Věděla jsme, že tam má babička plný košíček 
dobrot. A mimochodem … Dělávám to dodnes. Babička mi to 
samozřejmě dovolila, dovolí mi to i teď.

Sice už jsem starší, ale když naši jedou pryč, chodíme s bratrem 
k babičce na oběd. A ráda u ní přespávám. Babička mně totiž 
vždycky nachystá jídlo a skoro všechno mi dovolí. A hlavně, 
je u ní sranda. Když si při obědě začneme o něčem povídat a 

babička řekne: „No, to je nebožka!“ neudržím se smíchy. A když k 
tomu ještě dědeček přidá nějakou jeho perlu, nebo začne povídat, 
co dělávali s kamarády, když byli ještě mladí, tak se tomu nedá 
nesmát. 

 Spousta lidí si pod slovem babička představí osobu, u které se 
člověk vždycky dobře nají, skoro nikdy od ní neodejde s prázdnou 
a taky osobu, která často říká: „ Jak můžeš nosit kotníčkové 
ponožky, když je venku taková zima? A proč nemáš nátělník? 
A co ten holý krk? Jak ses měla ve škole?“ A taky:„ Nemáš hlad? 
Pojď dovnitř, zbyly mi z obědu palačinky a mám tady buchtu, 
mandarinky, …“ Sice je to někdy trošku otravné, ale měli bychom 
si toho vážit. Nachystá vám snad doma maminka pokaždé 
snídani a večeři? Většinou vás pošle udělat si jídlo sám. Je to 
proto, že se s ní vidíte každý den a nejste si tak vzácní, zato 
babička, se kterou se vidíte jednou do týdne a někdy ani to ne, 
ta pro vás jídlo nachystá vždy. Protože babička je něco jako vaše 
starší maminka a já jsem moc ráda, že mám dvě babičky a mám 
s nimi dobrý vztah, protože tohle se každému nepoštěstí.

Pranostiky
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třídě. Druhým nejlepším střelcem je Kamil Kadlec s 15-ti 
brankami. Nejlepšími střelci starší základny jsou Petr Vykydal 
s 8-mi góly a Jakub Haman se 7-mi góly.

Komentáře a výsledky jednotlivých zápasů jsou na našich 
internetových stránkách  www.fkvrbice1959.cz.

Všem hráčům a jejich trenérům patří poděkování za dobrou 
reprezentaci našeho klubu. 

Do příštího soutěžního ročníku chceme přihlásit družstvo 
starší základny a mladších žáků. Kdo bude mít zájem z kluků 
ve věku od 6-ti do 12-ti let, může se přihlásit u trenéra Michala 
Kocourka. Zároveň prosíme všechny z řad rodičů a bývalých 
či současných fotbalistů, kteří by chtěli trénovat malé fotbalisti, 
aby nám pomohli při výchově další generace fotbalistů. Kdo by 
měl zájem, může kontaktovat vedení klubu. Děkujeme.

Milan Herůfek

Stavební a dotační činnost:
V říjnu loňského roku jsme podávali žádost o dotaci na 

provedení nové přípojky NN a výstavbu trafa k fotbalovým 
šatnám. Naše žádost je v posledním kole před vyhodnocením. 
Doufáme, že se na nás dostane. 

Na začátku května proběhlo stavební řízení na projekt 
víceúčelového hřiště s umělou trávou o velikosti cca 
20,0x35,0 m ve sportovním areálu. Víceúčelové hřiště je 
navrženo za spodní fotbalovou brankou. Po vydání stavebního 
povolení můžeme podat další žádost o dotaci. 

Po odehrané podzimní části, ve které muži obsadili druhé místo se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Zaječí, začali hráči koncem 
ledna s přípravou na jarní část sezóny. Tréninky probíhaly v v tělocvičně základní školy a na hřišti v Kalub aréně. Koncem února 
proběhlo zimní soustředění opět v Novém Jičíně. Mužstvo na soustředění odehrálo tři utkání se soupeři z vyšších tříd, v nichž 
dvakrát prohráli a jednou remizovali. 

V zimním přestupním termínu nepřišel žádný nový hráč, zato se podařil po dlouhém vyjednávání přestup Kamila Kadlece. 
Věřím, že Vrbici ještě pomůže v několika následujících sezónách. 

Jarní část začala se zpožděním dvou týdnů vlivem nepříznivého počasí. V dosavadním průběhu je odehráno pět kol, ve kterých 
muži třikrát zvítězili a dvakrát remizovali. I když remiza ve Velkých Hostěrádkách nás může hodně mrzet v konečném účtování. 
Po odehraných 19-ti zápasech soutěže je naším nejlepším střelcem Petr Němec s 23 brankami, zároveň vede i tabulku střelců v naší

FK Vrbice 1959 - jarní část sezóny 2012-2013 Fotbalista roku 2012
Okresní fotbalový svaz vyhlásil i v loňském roce anketu Fotbalista roku. 

Do hlavní kategorie přihlásil klub FK Vrbice 1959 Kamila Kadlece a do 
kategorie Funkcionář roku Bohuslava Horáka. Galavečer předávání cen se 
uskutečnil 5.1.2013 v divadle v Boleradicích.

Doufali jsme, že Kamil bude alespoň v jedenáctce roku. Ale vyhlášení 
předčilo naše očekávání. Kamil celou anketu vyhrál a byl vyhlášen 
nejlepším Fotbalistou okresu za rok 2012 v rámci okresních soutěží OFS 
Břeclav. 

Za celou svou kariéru, kterou víceméně odehrál v Bořeticích, si Kamil 
toto skvělé ocenění určitě zaslouží a bude trvat hodně dlouho, než se to 
někomu dalšímu z našeho klubu zase podaří. Kamilův talent a nadání 
se mu ve zralém fotbalovém věku zúročuje, a spolu se stále většími 
zkušenostmi má stále co nabídnout. Mladí hráči se mohou od něho na 
hřišti mnohému naučit. Především jeho zásluhou hrají muži FK Vrbice 
1959 v letošní sezóně o postupovou naději do okresního přeboru. 

Z galavečera si ocenění Funkcionář roku odnesl za dlouholetou činnost 
v klubu Bohuslav Horák, který celou svou hráčskou kariéru, posléze 
trenérskou a funkcionářskou činnost prožil ve vrbeckém fotbalovém 
klubu. 

Oba ocenění si odnesli upomínkové předměty od okresního fotbalového 
svazu a také od zástupců obce Vrbice.

Ještě jednou oběma oceněným gratulujeme a doufáme, že budou i 
nadále aktivně působit ve prospěch vrbeckého fotbalu.

Za FK Vrbice 1959
Milan Herůfek

Dosavadní výsledky mužů Jaro 2013:
Vrbice – Klobouky 6:1 (1:0)
(Kamil Kadlec 2, Petr Němec 2, Michal Herůfek, David 
Mikulica)

Velké Hostěrádky – Vrbice 3:3 (1:1)
(Kamil Kadlec 2, Michal Herůfek)
Kobylí – Vrbice 1:5 (0:4)
(Petr Němec 2, Jiří Kubík, Jan Knápek, Petr Hošek)
Vrbice – Uherčice 9:1 (1:0)
(Petr Němec 4, Jiří Kubík 2, Kamil Kadlec, Jan Knápek, 
Roman Záruba)
Vrbice – Starovičky 2:2 (0:2)
(Petr Němec, Jiří Kubík)

Dosavadní výsledky dorostu Jaro 2013:
Vrbice – Pouzdřany 17:1
Bořetice – Vrbice 0:3
Vrbice – Drnholec 2:2
Drnholec – Vrbice - 4:4
V dosavadním průběhu soutěže je nejlepším střelcem 
dorostu Jaromír Hasík s 16-ti góly.

Dosavadní výsledky starší základny Jaro 2013:
Vrbice – Rakvice  2:6
Horní Bojanovice – Vrbice 3:5
Vrbice – Krumvíř 11:3
Vrbice – Velké Bílovice 6:10

TABULKA DOROST

TABULKA MUŽI PO 19. KOLE
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Společenská kronika

Z našeho středu odešli

Václav Chramosta, Vrbice 338
Jozef Trulík, Vrbice 176

Jaromír Herůfek, Vrbice 188
Vladimír Kolařík, Vrbice 18

Vlasta Dvořáková, Vrbice 262
Antonín Kovář, Vrbice 201

Matěj Gregr, Vrbice 59
Anděla Bařinová, Vrbice 198

Narozené děti

Adam Havelka, Vrbice 393
Matěj Hublík, Vrbice 413

Viktorie Nahodilová, Vrbice 7
Jiří Machovský, Vrbice 390
Aneta Režná, Vrbice 444

Matyáš Jungmann, Vrbice 326
Gabriela Grégrová, Vrbice 406

Vaše příspěvky do dalšího čísla můžete posílat na e-mailovou adresu:
cvc@vrbice.cz

Jubilanti
70 let
Jan Kachyňa   Vrbice 305
František Kubík  Vrbice 10
Miroslav Knápek  Vrbice 60

75 let
Bohumila Bařinová Vrbice 202
Milan Šulek  Vrbice 229

80 let
Zdeněk Stanický  Vrbice 226
Anděla Dobrovolná Vrbice 78

85 let
Václav Sůkal  Vrbice 23
Ludmila Válková  Vrbice 266

90 let
Miroslav Mikulica  Vrbice 325
Marie Vlachovská  Vrbice 145

Kulturní akce 

8.6.2013 
Sraz vrbeckých rodáků 

Vrbecká dědina

27.7.2013 
„Eště byly štyry týdně do 

hodů“

25.8. – 27.8.2013 
Tradiční krojované hody

Projektování pozemních staveb
• Dokumentaci provádíme na akce malého rozsahu - rodinných domů, střední - budovy občanské výstavby 
 a podnikatelské objekty až velkého rozsahu - výrobní areály v objemu stovek milionů.
• Naše projekční činnost zahrnuje dokumentaci od architektonické studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení
  i dokumentaci pro provedení stavby, zaměření stávajícího stavu a dokumentaci skutečného provedení stavby.
• Součástí našich prací je zajištění všech potřebných vyjádření a příprava žádostí o vydání příslušných rozhodnutí   

 stavebních úřadů.
• Zpracováváme podrobné položkové rozpočty staveb v softwaru RTS BRNO (BUILD POWER).
• Požárně bezpečnostní řešení staveb.
• Zajistíme zpracování projektové dokumentace a žádosti o vyřízení v souvislosti s plánovaným vyhlášením dotačního   

 programu „Nová zelená úsporám“

Kontakty: 

Ing. Libor Schwarz - majitel
tel. kancelář: 519 413 347
mobil: 602 552 691, e-mail: schwarz@spkschwarz.cz

Milan Herůfek 
mobil: 737 759 968, e-mail: herufek@spkschwarz.cz

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

Mnoho dalších informací a fotografií naleznete na www stránkách:
 Obec Vrbice  www.vrbice.cz
 Mateřská škola  www.msvrbice.cz
 Základní škola  www.zsvrbice.cz

Mužáci z Vrbice
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Jak vznikalo Centrum volného času KALUBÁČEK
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Človíček a jeho Země

MŠ v solné jeskyni Rodičovský ples

Výstava vín Z kopca do kopca

Barevný týden ve škole - červený čtvrtek

Den matek Velikonoční pletení pomlázek


