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Vážení Vrbečáci a přátelé Vrbice,
tak jako každý rok si většina z nás
nostalgicky posteskne – zase to
uběhlo jako voda. Každým dnem
tu budou Vánoce a další rok je za
námi. Přiznám se, že Vánoce mám
velmi rád a v každém věku jsem si
na nich našel něco „svého“ – jako
dítě hezké chvíle s rodiči doma
a spousty dárků, jako adolescent
půlnoční v Mariánských Horách,
v kostele, kde jsem byl pokřtěn,
a poté popůlnoční posezení se
spolužáky v čajovně a teď je to
něco, co nedokáži pojmenovat
– prostě něco ve vzduchu, taková
příjemná směs – sváteční nálada,
vůně, radost našich dětí a už
i vzpomínky se dostavují...
Přiznám se, že nemám příliš
v lásce Nový rok, a to hlavně
z profesního hlediska. Vše se
musí dokončovat, vše se musí
proúčtovat, rozpočty, uzávěrky,
výkazy atd. Není to jenom
záležitost obce, v předchozí
praxi to bylo obdobné, jen
místo rozpočtu se tomu říkalo
budget, místo výhledu forecast
a místo uzávěrek výsledky
a s tím související bonusy.
Poměrně dost si komplikujeme
život jen díky přepsání
poslední číslice v letopočtu.
Nicméně mezníky jsou dobré
na to, aby se člověk zastavil,
vyhodnotil, co udělal dobře,
co špatně, co nezvládl a co by

měl udělat v dalším období.
Úplně stejně je to také u obce
– takže jak jsme na tom?
Co se tedy povedlo?
Za jednoznačný úspěch považuji
příslib dotace na projekty Vrbice
– kanalizace a ČOV a Retenční
nádrž. Oběma projektům věnuji
samostatný článek týkající se
ekologie naší obce. Na jaro se
nám podařilo dokončit hned
dva zásadní projekty – Obnova
zeleně obce Vrbice a Centrum
volného času. U zeleně je třeba
si uvědomit, že tyto projekty
vytváříme hlavně pro naše děti.
Jsem rád, že se zeleň začala řešit
koncepčně, byť to některým
současníkům nebylo po vůli.
Když zmiňujeme zeleň, je třeba
zmínit rekultivaci polní cesty
ke Kalubu. Ještě před čtyřmi
léty se zde nedalo ani projet,
dnes zde máme „zaděláno“ na
hezkou část naší obce, která
jednou (po dokončení stavby
Kalubu) bude lákat k příjemným
procházkám. Jen zemědělské
subjekty by měly přestat mamonit
a neprovádět orbu až pomalu
do půli cesty! Upozorňujeme je
na tento problém každý rok.
Centrum volného času
Kalubáček – dodnes si vzpomínám
na moment, kdy tento projekt
napadl moji ženu. Po různých
úvodních peripetiích souvisejících
s odkupem pozemků, nezískáním
dotací, pak získáním dotací a
podporovaného úvěru je centrum
naše a dá se skromně konstatovat,
že to tam žije. Pravda, že až život
v něm ukazuje, že budeme muset
provést drobné úpravy v rozložení
místností. V souvislosti s
centrem nelze nevzpomenout na
projekt „Od Pálavy po Myjavu,
všeci tvoří a zpívajú“. Keramika
i hudba se chytla a přináší své
první ovoce. Mimo jiné také

podporu těch, kteří to potřebují.
Jarmark, který uspořádala
obec, mateřská a základní škola
a dobrovolníci zapojení do
keramiky, přinesl výtěžek pro
Narnii ve výši 16.000,- Kč –
z toho keramika činila polovinu.
Spolu s výtěžkem z letního kina
jsme se rozhodli věnovat tento
obnos na pořízení zvedáku
– do Narnie tedy putovalo
17.700,- Kč. Klobouk dolů před
všemi, kdo přiložili ruku k dílu,
děti Vaši dobrotu jistě ocení.
Své první ovoce také přinesla
hudba – koncert Kamínku a přátel
z Vrbovců mají všichni dodnes
v paměti a všelijak jej rozebírají. Já
doufám, že je to jakýsi symbolický
vstřícný krok církve a farnosti
k běžnému životu a že životy
v obci a ve farnosti budou jednou
pomyslné dvě nádoby, které se
budou navzájem hezky doplňovat.
Co je rozpracováno, co se
nepovedlo nebo nestihlo?
Na sklonku roku byl pořízen
zametací vůz – projekt Čisté
silnice v obci Vrbice. Projekt zbývá
ještě dofinancovat prostřednictvím
získaných dotací - na jaro
budeme moci vyjet a všichni
se hezky nadechnout. Hlavně
v souvislosti s chystanou stavbou
kanalizace to bude pro pořádek
v obci velká pomoc. K Státnímu
fondu životního prostředí jsme
podali dvě žádosti o dotaci. První
- veřejnosti prostřednictvím
několika zastupitelstev a minulého
zpravodaje představený projekt
Obnova zeleně v obci Vrbice II.
Některé připomínky byly
prodiskutovány a zapracovány,
doufám tedy, že se naše
obec o trochu více zazelená
(v případě, že projekt dopadne,
předpokládáme realizaci na
podzim příštího roku). Druhým
projektem je dovybavení
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sběrného dvora, který reaguje na
současné potřeby obce na selekci
a zpracování druhotných surovin
a optimalizaci dopravních nákladů
těchto surovin ke zpracovateli.
Podařilo se nám s obcí Vrbovce
zpracovat komplexní projekt
na zmapování a kurzy činností
týkající se tvoření a údržby krojů.
Projekt má název „Ač každý
v jiném kroji, přátelství nás pojí“.
Doufejme tedy, že „klapne“.
Začali jsme pomalu revitalizovat
také kulturní dům – přiznám
se, že stylem „uhasme, co právě
hoří“. Před hody se stihla stavba
podloubí, zde chybí ještě dodělat
zábradlí. V katastrofálním stavu
je střecha, která je v plánu na
jaře. V průběhu ledna se bude
opravovat strop v sále z důvodu
požárně bezpečnostních.
Z těchto důvodu dojde také
k výměně vstupních dveří. Co
je opravdu v katastrofálním
stavu je stav elektroinstalace,
která se bude taktéž postupně
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po částech opravovat.
Byla spuštěna výstavba nové
hasičské zbrojnice a garáží
v areálu za poštou. Projekt
realizujeme částečně svépomocí,
částečně dobrovolnicky.
Bohužel - „neklaplo“ nám
podporované bydlení. V tuto
chvíli se budeme snažit
zrekultivovat pozemek, připravit
se na stavbu a vyčkávat na
vhodný dotační titul.
Co nadále záměrně oddalujeme
jsou opravy místních komunikací,
a to z důvodu výstavby kanalizace.
Zejména stav komunikace Stará
cesta a dvou komunikací na Stráži
je alarmující – po dokončení
kanalizací budou první, na
které se budeme soustředit.
V hodně rozpracovaném
stavu je kniha o Vrbici. Někteří
spoluobčané nás pomalu slovně
napadají, co tak dlouho pořád
děláme. Zde se musím důrazně
zastat týmu, který knihu

připravuje. Veškerou činnost s ní
související dělají dobrovolnicky,
zdarma a na úkor svého volného
času. Prosím tedy hlasité
kritiky, kteří pro tuto dobrou
věc nehnuli ani prstem, nechť
se raději třikrát nadechnou, než
tyto lidi začnou kritizovat. Není
nic horšího než situace, kdy se
něco dělá s nadšením a někdo to
nadšení sráží k zemi (a přitom
sám nic nedělá!). Ano, vydání
knihy se nám stále posouvá,
ale vězte, že to není schválně.
Doufám, že činnost
zastupitelstva, zaměstnanců obce
a dobrovolníků v obci, spolcích
a sdruženích jde vidět a že naše
Vrbice vzkvétá. Uvědomme si, že
právě tito lidé posouvají naší obec
kupředu a dělají obci dobré jméno.
Vážení Vrbečáci a přátelé
Vrbice, přeji vám již tradičně
hodně zdraví – o to ostatní
se musíme postarat sami.
Tomáš Bílek – Váš starosta

„Č OV KA“ a projekty s ou v is e jí cí s př íro d ou
K tématům kanalizace, čističky
odpadních vod, třídění odpadů
a „ekologické“ slušnosti jsem psal
již mnohokrát. Domníval jsem
se, že některé věci jsou jasné či
samozřejmé – přesto jsem byl na
zasedání zastupitelstva vyzván, ať
některé věci opakovaně vysvětlím.
Často slýchávám od našich
nejstarších občanů, že tyto
„novoty“ za jejich mladých let
nebývaly a také „žili“. S tímto
názorem se naprosto ztotožňuji
a jedním dechem dodávám - naši
předkové žili v naprostém souladu
s přírodou a věci výše zmíněné
prostě řešit nepotřebovali. Znali
dokonale hodnotu toho, co jedí
a co kupují – museli si to prostě
pracně vydřít. Vše si vypěstovali,
vařili z přírodních ingrediencí,
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zbytky dávali dobytku, ani jídlo,
ani věci spotřeby nekupovali
zabalené v deseti druzích obalů,
„chodili“ na hnůj, kterým poté
obohacovali půdu, nepoužívali
prostředky s fosfáty (mýdlo
s jelenem byl luxus), chemie bylo
pro ně sprosté slovo, topili tím,
co okolo přirozeně vyrůstalo.
Přemýšleli, jak to či ono políčko
budou obdělávat, respektovali
zkušenosti, které nabývali jejich
otcové a dědové, používali
„selský rozum“. Měřítkem byla
přirozená potřeba – ne business
typu bioplyn, rychle rostoucí
dřeviny, biopaliva, „výhodná“
solární energie apod.
Tímto nechci v žádném případě
tvrdit, že je nutno otočit svět
o 180°zpět. Tímto chci tvrdit, že

je morální povinností státu, obcí
a nakonec každého z nás snažit se
minimalizovat dopady konzumní
(či chcete-li moderní) společnosti
na životní prostředí nacházející
se bezprostředně kolem nás.
V tomto duchu také
povedu odpovědi na otázky,
které jsem dostal.
První okruh se týká kanalizace
a ČOV – „vždyť to není povinnost
to mít, budeme platit stočné,
budeme zadluženi, bude
rozkopaná celá obec“. ANI JEDEN
z těchto chytráků se nezamýšlí
nad stavem, jaký je dnes. Ano,
ČOV není potřeba, pokud by se
v každé domácnosti pravidelně
vyvážela jímka na některou
z okolních čistíren, což se
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neděje! Kolik by tato situace stála
např. čtyřčlennou domácnost?
Normativ spotřeby vody je
150l/ osoba/den, předpokládejme,
že šetříme a spotřebujeme třeba
jen polovinu (což je asi nesmysl,
ale budiž) - tedy 75l/os/den.
Čtyřčlenná domácnost tedy
vyprodukuje za měsíc (30 dní)
– 9 m3 fekálií, které v případě
jímky lze charakterizovat jako
zahnívající kal. Cena takového
čištění představuje 150-200,-Kč/
m3 (zdůrazňuji zahnívací kal!)
tedy vezměme opět spodní hranici
– 1350,-Kč + minimálně 500,-Kč
dopravní náklady a náklady na
čerpání. Čtyřčlenná rodina tedy
za rok vydá v tomto případě asi
22.200,-Kč. Pokud by se toto dělo
v každé domácnosti, poté dávám
těmto chytrákům zapravdu – ano,
ČOV na Vrbici v tomto případě
není potřeba. Další chytré
poznámky se týkaly stočného
– ano stočné se bude platit, ale
bude se pohybovat na čtvrtině
výše vyčíslených nákladů, a navíc
se domácnost nebude muset snažit
zajišťovat vývoz fekálií. Žádná
stavba tohoto typu se neobejde bez
rozkopání obce – z tohoto důvodu
jsme zdrželi veškeré opravy
pozemních komunikací až po
realizaci tohoto projektu – tento
postup snad může každý rozumný
považovat za koncepčně správný.
V neposlední řadě – zamýšlel se
někdo z těch chytráků, co vlastně
vypouštíme na dvě strany? Byl se
někdy projít pod Kalub nebo ke
Studýnkám? Uvažoval snad nad
tím, co tady zanecháme našim
dětem? Nadechli jste se zhluboka,
když právě někdo přečerpával?
Dokážete si představit, že tento
odér by Vám šel např. do ložnice?
Uvažoval někdo nad tím, že nám
hrozí nemalé pokuty? Asi ne! Je
daleko výhodnější platit řádné
splátky úvěru, který pokryje jen
spoluúčast k dotaci, než vyhazovat
peníze oknem ve formě pokut
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a neprovádět žádné řešení. Takový
chytrák si totiž vypustí fekálie,
nedá za to ze své kapsy ani korunu
a obci hrozí sankce! Zodpovědnost
by ale měl nést právě ten, kdo
znečištění vytváří. Po vybudování
projektu budou hrozit sankce
těm, kdo nebudou dodržovat
stanovená pravidla, nikoliv obci.
Žádný z těchto chytráků totiž
nechce nést zodpovědnost za
případné sankce, které by obec
mohla dostat. Ve finále by se totiž
mohly vyhoupnout až do výšin
znamenající prodej majetku!
Po vybudování kanalizace
totiž existují jen dvě cesty –
buď se připojit, nebo řádně
prokázat likvidaci odpadních
vod na některé z ČOV – a tento
papír nelze jen tak „sehnat“.
Druhý okruh otázek se týká
opadů a skládky suti. Snažíme
se vymyslet a vylepšovat takový
systém, který by obec, potažmo
občany, stál co nejméně peněz,
který by byl šetrný k životnímu
prostředí a který by nemotivoval
stejné chytráky k zakládání
černých skládek. Třídění toho,
co se vytřídit dá, má ekonomický
smysl, ale hlavně ekologický.
Zkuste v oblasti Studýnek vzít
rýč a zarýt - stačí 50 cm. Asi
nebudete pyšní na to, co jsme
tam pro další generace zanechali.
V minulosti jsem čelil také
kritice kvůli utlumení skládky
suti. Skládka suti je dnes pouze
depotní – tzn. vše, co se na ní
naveze, se podrtí a poté dále
zužitkuje – není možné skládku
suti dále rozšiřovat! Nemohu
odpustit mým předchůdcům,
kteří do územního plánu zahrnuli
logicky stavbu ČOV v oblasti
Studýnek, a pak směle nechávali
tuto oblast zavážet. Krok velmi
u lidí populární – jednotlivci
ušetřili tisíce, obec však bude
vytěžení stát milióny!!! – a to
jsme se snažili ČOV posunout
tak, aby se odtěžovalo minimum.

Většinou je totiž snaha být
populární u jednotlivců velice
nevýhodná pro celek. O tom, že
se čistička „diskutovala“ řadu let
a nikdo pro to nehnul ani prstem,
to snad není potřeba rozvádět.
Další okruh otázek se týká
vodních ploch. Projekt Kalub
a Retenční nádrže považuji
za velmi klíčový zajišťující do
budoucna biologickou rovnováhu.
Zadržování vody v krajině
se současníkům může zdát
jako zbytečné, ale v budoucnu
to s vodou nevypadá zrovna
růžově. Tyto projekty mají
dlouhodobý dopad – ocení
je zejména další generace.
Poslední téma se bohužel
týká právě probíhající zimy.
S klesajícími teplotami vzniká
potřeba vytvořit si doma hezky
teplo. Někteří jednotlivci
k tomu přistupují po svém
a topení si zajišťují pet lahvemi,
dřevotřískou, laminem atd.
Výsledek je takový, že oni ušetří
nějakou tu tisícikorunu, a zbytek
Vrbice se prostě dusí! I toto
budeme muset řešit radikálněji
a důrazněji. Podněty, které
od občanů nashromáždíme
a shledáme oprávněné,
postoupíme do správního řízení
na odbor životního prostředí.
Toto bezohledné chování
nelze nadále tolerovat!
Co říci závěrem? Vyzývám toho,
kdo má pocit, že výše napsané
nedává smysl, nechť se dostaví na
veřejné zasedání zastupitelstva a
všem svůj koncepční a smysluplný
protinávrh představí. Pokud
se někdo v tomto článku našel
a chytil se za nos, považuji čas
nad ním strávený za smysluplný
a velmi mu děkuji za obrat k
lepšímu. Každý jsme zde jen
krátkou dobu. Chovejme se
tedy tak, aby se za nás jednou
nemusel nikdo stydět.
Tomáš Bílek – Váš starosta
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Vrbecká rodačka navštívila Malawi
V občanském průkazu má
napsáno Stanislava Jakubcová.
Vrbečáci ji většinou znají jako
Staňku, ale dnes je zvyklá
na oslovení Stázi, kterého
jste si mohli všimnout i na
pozvánce CVČ Kalubáček
k podvečernímu posezení ve
vrbecké knihovně s tématem
„Malawi – vřelé srdce Afriky“.
Procestovala a vyzkoušela
život v několika zemích, nejprve
v Austrálii, pak v Anglii. Proto
ta změna jména, oslovení Stázi
je pro anglicky mluvící jednodušší.
Dnes bydlí v Ostravě, kde
pracuje pro IKEA, ale Vrbice
je stále její srdeční záležitost.
IKEA spolupracuje s nadačním
fondem UNICEF již dlouhá
léta a každoročně dává možnost
svým zaměstnancům, aby se na
vlastní oči podívali na některé
z projektů, které jsou podporovány
z Kampaně plyšových hraček.
Během této kampaně nadace
IKEA Foundation už od roku
2003 věnuje 1 euro z prodeje
jakékoliv plyšové hračky na
projekty organizací Save the
Children a UNICEF, jejichž
cílem je zajistit lepší vzdělání
pro děti v Africe, Asii a střední
a východní Evropě.
Letos v květnu se takovéto mise
zúčastnila i vrbecká rodačka
Stázi, a když navrhla, že by se
se svými zážitky ráda podělila
také s Vrbečáky, její nabídka
byla s nadšením přijata.
Setkání proběhlo v nových
prostorách knihovny Centra
volného času Kalubáček
v pátek 8. listopadu. Byl to
velmi příjemně strávený večer,
i když informace, které jsme
se o životě především dětí
v africkém státě Malawi dozvěděli,
byly mnohdy alarmující.
Během večera se vybralo
6

1 800,- Kč (výtěžek
z dobrovolného vstupného
a prodej kávy a čaje
v knihovně), které budou
věnovány na konto UNICEF.

Co tě přivedlo k rozhodnutí
zúčastnit se mise s UNICEF?
Pracuju pro firmu IKEA. Tato
už od roku 2003 spolupracuje
s UNICEF. A když jsem si přečetla,
že pár lidí z ČR bude mít možnost
se na takové projekty podívat
na vlastní oči, tak jsem věděla,
že o to stojím. Cestovat a zažít věci
na vlastní kůži je nejlepší způsob,
jak poznávat svět. Tak nějak mám
ráda výhled z první řady. Původně
jsme měli jet do Etiopie a já
měla pocit, že nějaké informace
znám z televize, že to nebude asi
všechno jenom veselé, ale i tak
o to stojím. Když přišla informace,
že se pojede do Malawi, tak jsem
možná byla ještě raději. O této
zemi jsem nevěděla vůbec nic.
A prostě u toho chci být.
Jak probíhá výběr zaměstnanců
IKEA, kteří se mohou
zúčastnit cesty do některé
z podporovaných zemí?
Každý zájemce popsal vlastními
slovy v angličtině, proč by chtěl

jet, co ho k tomuto rozhodnutí
vedlo a jak s informací naloží.
Tyto, v podstatě přihlášky, pak
byly anonymně vyhodnoceny
a následně vybráni účastníci
zájezdu. Takže základními
předpoklady byl zájem
a schopnost domluvit se
anglicky. Poté následovaly nějaké
organizační schůzky, kolečko
po lékařích, spousta vakcín,
víza a vůbec příprava expedice
(co je v dané zemi běžné, čeho se
máme vyvarovat, jaké oblečení
je přijatelné, kde je bezpečné
se pohybovat, jíst, koupat...).
Naše skupina byla tvořena
zaměstnanci z ČR, Slovenska
a Kanady, takže jsme se museli
sladit i co se týče příletů, hotelů,
kdy nás kdo vyzvedne atd.
Co tě v Malawi nejvíc
překvapilo nebo přímo šokovalo?
Asi největší šok jsem zažila už
na cestě z letiště na hotel, kdy
jsme viděli kolem silnic skupinku
asi 5 letých dětí, jak se řidičům
snaží prodat ulovené a opečené
myši – místní specialita. Náš řidič
na přímý dotaz začal ochotně
vysvětlovat, jak se myši a krysy
loví, jaká je nejlepší úprava...
V hotelu každopádně tato
specialita v nabídce chyběla.
Nevím, jestli mě to překvapilo,
ale bylo zajímavé vidět, že děti
reagují úplně stejně na kameru,
nezávisle na tom, kde se narodili.
Když vidí kameru, tak mají
nutkání se pitvořit a fotit a pak
si fotky rovnou prohlížet.
Jak tamní obyvatelé reagují na
z jejich pohledu bohaté Evropany
a co pro ně zahraniční pomoc
znamená? (Jak ji přijímají?)
Místní jsou za pomoc
samozřejmě vděční. UNICEF
se snaží spolupracovat s místní
vládou a také mu nejde
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doma mouku
a připravují nsimu
– kukuřičnou kaši,
která se jí prakticky
ke všemu.

Jak jsou zajištěny
hlavní „služby“, které
v Evropě považujeme
za samozřejmost
– školství,
zdravotnictví,
o plošnou pomoc, ale o vytváření
doprava atd.?
modelových projektů, do kterých
Školství je zadarmo.
se snaží zapojit místní lidi tak, aby
U
vzdělávání je problémem to,
si daný projekt (ať už škola, nebo
nemocnice) vzali za své. Ostatním že rodiče nemají moc velkou
motivaci děti do škol posílat,
pak vlastně ukazují, takhle jsme
i když je škola jako taková
to připravili a funguje to, zkuste
zadarmo, tak přece jenom nějaké
to tak sami. Nečekejte, že za vás
výdaje se vzděláváním spojené
všechno uděláme my. Není to
jsou. Nám se to může jevit jako
lehký úkol. Víc než kdy jindy
maličkost, ale děti dostanou
jsem si uvědomovala, jak tenká
na celý rok tužku a sešit. Jednu
je hranice mezi pomocí, která
a jeden. Další si musí koupit.
pomáhá se vzchopit a pomocí,
která udržuje v závislosti. UNICEF Tohle je pro spoustu rodin
obrovský finanční náklad. Stejně
má dlouholeté zkušenosti, a bylo
jako uniforma, kterou by děti měli
příjemné vidět a potkat reálné
nosit. Potkali jsme holčičku, která
lidi s jejich příběhy a problémy,
byla vděčná, že díky UNICEF
kterým UNICEF přímo pomohl.
dostala boty. Kdyby neměla boty,
Co je hlavním zdrojem
tak se nedostane do školy – nebo
obživy tamních obyvatel?
myslíte, že vám by se dařilo
chodit do školy 5 km v době,
Je velký rozdíl mezi sociálními
kdy jsou venku skoro 40°C?
vrstvami. Zatímco města fungují
v podstatě podobně jako u nás
Zdravotní péče je také zdarma,
(infrastruktura, ekonomika),
ale problémová je vzdálenost
tak na venkově se lidé živí tím,
a kapacita. Lidé z vesnic musí
co dokážou vypěstovat, vyrobit
pěšky (domů jim většinou
a následně směnit na trhu.
nevede ani polní cesta dost
Při objíždění projektů jsme
široká na auto). Ženy, které se
strávili hodně času na cestách
rozhodnou rodit v nemocnici,
a je neuvěřitelné, na jak velké
tak musí dorazit pěšky, osobní
vzdálenosti lidé chodí. Ženy často věci na hlavě a na zádech a někdy
s dětmi na zádech a nákladem na
vedle nich cupitají i starší děti.
hlavě. Muži podobně, nebo na
V nemocnici může žena zůstat
kole. Viděli jsme mladíka, který
maximálně 24 hodin po porodu.
na kole vezl čtyři kozy. Bohužel
Poté absolvuje stejnou cestu,
průmysl tu není prakticky žádný.
tentokrát i s novorozencem.
Na úrodných polích se pěstuje
Veřejnou dopravu jsem moc
čaj a tabák, ovšem vlastněný
nezaznamenala. Ve městech
nadnárodními společnostmi,
ano, tam byly k vidění autobusy.
takže zisk v Malawi nezůstává.
Na venkově lidé většinou chodí
Nejběžnější plodinou je kukuřice, pěšky, jezdí na kole, maximálně
z ní si ženy na venkově melou

je vidět malé nákladní auto,
kde korba je plná lidí.
Jaké je postavení žen v Malawi?
Postavení žen a mužů je dost
rozdílné. Žena je obecně vnímána
jako méně důležitá. Svým
způsobem to bylo v náznacích
vidět i na školách. Kluci jsou
raubíři a holky tiché a stydlivé.
To je jeden z důvodů, proč se
UNICEF zaměřuje na pomoc
dívkám, aby vysvětlovaly jejich
rodinám, že je dobré nechat
je dostudovat, nenutit je do
domluvených sňatků s mnohem
staršími muži, pokud už dívka
otěhotní v mladém věku, tak aby
jí rodina pomohla s výchovou a
ona měla čas dostudovat. Muž
je hlava rodiny, ale pokud se
rozhodne odejít, tak nemá žádné
povinnosti vůči ženě, ani dětem.
Kterou ze zemí, ve
kterých jsi žila a pracovala,
jsi si oblíbila nejvíc?
Všechny země, kde jsem
měla možnost žít, nebo aspoň
nějakou dobu pobýt mi něco dali.
Potkala jsem spoustu lidí, které
jsem měla potkat. Tato setkání
mě formovala a pořád formují.
Učím se, potkávám, snažím se
nesoudit, ale spíš pochopit. To je
asi to hlavní, co jsem se během
cest naučila. Srdeční záležitostí
je určitě Austrálie. Tak nějak míň
se tam spěchá. Nový Zéland má
úžasnou přírodu; kde jinde narazí
člověk na tropický les přímo pod
ledovcem? V Jižní Koreji mě
dostali důchodci, kteří si hráli v
parku. Miluju anglický humor,
čaj o páté a nábřeží Temže a
jejich galerie. No, a v neposlední
řadě... u nás je přece taky
krásně. Obzvlášť na Vrbici.
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MAS Hustopečsko, o. s. a jeho činnost

Místní akční skupina
Hustopečsko, o. s. (zkr. MAS
Hustopečsko, o. s.) je dobrovolné,
nevládní, neziskové sdružení
občanů a právnických osob, které
spojuje zájem o všestranný rozvoj
regionu. Sdružení bylo založeno
17. srpna roku 2007 lidmi, které
nadchla myšlenka podílet se
vlastním úsilím na rozvoji svého
regionu. Po počátečním nezdaru
byla činnost obnovena v září 2012.
Územní působnost byla určena na
základě společných charakteristik,
které naše území spojují
(cestovní ruch, vinařství, kulturní
a historické tradice). Zároveň
ovšem kopíruje hranici správního
obvodu obce s rozšířenou

působností
Hustopeče, ke
kterým se přidala
obec Zaječí. MAS
Hustopečsko, o. s.
pracuje na principu
LEADER, což je
metoda rozvoje
regionu podporující
partnerství
místního,
podnikatelského,
veřejného a
soukromého sektoru v poměru
1/3. V současné době je naším
cílem připravit území na nové
programovací období 2014-2020
tak, abychom byli schopni co
nejefektivněji podpořit územní
rozvoj MAS v následujících letech.
Za tímto účelem jsme v únoru
a březnu 2013 požádali o dotace
z Programu rozvoje venkova SZIF
a JMK na vytvoření integrované
strategie území. Naše žádosti byly
schváleny a my získali finanční
podporu ve výši 583 000,- Kč.
Od toho momentu započali
činnosti, jejichž cílem bude
v průběhu roku 2014 předložení
hotového strategického plánu.

Prvním krokem bylo navázání
spolupráce s MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu, o. s., která
je jednou z vůbec nejstarších a
nejúspěšnějších MAS v České
republice. V červenci pomocí
starostů obcí Hustopečska byli
zváni občané a místní organizace
na komunitní plánování konané
v srpnu v Hustopečích u Brna,
Kloboukách u Brna a Velkých
Pavlovicích. Cílem těchto
veřejných setkání bylo získat
co nejvíce pohledů a informací
o současném stavu našeho
mikroregionu a představa
budoucnosti mikroregionu.
Tyto podněty byly zpracovány
a v současné době dochází k
jejich úpravě do takové formy,
aby mohly být použity ve
strategii. V tomto nám pomáhají
vytvořené pracovní skupiny
cca 20 lidí, kteří projevili zájem
spolupracovat a podílet se na
tvorbě strategického plánu.
Další informace naleznete na
www.mashustopecsko.cz.
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věci k nejnutnějšímu přežití
a ukryli se spolu s vrbeckými
v nedalekém lesíku Ochoze. Ves
Vrbice byla tehdy od nájezdu
Uhrů uchráněna a poskytla
pomoc vypálené vesnici Všetrapy.
Takto skončila po 157 letech
existence zmíněné zemanské vsi.
Obyvatelé vypálené vesnice si
pobrali některé zachovalé části
rozbořených stavení, případně
nářadí a přestěhovali se do nového
místa poblíž Vrbice. Ve starých
obecních písemných záznamech
je možné dohledat hned několik
míst poblíž naší vsi, kam se údajně
měli tito nešťastníci nastěhovat.
Všechny tyto informace
pocházejí z ústního podání,
které bývá velmi často nepřesné.
Například to mělo být někde v
nynější polní trati Záhumenice,
jiný strohý údaj sděluje, že to
mělo být někde poblíž tehdejší
Vrbice. V loňském roce se
mi dostala do rukou mapka
prvního vojenského mapování
Moravy, které bylo prováděno
v roce 1768. Při pozorném

VRBECKÝ ZPRAVODAJ
pohledu na zmíněnou mapku
je vidět, že ještě v roce 1768 je
už obydlená část obce, nynější
Šmidkov, nápadně vzdálená od
zbytku rozložení tehdejší obce.
Při pozorném pohledu na mapku
je též možné zjistit, že Stráž byla
ještě v té době neobydlená, patrně
zarostlá křovinami a trávou.
Připomínám, že k vypálení
Všetrap došlo už v roce 1469,
ale zmíněné mapování prováděli
císařští geometři skoro o 200 let
později. Když vyjdeme z poznatku
Miloslava Válka, že naše obec se
postupně rozrůstala od spodní
části, které říkáme Studýnky
a Levárky směrem nahoru a tehdy
v období kolem roku 1469 měla
17 až 19 statků, lze snadno
odhadnout, že horní část tehdejší
Vrbice končila přibližně v úrovni
nynější školy. Dál už byly jen
pastviny, anebo křovinami zarostlé
plochy. Při pohledu na zmíněnou
vojenskou mapku je zřetelná
odtrženost Šmidkova od Vrbice
ještě v roce mapování. Je možné,

Zdroj: Ing. Michal Zich a Ing.
Přemysl Pálka (realizační tým
MAS Hustopečsko a. s. )
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poblíž dokonce dvě, později jedna
vodní tvrz, což prozrazují zápisy
ve starých kupních smlouvách.
Obranné vodní příkopy byly
naplňovány právě vodou ze
zmíněného Vrbického potoka.
Podle historiků zanikly Všetrapy
buď za husitských válek, anebo
o několik desetiletí později
v době vlády Jiříka z Poděbrad.
Byla to právě vojska uherského
krále Matyáše Korvína, která
v letech 1468 až 1470 zle
pustošila hlavně jihovýchodní
Moravu. Vypálení Všetrap
bylo podle některých historiků
(F. Aug. Slavík) právě jejich „dílo“.
Vrbecký rodák pan Miloslav

Válek našel zajímavé písemné
záznamy o vsi Všetrapy
v Moravském zemském archivu
Brno. Pan Válek zjistil, že
zemanská vesnice Všetrapy byla
založena v roce 1312, když do
těchto míst po koupi pozemků
přestěhoval Jindřich z Lipé některé
svoje poddané. Noví osídlenci
pocházeli až z oblasti Česká Lípa.
Osadníci se museli naučit pěstovat
některé nové zemědělské plodiny,
hlavně vinnou révu. K tragickému
zániku zmíněné zemanské vsi
došlo po 27. červnu roku 1469 po
útoku vojska Matyáše Korvína.
Obyvatelé napadené vesnice
ještě stačili utéci. Po varování
strážní hlídky stihli pobrat

Červenec 2013
Použité informace:
Miloslav Válek: Vrbice od osady po náves
František Janošek: Zaniklé
osady v okolí naší obce

Mapka z 1. vojenského
mapování z r. 1768 –
1783. Vrbice měla v r.
1780 127 domů a 750
obyvatel. Za povšimnutí
stojí skutečnost, že část
obce pojmenovaná Stráž
není ještě obydlena. U
kříže v dolní části obce
(u nynější kapličky) je
červený obdélníček, který
znázorňuje stavení, což
byla součást starého
hřbitova (asi márnice).

Kam odešli obyvatelé zaniklých Všetrap
O zaniklých vesnicích v naší
oblasti bylo psáno pojednání
už v dřívějším čísle Vrbeckého
zpravodaje v roce 2004. V tomto
článku bych se chtěl podrobně
zabývat historií a zánikem
nedaleké vsi Schonstrap, česky
Všetrapy. Tato ves se kdysi
rozkládala ve vzdálenosti zhruba
1500 metrů za bývalým rybníčkem
Kalub a náležela k panství
Čejkovice. Poblíž Všetrap protékal
potůček, na mapách označovaný
jako Vrbický potok. Tento potok je
v současné době, hlavně v letních
měsících, takřka suchý. K tomuto
stavu se dostal vlivem půdních
rekultivací při vzniku JZD Vrbice.
Ještě před zánikem Všetrap byly

že právě zde, na Šudoňkách, tak
se polní trať jmenuje, se usadili
Všetrapští po tragédii v roce
1469. Písemné záznamy sdělují,
že noví osadníci se usadili v 9
půllánových statcích, které si
museli napřed postavit. Jak byla
rozložena Vrbice v době příchodu
všetrapských je známo, a potom
lze též odhadnout, jak veliká byla
mezera mezi horní částí tehdejší
Vrbice a devíti půllánovými
statky na nynějším Šmidkově.
Je samozřejmé, že tato mezera
byla postupně zastavěna a došlo
ke spojení obou částí. Rozvaliny
vypálené zemanské vsi Všetrapy
postupně zmizely. Později býval
v těchto místech asi 12 hektarový
rybník. Po určitou dobu zde stával
mohutný strom, který připomínal
vypálenou ves. V dnešní době
zůstalo už jen pojmenování
polní tratě Šatrapské úlehle.

VÁNOCE. . .

. . . mám dojem, že skoro
každou ženu při tomto slovu
okamžitě napadne: „Stres“. Proč?
Protože před každými Vánocemi
sháníme dárky, pečeme dlouho

do noci, uklízíme a na Štědrý
den pak padáme únavou. A to
všechno kvůli několika minutám
prchavého kouzla, které se
občas stejně ani nedostaví.
Vánoce jsou bezesporu
nejkrásnějším obdobím v

roce. Od dětských let mají pro
nás kouzlo čehosi krásného a
přitom tajemného. Směs těšení
a strachu, radosti a později i
smutku z toho, že je s námi už
nemohou prožívat ti, kteří nás
navždy opustili. Snad i proto
9
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jsou opředené tolika tradicemi.
Proč nám vlastně smysl a
kouzlo Vánoc v posledních letech
unikají? Není to třeba tím, že se
postupně vytrácí jejich duchovní
podstata. Svou roli hraje i to, že
jsme svým stylem života už dávno
přestali respektovat přirozený
rytmus přírody. Jaro, léto a
začátek podzimu bývaly pro naše
předky především časem tvrdé
práce. Zima pak byla obdobím
relativního klidu. Nejenže si tělo
mohlo trochu odpočinout, ale
najednou měli lidé více času na
povídání a také na přemýšlení
o sobě, o svém životě a o jeho
smyslu. A co děláme my? I
když nás stále se zkracující dny
přímo vybízejí k tomu, abychom
více spali a odpočívali, my to
odmítáme respektovat a děláme
všechno úplně naopak. Místo
odpočinku se honíme víc než
kdy jindy, na popovídání a
chvíle trávené se svými blízkými
nemáme čas. Místo přemýšlení
o sobě a smyslu života se
obvykle díváme na televizi.
Vánoce a období před nimi
se vždy spojovalo s množstvím
zvyků a obyčejů, které se dědily z
generace na generaci. Toto období
oslavuje zrození nového života
v období slunovratu, uctívá se
Slunce, které se k nám vrací, otáčí
k nám svou vlídnou tvář. Zvyky
typické pro Vánoce mají charakter
předkřesťanský. Vyjadřují určité
přání, prosbu o něco. Například
plodnost charakterizuje ořech,
sušené ovoce či sušené houby.
Luštěniny, především hrách a
kynuté pečivo vyjadřují nabytí
majetku, prosperitu. Makovice,
šípek, jahelník charakterizují
mnoho peněz. Zelená ratolístka
je symbolem života. Červená
barva charakterizuje světlo,
teplo, život, ale je i barvou,
která představuje ochranu.
Vánoce jsou spojené se světlem
svíček, prskavek a křehkou krásou
10
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vánočního stromku. A právě
svíčky a nejrůznější světýlka
ohlašují příchod Vánoc už od
prvního adventního týdne.
Neodmyslitelnou součástí
vánočních svátků byly a jsou
betlémy. Stavíme si je doma, ale
znovu se objevují také na návsích
i náměstích, kde roli svaté rodiny
sehrávají skuteční lidé a nechybějí
ani živá zvířata. Tradici vánočních
betlémů založil někdy v roce
1223 Svatý František z Assisi. Do
jeskyně, kterou se svými přáteli
přeměnil na kapli, přivedl živého
osla i vola a zinscenoval betlém,
ve kterém pak kněz sloužil
první vánoční půlnoční mši.
K prosinci se vztahuje
nejvíc lidových předpovědí a
pranostik. Mnoho jich upadlo
v zapomnění, ale řada z nich se
udržela dodnes. Třeba řezání
barborek, pouštění lodiček z
ořechů nebo lití olova a hledání
tvarů v něm. Na Štědrý den se
hospodář postaral o sad, podle
chování zvířectva, stav porostů a
vývoje počasí odhadoval budoucí
úrodu. Naši předkové si všechno
léty sami vysledovali. Žádné
předpovědi počasí neexistovaly.
PRANOSTIKY: Kateřina po
ledě už chodívá, Eva potom
blátem oplývá. Na Adama, Evu
čekej oblevu. Je-li na Štědrý den
východ jasný, urodí se jarní obilí.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy
lezou ke dnu a bude úrodný rok.
Je-li Božího narození v sobotu,
bude příští rok málo ovoce, ale
vydaří se žito. Svítí-li na den
svatého Štěpána slunce, bude
drahé ovoce. Na svatého Štěpána
když vítr prudce zavěje, víno
před zkázou jistou se chvěje.
Pakli na Štěpána větrové uhodí,
příští rok víno špatné se urodí.
Teplá zima neduhama oplývá.
Když zimní chlad, tu každý mlád.
Prosinec přináší zimu, pij víno a
jez zvěřinu. Jsou-li zelené Vánoce,
Velká noc bude bělit se. Na Boží

narození o bleší převalení.
Hromnicemi (2. Února)
končí vánoční období-je to
poslední den, kdy se má odstrojit
vánoční stromeček. Do kostelů
se přinášejí svíce j vysvěcení.
Tyto „hromničky“ měly chránit
úrodu před hromobitím a
dům před neštěstím. Báby
kořenářky jimi léčily-dávaly je
do rukou nebo křížem pod krk
nemocnému. Rozžatými svícemi,
které symbolizují očistu, se také
obcházely včelí úly. O tomto
svátku se nemá pomlouvat, klít,
tancovat ani žertovat. Podle lidové
víry hospodyně neměla brát do
ruky jehlu, přitáhla by na stavení
blesk a mohlo by vyhořet.
Ale to už jsme daleko. Vraťme
se na začátek k předvánočnímu
stresu a k tomu, jak se mu bránit.
• Smějte se, i když vám třeba
o smíchu moc není, aktivujete
si endorfiny - hormony štěstí
• Nepotlačujte slzy a poplačte
si (třeba u lehce přičmoudlých
vanilkových rohlíčků), pokud
cítíte, že se vám tím uleví.
• Zkuste najít spřízněnou duši.
Nezůstávejte před Vánocemi sami.
• Když vás něco opravdu
rozzlobí, řekněte to, neduste
problém ve svém nitru.
Vyčistí se vzduch…
• Touha být perfektní opravdu
ve všem vede jen ke stresu.
• Plánujte, ale s mírou. Naučte
se prožívat každý, i předvánoční
den a těšit se z hezkých okamžiků.
No, ale na co bychom přece
jen neměli zapomenout, aby ty
letošní byly opravdu pěkné? Na
cukroví, voňavé koření, svíčky,
jmelí, vánočku, šupiny pod talíře,
na lodičky z ořechů a hlavně na
děti a všechny kolem sebe!
TAK ŠŤASTNÉ A VESELÉ
A KRÁSNÝ ROK 2014!
Bohumila Bařinová
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U Pražského Jezulátka
Je tomu
již několik
let, co jsem
zažila tento
příběh,
který je
vskutku
pravdivý.
Vypravila
jsem se k
dceři do Prahy. Očekávala svého
prvního synka a tak jsme se
spolu vydaly po Praze dokoupit
pro něho ještě nějaké věci.
Dcera bydlela na Malé Straně
poblíž kostela Panny Marie
Vítězné - Pražského Jezulátka.
Tramvají jsme se svezly přes
Vltavu a v centru Prahy jsme
nakupovaly. Všude bylo plno
národa, tlačenice, navíc začalo
mrholit, klouzalo to a tak, když
jsme navečer nastupovaly do
tramvaje na zpáteční cestu, v
návalu mi uklouzla noha na
železných schodcích, padla jsem
kolenem na ostrou hranu schodu
a rozbila si koleno. Hned jsem
ucítila štiplavou bolest, kalhoty
byly vmžiku od krve a roztržené.
Po cestě mně bylo do pláče,
koleno bolelo čím dál víc...
Musím vzpomenout, že bylo
právě svatého Martina - 11.
listopadu. Než jsme ráno s dcerou
vyjely, domluvily jsme se, že se

nazpátek zastavíme v kostele u
Pražského Jezulátka.V půl šesté
večer tam měla být mše u bočního
oltáře, kde soška malého Jezulátka
spočívá ve skleněné schránce.
Soška Pražského Jezulátka byla
přivezena do Prahy v r. 1628 ze
Španělska. Kostelu ji darovala
Polyxena z Lobkovic se slovy –
mějte ji v uctivosti a dobře se vám
povede! Sošce je přisuzována
zázračná moc: Jezulátko přináší
lidem zázračná uzdravení.
Poutníci ze všech koutů světa
se k ní modlí a prosí o splnění
svých přání. Podle církevního
roku sošku Jezulátka oblékají
sestry karmelitánky U Dítěte
Ježíše do královských šatů - bílé,
červené, zelené a fialové barvy.
Do zastávky u kostela zbýval
kousek, tak co teď? Vysednout
z tramvaje, nebo ne, koleno
nepřestává bolet a k domovu
je ještě jedna zastávka. Ale co,
vysedneme a uvidíme! Když
bolest neustoupí, tak už nějak
dojdeme. Vystoupily jsme...
Sedly jsme si do kostelní lavice,
bylo tam několik desítek lidí.
Mnozí s batůžky na zádech.
Lavice obcházeli malí kloučci –
ministranti a roznášeli lístečky,
kam mohl každý napsat své přání
Jezulátku. Co tam jiného napsat,
než abychom byli všichni zdraví a

MUZEUm
bude otevřeno

25.12. 2013
29.12. 2013.
13.00 - 17.00 hod.

hlavně to malé, co se má narodit...
Mše začala. Kolem bočního
oltáře se seskupili kněží, Jezulátko
vyjmuli z ochranné schránky, no
byla to nádhera...zlatě a zeleně
oděné Jezulátko, na hlavičce
zlatou korunu. Poněvadž nám
ministranti rozdali i texty písní,
jenž se během obřadu zpívaly,
pěkně jsme si i zazpívaly.
Na zraněné koleno jsem si
ani nevzpomněla, až dcera
se mně zeptala, co bolest?
A teď přijde to, co mně
dosud nikdo nevysvětlil,
bolest byla pryč! Necítila jsem
zkrátka nic! Jako bych na noze
žádné zranění neměla!
Mše se končila, vyšly jsme ven.
Spěchala jsem pod svítící lampu,
honem zkontrolovat koleno.
A nastojte! Na koleně ani
památky po nějakém zranění, jen
kalhoty roztržené a zakrvácené.
Bylo to k neuvěření a divily
jsme se celou cestu domů. Tam
nás už vyhlíželi, kde jsme tak
dlouho, zda se nám něco nestalo.
Jak viděli moje kalhoty, lekli
se a nevěřili tomu, že na noze
není ani památky po úraze. A
divíme se dodnes...Můžete věřit,
nebo ne, ale zázraky se dějí...
Marie Kachyňová 2013

Obec Vrbice žádá občany,
kteří by mohli věnovat
vrbeckému muzeu
zachovalý starý vrbecký
kroj ženatého (případně
i svobodného) muže.
Případní dárci mohou
kontaktovat Obecní
úřad nebo p. Janoška.
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU kalubáček
Centrum volného času je pro
Vrbečáky novinka. Výstavba byla
spolufinancována Jihomoravským

krajem ve výši 200.000,- Kč. Od
zahájení provozu je na CVČ
rušno, probíhají zde kurzy

keramiky, výuka hudebních
nástrojů, také nesmíme
opomenout knihovnu a akce v ní.

Vrbecká keramika

Je tzv. psychoterapií.
A že máme u nás na Vrbici
šikovné a pracovité ruce bylo
zaručeně znát na vánočním
jarmarku, kde se uskutečnil prodej
prvotních keramických výrobků
z našich dílen v Kalubáčku.
Pro lektorky je největším
potěšením, když lidé přicházejí
s úsměvem, nadšením a
těší se na další hodinu.

Myjavu, všeci tvoří a zpívajú”,
aktivity tohoto projektu trvají
do konce ledna 2014, nicméně
stávající účastníci projevili zájem
v kurzech pokračovat. Budeme
samozřejmě rádi, když se na
nás obrátí, také noví zájemci.
Od 1. února bude nastavená
cena 30,- Kč/1hod kurzu.
kurzovné se bude platit nejméně
na měsíc dopředu. Tato částka
pokryje náklady na lektora
a ostatní náklady na výuku.
Využívání zařízení je zdarma v
rámci mikroprojektu „Od Pálavy
po Myjavu, všeci tvoří a zpívajú“.

Vytvářet z hlíny není jen tak
jednoduchá věc. Jsou k tomu
potřeba šikovné ruce, trpělivost,
cit a chtění. Lidé z Vrbice, ať už
děti, jejich rodiče, babičky, tak
dospěláci navštěvují od října
nově otevřené keramické kurzy.
CVČ Kalubáček umožňuje
v těchto kurzech učit se s
hlínou pracovat, vnímat ji,
tvořit a zapojit svou fantazii při
vytváření krásných originálních
výrobků. Pro mnohé je tvorba
z hlíny spojená s prožitkem
uvolnění, odreagování se.

Jak budou kurzy probíhat dál?

Jak jsme již ve zpravodaji
psali, je vrbecká keramika v
současné době pořádáná v rámci
mikroprojektu „Od Pálavy po

Obecní knihovna Vrbice
Jak jistě již všichni víte,
knihovna prošla velkou
proměnou, díky které splňuje, v
některých případech i převyšuje,
standardy pro veřejné knihovny.
Jak jsme na tom ?
Provozní doba knihovny je
15 hodin týdně (po, st, pá vždy
od 14.00 - 19.00 hod.). Plocha
knihovny je 91 m². Studijních
míst je pro uživatele celkem 9 a
přístup na Internet je možný
na třech počítačích. Naše
knihovna má webovou prezentaci
www. obecniknihovnavrbice.
cz, webová prezentace zahrnuje
základní informace o knihovně,
on-line katalog (OPAC) s odkazem
na Souborný katalog ČR aj.
Co všechno vám může
knihovna nabídnout?
Absenční i prezenční půjčování
beletrie, naučné literatury a
12

časopisů všem zaregistrovaným
uživatelům. Knihovní fond je
doplňován o knihy z výměnného
fondu Městské knihovny v
Břeclavi. Pro všechny uživatele
je zde bezplatný přístup k
internetu, nově je zde také
připojení wi-fi. Novinkou je i copy
centrum (černobílé a barevné
kopírování a tisk, skenování
nebo také laminování). Posezení
v knihovně vám zpříjemní
výborná káva nebo čaj.
Co se v knihovně dělo
letos a bude dít příští rok?
V letošním roce jsme v knihovně
provedli rozsáhlou aktualizaci
knihovního fondu, na kterou
následně navazovala i revize.
Knihovna pomalu ožívá i
životem „akcí“. Proběhla zde
beseda o Africe, přivítali jsme
zde 2. a 3. třídu ZŠ, a těsně před

Vánoci proběhlo první posezení v
knihovně (časem možná tradiční).
V příštím roce bychom se chtěli
připojit k celostátním akcím a
samozřejmě pokračovat v akcích
pro různé věkové kategorie.
Letos jsme nekupovali žádné
nové knihy ani časopisy, veškéré
nové přírůstky byly do knihovny
darovány. Proto bych ráda
touto cestou poděkovala všem,
kteří nám knihy darovali.
O novinky v knihovním fondu
se však nebojte, v příštím roce
investujeme jak do naučné
literatury, tak i do beletrie.
Přeji vám příjemně prožité
vánoční svátky, hodně knižních
darů a těším se na Vaši
návštěvu v novém roce 2014.
Klára Gregrová
knihovnice
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Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje

Bezplatně se poradit o svém
životě a profesním směřování
- přesně takovou službu
nabízí JMK svým občanům v
brněnském Centru vzdělávání
všem. Jak takové kariérní
poradenství vypadá a k čemu je
dobré, jsme se zeptali kariérní
poradkyně Martiny Ježkové.
1. Co kariérní poradenství
je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno
všem. Nechápeme kariéru jenom
ve smyslu „ten ale udělal kariéru“.
Kariérou rozumíme profesní život
a snahu každého z nás o dobré
uplatnění, díky kterému něco
vytváříme a vyděláváme peníze.
Někdy je ale člověk spíše ve vleku
událostí, necítíme se šťastni,
práce nás nebaví nebo chceme
změnu. V takovém je potřeba se
zastavit a zmapovat si, co vlastně
chceme v životě dělat. A s tím
vám mohou pomoci naši školení
konzultanti. Na rovinu - poradit
si sám nebo mít k ruce odbornou
pomoc je pořádný rozdíl...
2. Proč bych ho měl
potřebovat zrovna já?

Radit se k nám chodí lidé
různých oborů – od maminek
po mateřské dovolené, přes
řemeslníky až po úředníky.
Pocit, že se chci pracovně někam
posunout může mít zkrátka každý.
Lidé k nám chodí konzultovat
nejrůznější pracovní otázky – když
nemohou dlouho najít práci, když
neví, zda práci změnit nebo raději
zůstat. Stává se, že potřebují jenom
poradit, jak být lepší u pohovorů,
nebo zvednout sebevědomí..
3. Jak kariérní
poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat
a domluvit si termín. Na první
schůzce vlastně zmapujeme, čeho
chcete dosáhnout, jaká je vaše
představa o profesním životě.
Pak si stanovujeme jednotlivé
kroky, které se klient snaží s
naší pomocí uskutečňovat – ať
už během jednoho setkání nebo
dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci
i s praktickou stránkou věci?
Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních
míst u nás v Centru vzdělávání
všem nenajdete, nesuplujeme práci
Úřadu práce, i když s jednotlivými

úřady spolupracujeme. S každým
člověkem si ale v klidu sedneme
a pátráme, jaká oblast kariéry
ho oslovuje a co je potřeba
udělat, aby se mohl profesně
posunout. Můžeme samozřejmě
pomoci se sepsáním životopisu,
motivačním dopisem nebo s
praktickou přípravou na pohovor.
5. Co byste vzkázala
lidem, kteří váhají, zda k
vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku
nic nedáte, naše služby jsou
zcela zdarma. Můžete u nás
získat jiný pohled na věc, mnoho
podnětných myšlenek. Podpoříme
vás v hledání nových věcí v životě
a pomůžeme tu změnu v praxi
rozvinout. Zkrátka - nejenom o
ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání
všem (zdarma)
• Kariérní poradenství
• Informace o celoživotním
vzdělávání v JMK
• Zprostředkování zahraničních
stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Návštěva Vrbečáků na Vrbovcoch
Na pozvání našich přátel z
partnerské obce vyjel 19. října
autobus plný Vrbečáků směr
Slovensko, konkrétně dědina
Vrbovce. Konal se tam tradiční
jarmark, na kterém měli naši
mužáci vystoupení. Kromě nich
vystupovala i místní kapela. Pan
starosta nás ihned přivítal jejich
slivovicí, prý aby nám nebyla
zima. A zima fakt byla….. Prošli
jsme si stánky, dali si něco na
zub a na zahřátí, mrkli se, jak
probíhá projekt „Od Pálavy po
Myjavu všeci tvoří a zpívajú“
14

u našich partnerů, vyměnili
jsme si zkušenosti a navštívili
místní muzeum v lidové chalupě
zvané Vrbovčanská izba.
Potom už nás očekával pan farář
v kostele. Kdo byl na koncertě
Kamínku, mohl poznat, jak
příjemný člověk to je. Úplně
stejně se k nám choval na návštěvě
„vrbovčanského“ kostela a fary. Na
závěr návštěvy se sešli u muzea
zpěváci od nás i od nich a všichni
si společně zazpívali. Odjížděli
jsme v dobré náladě a s pocitem,
že naše přátelé rádi uvidíme na

nějaké akci zase u nás na Vrbici –
třeba na Žehnání vín, kde vínům
s našim panem farářem požehná
také pan farář z Vrbovců.
Návštěva Vrbovců proběhla v
rámci projektu „Od Pálavy po
Myjavu, všeci tvoří a zpívajů“.
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KORÁLKOVÁNÍ PRO MISIE - VRBICE 2013
První a druhou říjnovou neděli jsme se
sešli spolu s dětmi a rodiči na faře, kde jsme
vytvářeli z korálků náramky, náhrdelníky,
prstýnky, náušnice a různé přívěsky.
Děti s využitím své fantazie sestavovaly
korálky do zajímavých kombinací a navlékání
jim šlo pěkně od ruky. Během dvou setkání
jsme vytvořili více jak stovku výrobků.
Byli jsme příjemně překvapeni, s
jakým nasazením se děti do práce pustily
a svým dílem tak pomohly chudým
lidem, za což jim moc děkujeme.
Chtěli bychom také poděkovat všem,
kteří přišli 20. října na Misijní neděli
k našemu kostelu a zakoupili si některá z korálkových dílek. Podařilo se nám prodat skoro všechny
výtvory a prostřednictvím Papežských misijních děl pomoci potřebným částkou 4.100 Kč.
Kateřina Pavlů

ohlédnutí za desetiletým působením mužáckého sboru „Mužáci z Vrbice“
Jak jsem již napsal ve speciálu
vrbeckého zpravodaje, vydaného
ke 100. výročí položení základního
kamene kostela sv. Jiljí, byl rok
2013 významný pro náš sbor
nejenom z pohledu 10.letého
působení na folklorní scéně.
V roce 2013 se nám podařilo
zúročit mnohaletou práci při
plnění předsevzetí o propagaci
a zachování lidové písničky a
tradic. V květnu jsme natočili
naše první CD, ve kterém jsme
se představili jako mužácký
sbor, který má svůj osobitý styl
projevu a prezentace lidové
písně. Na zvukovém nosiči s
názvem “Mužáci z Vrbice rodnej
dědině“ jsme písněmi vyjádřili
nejenom lásku k rodné dědině a
moravskému regionu. Výběrem
skladem, jejich interpretací , ale
také zařazením hostů na CD, jsme
nabídli milovníkům lidových
písní širokou nabídku, ve které si
určitě každý najde „tu svoji“. A že
se nám CD podařilo, svědčí zájem
o něj při veřejných vystoupeních,
e-mailových objednávkách

a poptávka v blízkém okolí
v rámci České republiky,
Slovenska, Rakouska, ale také
zemí vzdálených jako je Anglie,
Austrálie a Spojené státy americké.
10. června jsme přijali pozvání
mužáckého sboru z Kudlovic,
na místní „Medové zpívání“.
Vystoupení se také zúčastnil
rodák z Kudlovic, Stanislav
Gabriel, který pro nás upravil
dvě písničky. Dobrou náladu a
srdečné přijetí, nezkazil ani zásah
„vyšší moci“, kdy večer před
vystoupením kroupy poničily
veškerou úrodu místních vinařů.
7. září proběhlo již tradiční
zarážení hory „U větřáku“, s
vystoupením místních ochotníků.
Zazpívali jsme písničky o víně
a při besedě u cimbálu, bylo
veselo dlouho do noci.
13. září jsme zazpívali s
mužskými sbory z Březí,
Ostrožské Nové Vsi a místními
zpěváky na předhodovém
zpívání v Lanžhotě.
17. října v rámci přeshraniční
spolupráce jsme zazpívali na

hodovém jarmarku na Vrbovcách
na Slovensku. Přijetí od našich
přátel bylo velmi srdečné a
po vystoupení na náměstí za
doprovodu CM Zádruha z
Dolních Bojanovic, zněly společné
písně, ať moravské nebo slovenské.
16. listopadu odjíždíme
„s koňama“, na již tradiční
setkání do Velkých Bílovic,
při Svatomartinských
slavnostech mladého vína.
Také již tradičně otevíráme
vrbecký jarmark u příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu.
Nakonec Vás srdečně zveme
27. 12. 2013 na Žehnání mladých
vín v kulturním domě, za účasti
našich přátel z Vrbovců.
Do nového roku 2014, bych
chtěl za celý mužácký sbor
poděkovat naším příznivcům za
přízeň, sponzorům za podporu
a rodinným příslušníkům za
trpělivost. Hodně zdraví, štěstí,
osobní spokojenosti, ať je rok
2014 lepší než rok předchozí.
Polášek František
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Domov Narnie
S dětmi je radost i smích

Ač jsou v Domově Narnie děti
velmi komunikativní, verbální
komunikace je jich schopno v
důsledku svého postižení málo.
Děti velmi často poslouchají,
co si lidé povídají a pak tyto
věty dokážou použít ve velmi
příhodnou chvíli. Vtipné situace,
kterým se někdy od srdce
zasmějeme, vznikají při učení,
zpívání, hrách, procházkách a
dalších činnostech. O několik z
nich, jejichž „autorem“ je Tomáš
Hirsch z denního stacionáře
Domova Narnie, bychom
se s Vámi rádi podělili.

Tomáš je veselý chlapec, který
má velkou zálibu v cestování.
Má rád vlaky, autobusy, tramvaje
a velmi rád si o nich povídá
a také je rád kreslí. Je velmi
šikovný a zručný. Rád pracuje

PROSINEC 2013
ve výtvarné dílně a dřevodílně.
Rád chodí na canisterapii, kde
vznikla první veselá příhoda.
- Tom se učil poznávat
zvířata podle obrázků a
pojmenovávat je i s mláďaty.
Jitka: „Tome, husa má…?“
Tom přemýšlí, neví.
Jitka napovídá: „H…“
Tom dále nereaguje.
Jitka: „Hou…“
Tom: „Housenky“
- Pracovníci si plánují společné
posezení v hospůdce.
Eliška: „Dnes večer se
sejdeme v hospůdce.“
Tom opakuje: „ Dnes večer
se sejdeme u Hospodina.“
Eliška: „Tome, doufám,
že dnes ještě ne.“
- Alice přichází na odpolední
směnu. Pracovníci z ranní
směny s dětmi sedí v jídelně
a společně obědvají.
Tom říká: „Alice, takhle
se chodí do práce?“
- Blanka byla u kadeřnice
a povídá si o tom s Jarkou.
Tom vyslechne jejich rozhovor a
říká: „Jaruško, ty vlasy nic moc, ale
Blanka to s těma vlasama vyhrála.“
- Ve škole se učí Tom
s Alicí zvuky zvířat.

Alice se ptá: „Tome,
jak dělá prasátko?“

PROSINEC 2013
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Mše svaté o svátcích
24. 12. 2013
Půlnoční mše svatá 22.00 hod
25. 12. 2013
Boží hod vánoční 9.30 hod
26. 12. 2013
Svátek sv. Štěpána – bohoslužba za
muže a mládence 9.30 hod

Tom odpoví: „Maso.“
Všichni se v Narnii i škole
snažíme vytvářet takové prostředí,
aby se s námi dětem líbilo a byly
zde rády. Tento krátký článek
ukončím slovy Toma, kdy Blanka
přišla na odpolední směnu a on
jí říká: „Vítej doma, Blanko.“
Za celý kolektiv pracovníků
a dětí z Domova Narnie Vám
přeji krásný adventní čas,
pokojné Vánoční svátky a každý
den v roce 2014 plný radosti a
smíchu. Všem občanům Vrbice
také děkuji za spolupráci a
podporu Domova Narnie a
celého střediska BETLÉM.

29. 12. 2013
Svátek Svaté rodiny 9.30 hod
1. 1. 2014
Slavnost Matky Boží Panny Marie –
bohoslužba za ženy a dívky 9.30 hod

Lenka Otýpková, vedoucí
ICS Domov Narnie

POMOC DOMOVU NARNIE
Obec Vrbice a její subjekty již léta spolupracují
s domovem Narnie v Morkůvkách. Nikdo snad
nepochybuje, že tato spolupráce je přínosná pro
obě strany. Důležitým prvkem je zejména zapojení
dětí a mládeže. Letos jsme díky projektu „Od
Pálavy po Myjavu, všeci tvoří a zpívajú“ spolupráci
rozšířili, a mohli jsme Narnii více pomoci.
O letošním vánočním jarmarku se podařilo
naschromářdit celkem 16 000,- Kč (z toho 8
000,- za keramické výrobky do jejichž výroby
se zapojily i starší děti a účastníci kurzů a 8
000,- za výrobky mateřské školy), doposud
nedošlo k předání výtěžku z letního kina ve výši
1 700,-Kč, které jsme uskutečnily až nyní.
Po osobním jednání se zástupci Narnie jsme zjistili,
16

že se zapojili do projektu Era pomáhá regionům s
nápadem nákupu zvedacího zařízení. V projektu
je důležité nashromáždit co největší částku na
spoluúčast. Z toho důvodu jsme se rozhodli poukázat
výtěžky z těchto akcí (tj. 17 700,- Kč) na tento účet.
Držíme Narnii palce, přeje jim požehnané
svátky a úspěšný rok 2014.

Společné jednání zástupců obce a Narnie
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Ordinace
praktického
lékaře

Advent
Venku se stmívá, je advent, zimní čas.
Za oknem vločky tančí a vítr píseň hraje...
Sem, do ticha světnice zaznívá ten hlas,
až sem je slyšet smutná melodie..

Jen měsíc do vánočních svátků zbývá,
čtyři neděle do těch slavných dní.
Jedna ze svící zvolna dohořívá,
první ze čtyř na věnci adventním.

V korunách stromů už ani lístku není,
ani zpěv ptáků nezní ve větvích.
Krajina upadla zas do zimního snění,
na polích, loukách, leží první sníh.

Však čas ubíhá, poslední svíce zhasla,
je konec adventu, už chvilka zbývá jen...
Jsou Vánoce, to svátky ze všech svátků,
jsou Vánoce, je slavný Štědrý den!
Marie Kachyňová 1.12.2013

MUDr. Petr Kos
úterý: 11.30 – 13.00 hod.
(každé 1. úterý v měsíci)
MUDr. Marcela Barnášová
středa: 12.30 – 14.30 hod.

U Janošků
Naši stařeček vždycky
říkávali - nikdá nečekej, až se
tě zima optá, cos dělal v lítě!
Stařeček to znali z vlastní
zkušenosti. Od jara do zimy
jezdívali za prací do „Raichu“,
t.j do Rakouska. Byli vyhlášený
zedník a stavěli tovární komíny
a jiné náročné zednické práce.
V létě tam dělávali od rána do
noci i v sobotu. V neděli bylo
volno, říkávali že bylo Fraj - frei.
Stařeček nebyli jen výborný
zedník, ale také muzikant.
Do „Raichu“ s sebou brávali i
svůj hudební nástroj a o sobotních
večerech hrávali na muzikách v
různých kapelách. Sešla se v nich
většinou různorodost nástrojů.
Takovým kapelám se říkalo
Štreich. Hrávali v nich muzikanti
ze všech koutů Evropy a určitě
podle toho takové náhodné
hraní asi vypadalo...
Ale jak říkávali stařeček,
rakušanky vytáčeli ostošest!
Uběhlo léto i podzim a stařeček,
v uzlíčku několik stokorunek,
po kapsách cukroví pro děcka,
pro ženu nějaký pěkný hedvábný
šátek a pod paží nepostradatelný
nástroj, se vydali po více než
půlroce na cestu k domovu.
Doma nastalo veliké vítání,
doma byla kopa dětí a skoro každý
rok se jedno narodilo. Někdy se
18

stalo, že
synka či
dcerku
viděli prvně,
až mu bylo
několik
měsíců!
Dětí
požehnaně
přibývalo,
stařenka
měly
pořád co chovat, až se počet
dětí ustálil na čísle jedenáct.
Šest kluků a pět děvčat tak
postupně vítalo stařečka ze světa.
A kdo že to všecko byl: víme,
že jedenáct. Aby si je rodiče
pěkně pamatovali, nejmenovali
je podle věku, ale aby se to
pěkně hodilo do rýmu: Jaroš,
Karel, Fanka, Mařa, Mírek - můj
tatínek, Slávek, Bohuš, Vlaďa,
Anka, Jarka, Mirunka...
Dovedete si představit, kdyby se
vám všichni nahrnuli ke stolu?
Stařence se obdivuju! Nakrmit
a oblíct takovou „ čeládku“,
muselo být těžké. A ten
stařeček přes léto v té cizině!
Bylo to tak, že starší děvčata
opatrovala mladší sourozence
a šaty a boty dědil jeden po
druhém. Letní boty ani mnohdy
nemívali a tatínek vzpomínal,
že když měli jet s Bohušem se

školou na výlet - chodili do jedné
třídy, a boty byly jenom jedny, jel
jenom jeden a druhý zůstal doma.
Ale při všech starostech stařeček
mysleli i na zadní kolečka a
všechny syny dali do učení Jaroš,Vlaďa, Karel a Mírek se
vyučili řezníky, Slávek pekařem
a Bohuš pracoval v továrně v
Hodoníně, kde ve 22 letech v roce
1945 padl při náletu na Hodonín.
Dcera Andělka se vyučila na
Vrbici u Hanáčků obchodnicí,
ostatní děvčata šla většinou za
prací do města, kde se i vdala, jen
nejstarší Fanka zůstala na Vrbici.
Nesmím zapomenout ani na
to, že všichni Janoškovi chlapci
hráli na hudební nástroje a
stařeček z nich složil kapelu.
Hrávali na hodech i svatbách a
plesech, až postupně se všichni
oženili a děvčata vdala.
Ale to už je docela jiná kapitola...

Volby do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 25. a 26. října 2013
proběhly v České republice
předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Volební účast ve Vrbici
dosáhla 60,35%.
Se ziskem 23,10% zvítězilo
hnutí ANO 2011
ČSSD na 2. místě získalo 18,85%
KDU-ČSL na 3. místě
volilo 13,67 % voličů.

Marie Kachyňová 2. 12. 2013
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Lidé jsou ochotni ujít jen 714 metrů,
aby ekologicky zlikvidovali
vysloužilé úsporné žárovky
Tři čtvrtiny Čechů považují
zpětný odběr vysloužilých
úsporných zářivek za užitečnou
službu, ale jen 40 % domácností
této služby využívá. Spotřebitelé
jsou ochotni odnášet
vyřazené zářivky průměrně
do vzdálenosti 714 metrů.
Na skládkách ročně končí 60%
doma použitých a vyřazených
úsporných světelných zdrojů.
„To představuje značnou
ekologickou zátěž více než tisíce
tun směsi skla, plastů, kovů a
hlavně zhruba 75 kilogramů
toxické rtuti ročně,“ vysvětluje
základní důvody k recyklaci
Radoslav Chmela, zástupce
společnosti EKOLAMP, která
služby zdarma poskytuje. Pokud
by se toto množství dostalo do
přírody, mohlo by znečistit vodu
v objemu 238 Máchových jezer.
Ke sběru lze motivovat
vytvářením sběrných míst
Obce vycházejí občanům
vstříc vytvářením veřejně
dostupných sběrných míst:
„Například instalací malých
sběrných nádob, které jsou
k dispozici na obecních
úřadech,“ doplňuje Radoslav
Chmela. Systém zpětného
odběru a recyklace navíc
nabízí EKOLAMP obcím
a občanům zdarma.
Podle loňského průzkumu
společnosti EKOLAMP, který
provedla společnost Markent, by
polovina dotázaných přivítala,
pokud by nádoby na vyřazené
světelné zdroje byly umístěny
blíže než nyní. „Spotřebitelé
jsou ochotni odnášet vyřazené
zářivky nejdále do vzdálenosti
714 metrů, tato vzdálenost
se z roku na rok zkracuje,“
rekapituluje výsledky
20

průzkumu Radoslav Chmela.
Obce nemusí zbytečně
utrácet veřejné peníze
Obce se učí využívat bezplatný
systém zpětného odběru
elektroodpadu. „Nechce se
jim platit nesmyslné částky
za likvidaci firmám, které si
dosud najímaly. Díky osvětě
už obce vědí, že stejné a
mnohdy kvalitnější služby
mohou získávat zdarma,“
shrnuje Radoslav Chmela.
Počet sběrných míst se
rozšířil na bezmála 4 000
Vyřazené úsporné zářivky
lze vrátit v jakémkoli obchodě
s elektronikou, ve sběrných
dvorech obcí či do malých
sběrných nádob, které se
nacházejí v obchodních
centrech, na městských
úřadech nebo v řadě firem.
Doposud EKOLAMP
rozmístil více než 1500.
Sběrný dvůr, který se ve
Vrbici nachází je otevřen ve
středu 17.00 – 18.30 hod.,
v pátek16.00 – 18.30 hod. a
v sobotu 8.00 – 12.00 hod.
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
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MATE Ř S KÁ Š KO LA

... a je tu zas
vánoční čas

Závěr roku se na každé mateřské
škole nese v duchu tajemna a
očekávání. Začíná návštěvou
Mikuláše a jeho průvodců.
Patří k akcím, na které se děti
těší. V posledních letech mívají
silnější magickou atmosféru,
než mívaly dříve, protože rodiče
i učitelky nechávají dětem onu
kouzelnou iluzi co nejdéle.
Mikuláš je nejen obdaruje, ale
bilancuje jejich chování.
Tady bychom si měli dát pozor
nejen v mateřských školách,
ale i v domovech, abychom
to s „výchovným strašením“
nepřehnali. Určitě není na škodu,
když se dětem občas připomene,
že má Mikuláš ve své knize
napsané, jak se k sobě děti chovají,
jestli si pomáhají, jedí ovoce,
chléb s pomazánkou…Strašit
děti čertem, že si je může odnést,
může být nejen pro „zlobivé“, ale
i pro hodné děti traumatizující.
Představa, že nese kamaráda nebo
sourozence „do pekla“ mohou
mít neurotické následky. Dospělí
by měli umět odhadnout, kam až
zajít. Měli by dětem ukázat, že je
umí ochránit, přimluvit se za ně.
Po návštěva Mikuláše, kterého
jsme viděli, začíná ještě větší

tajemno, očekávání Ježíška.
Abychom si čekání zkrátili, máme
každý den v adventním kalendáři
nějaký úkol, který je po splnění
odměněn. Děti pečou cukroví,
píší a kreslí Ježíškovi, co by si
od něj přály. A tak nás napadlo
zeptat se jich, co by měl Ježíšek
přinést mamince a tatínkovi.
Dostalo se nám zajímavých
odpovědí, některé se
svolením rodičů uvádím:
Adélka: „Tatínkovi klobouk,
mamince šaty s mašličkou
a Mirečkovi kostičku“.
Martínek: „Tatínkovi Ježíšek
vždycky přinese oblečení, letos by
asi potřeboval bundu a mamince
(chvíli přemýšlí) možná hrnec.
Leonka: „ Mamince injekční
stříkačku do práce a tatínkovi
nějakou voňavku“
Kubíček: „Pro tatínka nějaké
peníze a mamince nový foťák“
Lukášek: „ Tatínkovi velké
Lego, aby
si s námi
mohl hrát
a mamince
kocourka“
Po
pátrání,
proč
mamince
kocourka,
následovala

odpověď: „Doma máme dvě
kočičky a mamka, ani taťka nám
nechtějí kocourka dovolit, tak
by ho mohl přinést Ježíšek“.
Vojtíšek: „Pro maminku a tatínka
pejska a kočičku, ale i s jídlem“
Danielek: „Mamince a
tatínkovi novou televizi“
Adélka: „ Mamince šaty
na hody a tatínkovi rifle“
Ondráček: „Mamince kytičku
a tatínkovi sekačku, jak mně“
Terezka: „ Tatínkovi oblečení
a mamince bundu“
Sárinka: „Pro maminku
růžovou vestu a tatínkovi boty“
Pavlík: „Mamince by mohl
přinést kytku s vázou, protože
ji potřebuje a tatínkovi auto Hondu, protože se mu rozbilo.
Janíček: „Mamince novou
kuchyň a tatínkovi nové boty
Sašenka: „Maminka potřebuje
nový telefon a tatínek foťák“
Danielka: „Mamince
voňavku, tatínkovi boty“
Matýsek: „Mamince kabelku,
tatínkovi nové boty“
Celý kolektiv mateřské školy
se připojuje k přáním dětí,
aby všichni společně našli
pod stromečkem, co si přejí,
ale hlavně ať jsou letošní Vánoce
pro všechny šťastné a veselé.
Jana Kadlecová
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SKŘÍTCI SKŘÍTKŮM
Co svět světem stojí, tak už to
na něm chodí, že každý strom,
každá květinka nebo rostlinka má
svého skřítka.Tak i do naší školky
se letos nastěhovali skřítkové
a budou nás provázet po celý
rok. Skřítkové mají i svá jména,
podle kterých je pozná - váme.
Podzim jsme přivítali se
skřítkem „Podzimníčkem“,
kterého jsme si vyrobili z
přírodnin na podzimním
tvořeníčku společně s rodiči.
A tento malý skřítek nás
pak provázel podzimními
vycházkami do lesa a přírody.

PROSINEC 2013
Aby se skřítkům u nás
líbilo, pan Vajbar nám vyrobil
domečky pro skřítky.
Děti si je společně vyzdobily a
skřítkové se mohli nastěhovat.
Domečky jsou zavěšeny na
stromech u mateřské školy
a až půjdete kolem, tak si
všimněte, že u skřítků právě
prali prádlo a mají je pověšené
na šňůře před domečky.
Zimu přivítáme se skřítkem
„Zimníčkem“, kterého společně
s rodiči půjdeme hledat do
zimního lesa. A když jej
náhodou nenajdeme, tak si ho
uplácáme třeba ze sněhu. Ale
nezapomeneme si vzít také sáňky,

ať si užijeme trochu zábavy.
Ve třídách nás každým dnem
provází i skřítek „Pořádníček“,
ten dohlíží na pořádek, nebo
„Bačkorák“ - hlídá bačkůrky,
skřítek „Neposeda“ a mnoho
jiných skřítků, kteří jsou našimi
neviditelnými společníky.
A protože děti jsou vlastně
taky takoví malí skřítkové,
inspirovali jsme se našimi
kamarády skřítky a celý rok
v mateřské škole Vrbice bude
spojen s náměty s příznačným
názvem „SKŘÍTCI SKŘÍTKŮM“.
p. učitelky Cichrová, Kurucová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Vrbice děkuje:

• P. Markétě Fridrichové za upečený dort do soutěže ve sběru šípků
• P. Petru Vajbarovi za opravu žebřin v tělocvičně
• P. Zuzaně Veselé za darování stolního fotbalu do školy

Stalo se již tradicí, že začátek
měsíce září na naší škole patří
soutěži nazvané „Sběr šípků
tříd i jednotlivců“. I letos tomu
nebylo jinak. Jen pro zajímavost,
sběru šípků se zúčastnilo 41

SBĚR ŠÍPKŮ

dětí z celkového počtu 56 dětí.
Těchto 41 dětí nasbíralo celkem
340,16 kg šípků za pouhých 14
dnů. Děti měly možnost sledovat
přibývající kilogramy šípků
jednotlivců i tříd na nástěnce.
Umístění tříd
1. místo 5.třída- 100,232 kg
2. místo 4.třída – 87,05 kg
3. místo 2.třída – 82,713 kg
4. místo 3.třída – 37,30 kg
5. místo 1.třída – 32,866 kg

Vítězná 5. třída s dortem

Druhá
a třetí třída
v knihovně
Ve čtvrtek 14. 11. jsme byli
se třídou v knihovně. Po
příchodu jsme si říkali
a psali na tabuli, jaká by
měla paní knihovnice
být, jak si ji my děti
představujeme. Pochopili
jsme, že není důležité, jak
vypadá, ale co pro nás
malé čtenáře chystá.
Ve druhém úkolu jsme
se střídali ve čtení úryvků
z knihy Harry Potter.
Hádali jsme, ze kterého
dílu přečtený úryvek je. U
některých spolužáků paní
knihovnice poznala, že
knížku nečetli, ale pouze
22
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Titul „Nejlepší sběrač školy“
1. Lukáš Michna – 33 kg
2. Kamila Bukovská – 31 kg
3. Jan Pavlů – 25,65 kg
4. Eliška Vajbarová – 20,128 kg
sledovali film. Říkala nám, že
čtením si rozšiřujeme své čtení,
svou fantazii a cit pro pravopis.
Třetím úkolem bylo malovat
knihovníka nebo knihovnici,
podle vlastní fantazie.

Kdo vyhraje hlavní cenu v
podobě krásného „šípkového
dortu“ bylo do poslední
chvíle napínavé. Kdo nakonec
vyhrál? Tady jsou výsledky:
Marta Křivková - hlavní
koordinátorka soutěže ve škole

Nejlepší sběrači školy

Nakonec jsme dostali papír
s pravidly o půjčování knih a
kdy je knihovna otevřená.
Tento den se všem velice líbil a
už se těšíme na další návštěvu.
David Hošek 3. ročník

Na návštěvě v knihovně
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Etická výchova
V hodinách etické výchovy
se učíme správnému jednání,
chování ve společnosti, a hlavně
vzájemné úctě k druhému
člověku. Respektování se
vzájemně mezi sebou ve
třídě, umění si naslouchat
a neubližovat si slovně.
Na fotografiích měli žáci 4. a
5. ročníku zaměřenou hodinu

Z HODIN ČESKÉHO JAZYKA 5. ROČNÍKU:

Markéta Veverková

Turnaj ve f lor bale o putovní poh á r

Vítězové s pohárem

Renata Horáková

Závody s auty na dálkové ovládání
Jedno listopadové odpoledne
měly děti netradiční den ve
školní družině. Závodilo se
s auty na dálkové ovládání.
Velikou radost měli samozřejmě
kluci, kteří si přinesli opravdu
vydařené modely aut, ale našly se
i dvě holky - Julinka Veverková
a Kamilka Bukovská, které se
nebály klukům postavit.
Soutěžilo se ve dvojicích
24

vyřazovací metodou, až se
nakonec ve finále utkali dva
nejlepší závodníci Honzík
Pavlů a Tomáš Varmuža.
Vítězem se stal Honzík,
který své auto uměl opravdu
výborně ovládat a nezalekl se
ani připravených překážek.
Děti si odpoledne užily a
věřím, že doma kluci ještě určitě
trénovali na příští závody.
Lucie Grégrová

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

Pro zachování originality dětského vyjádření jsou příspěvky ponechány bez stylistických a mluvnických oprav.

na téma: „Pomoc, kamarádství,
spolupráce“. Nejlépe se děti učí
vlastním prožitkem. Proto si v
těchto hodinách prožíváme hry,
jak druhému pomoci, jak poznáš
v nouzi člověka, o opravdovém
bohatství v přátelství a jak je
důležitá vzájemná spolupráce.

Ve čtvrtek 28. 11. jsme vyrazili
do školy v Kobylí, kde nás čekal
velmi těžký turnaj ve florbale.
Kromě nás se ho účastnili domácí
„borci“ ze ZŠ Kobylí a dalším
týmem byli kluci ze ZŠ Bořetice.
Celé dopoledne v kobylské
tělocvičně bylo plné napětí a
emocí. Zejména náš poslední
zápas o 1. místo, kdy tým přišel
během šesti minut o tři hráče
díky zranění, byl náročný na
hlasivky všech povzbuzujících.
Po odehraných 10 minutách byl
stav 2:2, a tak se prodlužovalo.
Během 5 minut naši borci ze
4. a 5. ročníku úplně rozdrtili
kobylské páťáky a nakonec
jsme zaslouženě zvítězili 5:2
a získali putovní pohár škol,
který se letos uděloval poprvé.
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Co bys dělal(a), kdyby ses ráno
probudil(a) a byl(a) DOSPĚLÝ?
Nejprve bych zkontroloval
děti, pak bych šel pracovat, měl
peníze a pak bych mohl koupit
jídlo, pití a hračky pro mé děti,
aby se nenudily. Musím také
platit za elektriku a za plyn a
vodu. Být dospělý není lehké.

ale je to lehčí, než v práci, kde se
musí jen pracovat a pracovat.
Jsem však rád, že jsem dítě, mám
méně starostí, než dospělý člověk.

Kdybych se ráno probudil
dospělý, pořídil bych si práci,
která by mě bavila. Do této práce
bych samozřejmě pravidelně
chodil. Poté, co bych vydělal
peníze, koupil bych si potřebné
věci. Kdybych měl hodně peněz,
sehnal bych si nové auto. A až
bych měl všechno potřebné, tak
bych si nakoupil elektroniku např.
televizi a počítač. Nejlepší je v
dospělosti, že nemusím chodit
do školy a dělat úkoly. Naopak
práce je fyzicky náročná, to
znamená, že pracujeme ručně.
Vypadá to, že práce je lehčí,
ale to není pravda. Ve škole se
musím učit, a když přijdu domů,
musím ještě dělat úkoly. Po práci
si lehnu k televizi a rozdělám si
pivo. Ve škole se dělá více věcí,

úkoly a poslal bych je s pejskem
ven. Mezi tím by nám žena
připravila dobrou večeři. Večer
bych se těšil, až dětem přečtu
pohádku a půjdeme spát.

a šel do garáže, kde by bylo moje
vysněné auto Octavia. Nasedl
bych do něj a odjel do práce. Jak
bych dojel z práce, tak bychom
s manželkou uklidili náš dům.
Jakub
Potom bych vyzvedl naše dvě
Byla bych hrozně nadšená.
děti ze školky. Večer bychom se
Našla bych si práci a vydělávala
celá rodina dívali na pohádky.
peníze. Měla bych domácnost a
Být dospělý by bylo super.
starala se o zvířátka. Vypravovala
Lukáš
David
bych děti do školy. Vařila bych
Co bys dělal(a), kdyby ses ráno
a utírala prach. Uspávala bych
Kdybych se probudil dospělý a
probudil(a) a byl neviditelný?
své děti. Jezdila bych na koni.
moje žena nebyla doma, tak bych
Kdybych byl neviditelný, strašil
Cestovala bych po zemi. Užívala
vypravil děti do školy. Převlékl
bych
lidi, všechno bych sledoval,
bych
si
dospělosti.
Chodila
bych
bych se a jel do práce. Po návratu
nikdo by mě neviděl, a nejlepší
pozdě spát. Byla bych do večera
bych se zeptal dětí, jak bylo ve
by bylo hrát s někým na schovku.
venku a nikdo by mi neporoučel.
škole. Převlékl bych se, a zatím,
co by děti dělaly domácí úkoly,
Denisa Za každým bych chodil a vůbec
by to nevěděl. Kdybych hrál na
šel bych posekat trávu. Po práci
Kdybych se ráno probudil
počítači, tak to by byla sranda,
bych se šel osprchovat a všichni
dospělý, vypravil bych děti do
protože by klávesnice psala
bychom se navečeřeli. Po jídle
školy a sebe do práce. Udělal
sama. Nikdo by mě nehonil,
bych se nějakou dobu věnoval
bych si řidičský průkaz, abych
protože by nevěděl, kde jsem.
dětem. Ještě bych si udělal na
mohl jezdit autem. Jezdil bych
počítači něco do práce, chvíli bych i s traktorem. Potom bych
Kdybych byl neviditelný, tak
se díval na televizi a šel spát.
bych
chodil do školy a nikdo by
se vydal do práce, kterou si
nevěděl, že jsem tam byl. Chodil
Rád si užívám dětství,
představuji takto: být zemědělec.
bych kamkoliv a nikdo by to
protože být dospělým není
Jak bych dopracoval, těšil
nevěděl. Dělal bych průšvihy a
nic jednoduchého.
bych domů na svou ženu a na
nikdo by nevěděl, že jsem to byl já.
Slávek děti. Zkontroloval bych jim
Co bys dělal(a), kdybys
byl čarodějem?
Přičaroval bych si sluhu, aby
mně nosil pití a jídlo. Aby za
mě ráno chodil do školy a hrál
Petr fotbal. Kdybych si něco zapomněl,
donesl by mi to. Kdyby se mi
Kdybych byl dospělý, tak by
někdo posmíval, začaroval by ho.
to bylo super. Mohl bych řídit
auto, mohl bych pít víno nebo
Co bys dělal, kdybys
pivo. Mohl bych si koupit auto
byl ředitelem školy?
nebo motorku. Mohl bych si
Zvětšil bych třídy a tělocvičnu
postavit dům. Mohl bych si najít
a
udělal
bych novou fasádu na
práci. Mohl bych si sázet ve
škole. V družině bych koupil
sportce. Udělal bych si řidičák.
Ondra nové židle. A ještě bych udělal
nové kroužky a nakonec bych
Kdybych se ráno probudil a
zvětšil plat učitelům a učitelkám.
byl dospělý, tak bych vedle sebe
viděl spát manželku. Potichu
Co bys dělal, kdyby ses
bych vstal, umyl se a vyčistil zuby. ocitl na pustém ostrově?
Pak bych se oblékl, učesal, obul
Kdybych se ocitl na ostrově,
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snažil bych se najít jídlo a vodu.
Na druhý den bych šel na výpravu
a rozdělal bych oheň a přivolal
pomoc. Na ostrově bych si postavil
přístřešek z bambusu. Ocitnout
se na ostrově není nic dobrého.
Co bys dělal, kdybys
měl milion?
Koupil bych si nový dům s
velkým balkónem, ze kterého je
hezký výhled. Také bych si koupil
kvalitní nábytek, ve kterém by byla
spokojená celá naše rodina. Byl by
to dům s krásnou zelenou barvou.
Co bys dělal, kdyby ses ráno
probudil a byl prezidentem ČR?
Kdybych se ráno probudil
prezidentem, tak bych nechal
po celé republice postavit nové

silnice. Zpřísnil bych tresty
pro neukázněné řidiče, kteří
nedodržují silniční pravidla.
Kdybych byl prezidentem,
reprezentoval bych naši vlast co
nejlépe bych uměl. Zařídil bych,
aby byla lepší péče v nemocnicích.
Taky bych udělal více domovů
pro důchodce. Také bych
zařídil, aby lidé měli více práce.
Prezidentem bych ale nechtěl
být, protože je to těžká práce.
Kdybych byl prezidentem, tak
bych byl trošku šťastný, protože
bych mohl navrhovat věci, které
by byly správné. Např. zmenšení
placení plynu, elektřiny, vody a
více návrhů. A naopak bych nebyl
šťastný z toho, že by mě každý

natáčel na kameru. Dávali by mě
do televize, novin a vymýšleli na
mě různé lži a pomluvy. Určitě
bych i dbal na čistotu a zdraví
lidí, aby jich méně umíralo tím,
že bych navrhl lepší dopravní
prostředek místo automobilů.
Řekl bych vědcům, aby udělali
stroj na to, že by si lépe miminka
brkala a snažil bych se ulehčit
práci maminkám. A určitě
bych neudělal to, jako bývalý
prezident Václav Klaus při
odstupu ze své funkce, když udělil
amnestii vězňům. To znamená,
že propustil trestané vězně a ti
páchali na svobodě zlo. Naopak
bych dbal o to, aby všichni
špatní lidé byli za mřížemi.

ČÍST VÍC A LÉPE JE NUTNOST
Paní učitelka se nedůvěřivě
ptá lektorky: ,,Proč děláme
vědu z něčeho, co se vždycky
učilo a stačilo tomu říkat, čtení
nebo čtenářství? Proč tomu
najednou máme říkat čtenářská
gramotnost a tvářit se, že se
musíme hodně učit, abychom
to my, učitelé, zvládli?“
Lektorka vzpomíná, jak se
čítávalo v sedmdesátých a
osmdesátých letech minulého
století, kdy vyrůstala: ,,Jako dítě
jsem nosila knihy do školy, abych
si mohla číst o přestávce anebo
pod lavicí. V rodině jsme čtení
vnímali jako zábavu, jako něco,
čemu se mohu věnovat, když mám
splněné povinnosti. Hlubšímu
zkoumání textů jsme se doma
nevěnovali. Netušila jsem, že na
čtení je možno hledět jako na
náročnou činnost, kterou mohu
vědomě zlepšovat, aby se zvýšil jak
zážitek ze čtení, tak ale i užitek,
který čtení přináší. Podobně čítali
moji kamarádi. Všichni jsme
pocházeli ze vzdělaných rodin,
kde se přirozeně četlo. Že to
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může být i jinak, to jsem zjistila,
až když jsem se stala členkou
sportovního klubu na jiném konci
města. Tam docházely převážně
děti z okolních dělnických
rodin. Když se ukázalo, že si
cestou na trénink v tramvaji
čtu, vyvolalo to mezi kamarády
údiv. Nejeden z nich mi řekl, že
nikdy nepřečetl žádnou knihu.“
Tehdy zkrátka některé děti
četly, jiné ne, ale nikdo se tím
nezabýval, neboť jste mohli projít
životem, aniž byste čtenářský
deficit vážněji pocítili. Mohli jste
péct chleba, montovat auta, kreslit
plány domů, mohli jste vykonávat
řadu činností, které nebyly závislé
na každodenním zpracování
překotného a mohutného
toku písemných sdělení. Velké
části populace stačila základní
gramotnost, schopnost vyluštit
jednoduchý text a porozumět
mu na doslovné úrovni.
Změnila se povaha čtení a
čtenářství natolik, abychom
tomu museli věnovat zvláštní
pozornost? V čem? Jak?

Za prvé se výrazně proměnily
texty: stačí pomyslet na změny
související s užíváním technologií,
ale třeba taky na to, jak výrazně
posiluje grafický způsob sdělování,
kolik významu nese a jak je
provázaný s psaným textem. Nebo
na to, jak rozmanitě vystavěny
dnes texty bývají. Existují všelijak
hybridní texty, které vyžadují jiné
čtení, než tradiční texty lineární.
Za druhé přibyly životní
situace, v nichž se bez kvalitního
přečtení někdy i dost zapeklitého
sdělení neobejdeme. Zkuste si
to: zapište si v průběhu jediného
dne vše, co jste museli či chtěli
přečíst. Uvidíte, kolik toho bude.
Nadto musíme být ostražití k
tomu, k čemu nás leckterý text
nabádá, co nám podsouvá a k
čemu nás třeba manipuluje.
Za třetí se musí pořádnému
čtení a vyhodnocení poměrně
složitých sdělení naučit každý,
už ne pouze vzdělanci.
Čtení má zkrátka tradičně
zásadní význam pro naši
vzdělanost, ale nově také

PROSINEC 2013
pro běžný praktický život,
v němž jsme dnes závislí
na schopnosti neustále se
adaptovat – učit se. Schopnost
účinně zvládat neustávající
příval nových myšlenek,
nápadů, informací je klíčová.
Před učiteli všech předmětů
a před vzdělávacím systémem
stojí dvě dobové výzvy.
Naučit číst děti jinak, než
čítávaly předchozí generace a
naučit tak číst každé dítě.
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Děti ze čtenářských rodin
to mají stejně jako dřív snazší.
Odmala zažívají čtení jako
příjemnou, uspokojující činnost,
při níž sedí v bezpečí na rodičově
klíně a společně se věnují tomu,
co je poutá. Stávají se čtenáři ještě
dříve, než začnou rozpoznávat
písmena a luštit slova. Naopak
rodiče, kteří sami spokojeně žijí
bez knih, nemohou v dětech
zájem o čtenářství vzbudit. Přitom
vztah ke čtení, chuť číst si, chápání

čtení jako uspokojující činnosti
je předpokladem dalšího rozvoje
všech čtenářských dovedností.
Z odborného časopisu Rodina a
škola upravila Věra Tomešková

Popis pohádkové postavičky - sloh v hodině 3. ročníku
Pohádková postava Krteček
K popisu jsem si vybrala
pohádkovou postavu Krtečka,
kterého si vymyslel a nakreslil
pan Zdeněk Miler. Krtečka mám
ráda, protože je s ním legrace
a pomáhá ostatním zvířátkům,
když jsou v nesnázích.
Tento krtek se trochu liší od
pravdivého krtka. Tělo má celé
černé, jen na bříšku je šedý,
čumáček má červený, dlaně s
prsty a nohy jsou pleťové barvy.
Jeho velké oči jsou zvýrazněny
bílou barvou, uvnitř jsou malé
černé kuličky jako čočky. Z hlavy
mu trčí tři černé vlásky. Jeho
tělo mi připomíná tvar hrušky.
Jako malá jsem se na něj
ráda dívala večer před spaním,
protože mi vždycky zlepšil
náladu a měla jsem hezké sny.
Je velmi milý, roztomilý, není
lakomý a vždy se hezky usmívá.

Rákosníček
Rákosníček je malý zelený
skřítek, který žije v rybníčku
jménem Brčálník. Na hlavě má
sedm vlásků, které vypadají jako
antény. Tenhle malý skřítek je ale
Nella Zapletalová 3. ročník pěkný neposeda. Nic nenechá na
pokoji a vše musí vidět na vlastní
Mánička
oči. Můžeme ho vidět pouze v
Tato postava je z pohádky Spejbl pohádkách a večerníčcích. Má
a Hurvínek. Je vyrobena ze dřeva, čtyři prsty na rukou a tři prsty na
stejně jako ostatní loutky z těchto
nohou. Rákosníček vždy pomůže,
příběhů. Mezi další postavy patří
když je problém. Rákosníček se
Hurvínek, Spejbl, pes Žeryk
kamarádí se všemi. Mám ho ráda.
a paní Kateřina (bábinka).
Kateřina Rabušicová 3. ročník
Na Máničce se mi líbí
Moje oblíbená postava
kostičkované šaty, červené vlasy
Mojí oblíbenou postavou je
a kulaté černé brýle. Mánička
šmoula Nešika. Jako všichni
zažívají spolu s Hurvínkem
šmoulové je modrý a má modré
spoustu zábavy a veselých
oči. Nosí velkou bílou čepici a
příhod. Její strýc a Hurvínkův
bílé kalhoty. Od ostatních šmoulů
taťulda Spejbl s dětmi musí řešit
se liší tím, že je nešikovný. Kvůli
spoustu dětských vylomenin.
svojí nešikovnosti se trápí,
Mánička s Hurvínkem jsou totiž
protože často přivádí šmoulíky
Julie Veverková 3.ročník vychytralí a pěkní nezbedové
do nebezpečí. Vždy ale situaci
a svou chytrostí dokážou s
zachrání. Jeho hlavním nepřítelem
dospělými pěkně zamávat.
Víla Amálka
je Gargamel a kocour Azrael.
Moc ráda se na tuto pohádku
Mou oblíbenou pohádkovou
Nešika a šmoulové žijí
dívám, protože se vždycky u ní
postavou je víla Amálka. Vybrala
ve
šmoulí vesničce. Jejich
pobavím a zasměju. Každý příběh
jsem si ji, protože je to malá
chaloupky jsou velké houby.
končí zakoulením Hurvínkových
dívenka s dobrým srdcem.
Nešika má svoji vesnici rád.
velkých očí a vítězným výkřikem
Je malé drobné postavy s
O Nešikovi a jeho
,, CHA , CHÁÁÁÁÁ !!“
blonďatými vlasy, které jí sahají
kamarádech
mi rodiče kupují
až na zem. Nejraději nosí čistě
Markéta Michnová 3. ročník
i knížky. Je to můj hrdina.
bílé šaty. Na hlavě má věneček
z květin. Má modré botky.
Její oči jsou jako studánky.
Za kamaráda má beránka
Kudrnu. Vílu Amálku napsal
pan spisovatel Václav Čtvrtek.
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Dominik Herůfek 3. ročník

Pan Evžen Krabs z
pohádky Spange Bob
Jeho postava je křivá, tlustá
a nízká. Jeho oči jsou vysunuté
směrem nahoru. Místo rukou má
klepeta a jeho dolní končetiny
jsou špičaté. Protože je to
krab, je celý červený. Jeho hlas
je hrubý a mluví pomalu.
Nosí oblečené fialové kalhoty s
černým páskem a modrou košili.
Bydlí ve velké kotvě na dně
moře v městečku Zátiší Bikin. Má
restauraci jménem Křupavý krab,
ve které podává krabí hamburgery.
Má velkou oblibu k penězům.
David Hošek 3. ročník

PROSINEC 2013
rozesmát. Nikdy s ním není nuda.
Honza Jan Knápek 3. ročník

Vodník
Vodník má středně štíhlou
postavu. Obličej je kulatý, oči
jsou velké a mají modrou barvu.
Nos vypadá jako bambulka.
Vesele se usmívá, protože
má dobrou náladu. Vlasy má
dlouhé a zelené. Na hlavě nosí
zelený klobouček s pentličkami.
Oblečený je do zeleného fráčku
a zelených kalhot, na nohou má
červené botky. V ruce drží fajfku.
Nejraději prohání ryby v rybníce
a chytá dušičky do hrníčků.

uši ani vlasy. Ruce jsou dlouhé
a na každé má bílou rukavici.
Na dlouhých nohou nosí žluté
boty. Poznávacím znamením
je červený šátek s černými
puntíky, který je vždy úhledně
uvázaný kolem Ferdova krku.
Tobiáš Sedláček 3. ročník

Moje pohádková postava
Moje pohádková postava se
jmenuje Hurvínek. Je to loutka a
pohybuje s ní člověk. Má kulatou
hlavu, velké vykulené oči a nos
jako meruňku. Bílou košili má
zastrčenou v kraťasech, které mu
drží na kšandách. Na holé hlavě
Anna Zborovská 3. ročník má jen pár vlasů. Na nohou nosí
dřeváky. Hurvínka mám moc
rád, protože je s ním legrace a
rád poslouchám jeho příběhy.
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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

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“

Jiří Hanzlík 3. ročník

Spange Bob
Je to moje oblíbená postavička.
Je hranatý, žlutý a připomíná
mi houbu na umývání tabule.
Má oblečené bílé slipy, hnědé
kalhoty, bílou košili s kravatou
a černé boty, ze kterých vylézají
bílo-modro-červené ponožky.
Bydlí v domku, který připomíná
ananas. Pracuje v restauraci s
názvem Křupavý krab. Je zábavný
a nepřestane se smát, dokud nejde
spát. Vždycky se snaží pomáhat
na nepravém místě. Jediné, co
mu jde, je vyfukování bublin
a dělání krabích hamburgerů.
Pracuje s chobotnicí Sépiákem,
který nemá Spange Boba moc
rád. Má domácího mazlíčka
šneka Garryho, nejlepší kamarády
hvězdici Patrika a veverku Sandy.
Mám ho rád, protože mě
vždycky dokáže pobavit a
28

Ferda Mravenec

Ferda mravenec je pohádková
postava, kterou nakreslil Ondřej
Sekora a napsal o něm a jeho
kamarádech celou knihu.
Je chytrý a radostný. Hlavu
má kulatou jako sluníčko a na
ní dvě tykadla. Ferdovi oči jsou
oválné a velké. Nemá žádný nos,

Jak vycvičit draka
K popisu jsem si vybral hodného
pohádkového draka. Drak se
mi líbí, jak je velký, hodný a
přátelský. Má černou barvu,
velká křídla a dlouhý ocas. Hlavu
má oválnou s malýma očima a
tlamu plnou ostrých zubů. Rád
jí ryby, jsou jeho pochoutkou.
Žije v údolí u rybníka. Pohádka,
ze které draka znám, se
jmenuje Jak vycvičit draka.
Tomáš Varmuža 3. ročník
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Na podzimní část soutěže
v okresním přeboru se muži
důkladně připravili. V průběhu
absolvování letní přípravy stačili
sehrát dva pohárové turnaje (oba
vítězné, doma v Kalub aréně a v
Horních Bojanovicích). Poslední
přípravný zápas s Krumvířem
kluci výrazně prohráli také díky
neproměňování velkých šancí. I
přes prohru v generálce se s velkou
netrpělivostí očekával první zápas
v okresním přeboru. Doma jsme
přivítali fotbalisty z Hlohovce a
ti poznali, že to nebudou mít s
nováčkem soutěže jednoduché.

Sice jsme prohráli 2:1, ale kluci
zanechali výborný dojem ze hry.
První utkání rozhodla penalta,
kterou jsme nedali, a soupeř z
protiútoku kontroval. A v tomto
duchu jsme sehráli dalších šest
zápasů. Hra byla nad očekávání
dobrá, jenom v Nikolčicích se
nám zápas nepodařil, ale body
nepřicházeli. Po šesti odehraných
kolech jsme měli pouhé dva body
a poslední místo v tabulce. Ale
všechno se změnilo příchodem
Zbyňka Gehra, který u nás hostuje
do konce roku (snad se nám
ho podaří získat i na jarní část
sezóny). Zbyněk přinesl do hry

klid a přehled a výraznou měrou
přispěl k tomu, že jsme od jeho
příchodu neprohráli ani jeden
zápas. V konečném součtu jsme v
podzimní části získali 19 bodů a
přezimujeme na výborném pátém
místě tabulky. Nejlepším střelcem
mužstva je Kamil Kadlec, který dal
13 gólů a zároveň je i nejlepším
střelcem celé soutěže okresního
přeboru. Kaňkou na výborném
umístění je to, že aktivní činnost
ukončil Michal Sýkora. Za
jeho výkony a přístup k fotbalu
mu patří velké poděkování.
Možná se ale v jeho případě
dočkáme ještě překvapení… .

Výsledky mužů
Vrbice – Hlohovec 1:2 (0:0)
(Kamil Kadlec)
Velké Bílovice – Vrbice 2:2 (1:0)
(Petr Němec, Roman Zálešák)
Vrbice – Drnholec 1:1 (1:1)
(Roman Zálešák)
Nikolčice – Starovičky 2:1 (1:0)
(Roman Zálešák)
Vrbice – Přibice 0:1 (0:0)
Moravská Nová Ves – Vrbice 2:1 (2:0)
(Jiří Kubík-pen.)
Vrbice – Velké Pavlovice 1:1 (0:0)
(Jiří Kubík) – Velké Pavlovice se odhlásili ze soutěže
Křepice – Vrbice 1:6 (0:3)

(Kamil Kadlec 4, Stanislav Herzán, Lukáš Horák)
Vrbice – Březí 3:1 (2:1)
(Zbyněk Gehr, Michal Herůfek, Kamil Kadlec)
Novosedly – Vrbice 1:3 (0:0)
(Kamil Kadlec, Petr Němec, Zbyněk Gehr)
Vrbice – Charvatská Nová Ves 3:3 (1:2)
(Petr Němec,Jiří Kubík-pen., Stanislav Herzán)
Hustopeče – Vrbice 1:8 (0:2)
(Kamil Kadlec 4, Petr Němec 2, Jiří
Kubík, Michal Herůfek)
Vrbice – Kostice 3:1 (2:1)
(Roman Zálešák, Jiří Kubík, Kamil Kadlec)
Hlohovec – Vrbice 2:2 (0:2)
(Kamil Kadlec, David Mikulica)

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

FK Vrbice 1959

Muži
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Z důvodu malého počtu hráčů
jsme dorostenecké mužstvo spojili
se Sokolem Kobylí a vytvořili jsme
společné mužstvo. Z našeho klubu
mohlo hrát sedm hráčů. Z tohoto
počtu víceméně pravidelně chodili
a hráli Ondřej Bařina (odehrál 6
zápasů), Viktor Zálešák (odehrál
5 zápasů) a Petr Kotrbatý (hráč
hostující z Kurdějova, odehrál 8
zápasů a dal dva góly). Další hráči
- Jakub Grégr, Jan Láska, Marek
Láska a Tadeáš Kubík - nechodili
a neodehráli jediný zápas

(Tadeáš ale odehrál čtyři zápasy
za Bořetice - bez registrace!).
Je to škoda, talentů není nikdy
dost, a především Tadeáš byl v
žákovských kategoriích jedním
z těch talentů. Ale kluci si to
musí srovnat v hlavě a především
musí chtít hrát fotbal. Zvlášť,
když mají vše potřebné k fotbalu
k dispozici, včetně zázemí. Tak
se necháme překvapit. Nejlepší
docházku ze všech měl Vít
Zálešák, který má dorost na
starosti a byl na všech utkáních.
Dorost celkově sehrál 10 utkání
a se 14 body je na pátém místě

tabulky okresního přeboru. Až
páté místo v tabulce je zapříčiněno
hlavně nedostatkem hráčů, na
většině zápasů bylo hráčů jenom
na základní sestavu bez možnosti
střídání. V některých zápasech
museli nastupovat i hráči, kteří
nebyli zcela zdravotně v pořádku.
Největší škoda je neúčast starších
hráčů (ročník 1995), která je
u dorostu rozhodující. Věkový
průměr na podzim byl 16 let,
což je vlastně mladší dorost.
Nejlepším střelcem
mužstva je Patrik Kunč s
osmi vstřelenými góly.

Výsledky dorostu
Kobylí/Vrbice – Rakvice 1:3
Podivín – Kobylí/Vrbice 4:1
Kobylí/Vrbice – Lednice 4:1
Klobouky – Kobylí/Vrbice 1:1
Kobylí/Vrbice – Vranovice/Ivaň/Přibice 1:0
Lanžhot – Kobylí/Vrbice 6:1
Kobylí/Vrbice – Moravská Nová Ves 2:1
Kobylí/Vrbice – Charvatská Nová Ves 0:2
Zaječí – Kobylí/Vrbice 0:6
Velké Bílovice – Kobylí/Vrbice 3:3

Mladší žáci

Mladší žáci ročníku 2001 a 2002 si vedli ve své soutěži
okresního přeboru střídavě oblačno. Všechna mužstva
dokázali minimálně jednou porazit, jenom proti Valticím
se jim nepodařilo ani jednou zvítězit. I tak ale hrají
pěkný fotbal a o nástupce dnešní generace fotbalistů se
snad nemusíme bát. Kladem je také fakt, že na utkání
v Moravském Žižkově byl vypraven autobus a málem
jeho kapacita nestačila. Trenérem mladších žáků je
Michal Kocourek. Mužstvo mladších žáků je v tabulce na
čtvrtém místě s 16-ti body. Nejlepším střelcem mladších
žáků je Jakub Haman se šesti vstřelenými góly.
Výsledky starší přípravky
Brumovice – Vrbice 4:6
Horní Bojanovice
– Vrbice 9:8
Vrbice – Boleradice 11:2
Velké Němčice – Vrbice
10:2
Vrbice – Krumvíř 7:2

Vrbice – Brumovice 5:8
Vrbice – Horní
Bojanovice 6:4
Boleradice – Vrbice 4:9
Vrbice – Velké Němčice
13:3
Krumvíř – Vrbice 4:3
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Výsledky
mladších žáků
Vrbice – Velké Bílovice 3:0
Rakvice – Vrbice 2:5
Vrbice – Moravský Žižkov 4:2
Hrušky/Moravská Nová
Ves – Vrbice 2:4
Vrbice – Valtice 1:2
Velké Bílovice – Vrbice 0:3
Vrbice – Rakvice 1:2
Moravský Žižkov – Vrbice 2:2
Vrbice – Hrušky/
Moravská Nová Ves 1:3
Valtice – Vrbice 4:1
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Starší
přípravka

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

V letošním roce jsme
přihlásili i starší přípravku ročníku 2003 a mladší.
V prvním roce svého
účinkování v okresních
soutěžích si vedli kluci
výborně. Přestože OFS
Břeclav nedělá tabulku,
jsou podle neoficiálních
údajů na prvním místě.
Trenéry starší přípravky jsou Michal Janošek
a Petr Bařina. A vedou
si více než dobře. Nejlepšími střelci starší přípravky jsou Jindřich Kobza,
který vstřelil 21 gólů, a David Cvingráf s 20-ti vstřelenými góly.

Kulturní a
stavební činnost

Nejen sportovní činností
žije fotbalový klub. V létě jsme
byli spolupořadateli tradičních
hodů, které se nejen z nepřízně
počasí moc nevydařily.
V letošním roce jsme získali
dotaci ve výši 50.000,- Kč od
obce na rozšíření zastřešení vedle
sportovních kabin. Akce proběhla
v měsíci listopadu. Přístřešek je
již hotový, stejně jako vyúčtování
dotace. Pro zlepšení tréninkových
podmínek byl nově osazen ocelový
sloup s osvětlením na druhé
straně hřiště mezi střídačkami.
I v letošním roce jsme podali
žádosti o dotace. Jednu na
MŠMT na akci „Přípojka
NN+trafostanice (loňská dotace
opět nevyšla a to z důvodu
převedení finančních prostředků
MŠMT na jiné priority). Snad již
ministerstvo v příštím roce nebude
finanční prostředky převádět
a nechá je tam, kde vypisuje
každoročně dotační programy!!
Druhou žádost o dotaci jsme
podali na Jihomoravský kraj
na akci „Sportovní areál
FK - rozšíření šaten“.

LISTOPAD 2013
Stanislav Bukovský
Inna Michalová

Zajímavosti slovníkové v řeči vrbecké
babula - husa
banovat - litovat
baňka - konvička
baranica - zimní čepice
blafkat - štěkat
blča – hustá,
nechutná polévka
bolačka - bolavá rána
burčák - mladé víno
casnovat - potahovat
cibéby - rozínky
cigánit - lhát
čemer - nemoc
čuč - buď zticha
čůřit - usmívat se
dlážka - podlaha
doškobrtat - dopotácet se
drkotina - rosol
frfnit - rýpat se

fujavica - studený vítr
galvaňák - levoruký
zgrgoň - lakomec
grul- víno z mláta
gřamat - kousat
handrlák - otrhaný
člověk
hegni - couvni
hek peněz - peněz
jako šupek
hrant - žlab
hůlava - mračno
hybaj - táhni
chebz - bez
chrbet - záda
járek - stružka
kamilky - heřmánek
karmín - hostina
skapal - zdechl (zvíře)

kaval - veliký kus
kuřačka - ptačinec
kvačka - vodnice
kynožit - hubit
laptat - nerozumně
mluvit
lašovat - lézt po stromech
liskat - bíti po tváři
lukše - nudle
Majduša - Magdalena
marhula - meruňka
mlgat - cucat
nabaňkat - namluvit
nesmysly
nadrchaný - nemocný
nátěsta - kvásek
neokřála - nešika
ňuchat - čichat
opuchlý - oteklý

palice - hůl
paplat - nimrat se
paprč - ruka
paštěka - huba
nevymáchaná
pleštit - uhodit
poledovica - náledí
postavač - dozorce
potvora - neřád
poščát - půjčit
prdolit - mluvit hloupě
přivrzgnůt - přiskřípnout
řáchat - třískat
rozgajdaný - neupravený
růna - brázda
slaměnka - ošatka
somár - mezek

Obecní úřad Vrbice
Úřední hodiny:
PONDĚLÍ
7.30 – 11.30/ 12.00 -17.00 hod.
STŘEDA
7.30 -11.30/ 12.00 -17.00 hod.

E-mail:
podatelna@vrbice.cz
Telefon:
519 430 303, 724 727 580

Milan Herůfek
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Narozené děti
(srpen – listopad)
Stanislav Bukovský
Vrbice 151
Julie Dáňová
Vrbice 173
Samuel Melkus
Vrbice 362
Ondřej Lukáš
Vrbice 389
Michaela a Ivana Grégrovy
Vrbice 365

PROSINEC 2013

Jubilanti

(prosinec 2013 – březen 2014)
Marie Sedláčková, Vrbice 91
70 let
Bohumila Zelená, Vrbice 345
Ludmila Marková, Vrbice 92
85 let
Antonín Pálka, Vrbice 353
Anežka Zálešáková, Vrbice 86
Anna Michnová, Vrbice 52
Marie Varmužová, Vrbice 364
75 let
Ludmila
Čačíková, Vrbice 330
Josef Maincl, Vrbice 122
Marie Válková, Vrbice 268

80 let
Lubomír Zelený, Vrbice 345
Ludmila Vajbarová, Vrbice 148
Marie Martincová, Vrbice 164

90 let
Ludmila Varmužová, Vrbice 120
95 let
Augusta Janošková, Vrbice 11

Z našeho středu odešli
Bohumila Šůrková
Vrbice 30
Jarmila Friedlová
Vrbice 213
Antonín Michna
Vrbice 290

Kulturní
akce
27. 12. 2013
Žehnání mladých vín
8. 2. 2014
Rodičovský ples
po myslivecku
23. 2. 2014
Dětský maškarní ples
1. 3. 2014
Maškarní ples
pro dospělé
8. 3. 2014
Krojovaný ples
12. 4. 2014
Výstava vín
10. 5. 2014
Z kopca do kopca
34

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2014
LEDEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ÚNOR
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
BŘEZEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Duben
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
KVĚTEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ČERVEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

1

1
2
S 3
S 4
5
5

T
S
S
S

T
S

S 1
2
9

S
S

T
S

S 1
2
14

S
S

T 1
S 2 B S
3
S 4
S
S 5
S
6
18

1
S 2
S 3
4
22

S
S
S

S

1

S
S

2
3
4
6
13
20
7
14
T 21
8 B S 15
S 22
9
16
23
10
S 17
S 24
11
S 18
S 25
12
19
26
6
7
8
3
10
17
4
11
T 18
5 B S 12
S 19
6
13
20
7
S 14
S 21
8
S 15
S 22
9
16
23
10
11
12
3
10
17
4
11
T 18
5 B S 12
S 19
6
13
20
7
S 14
S 21
8
S 15
S 22
9
16
23
15
16
17
7
14
21
8
T 15
22
9
S 16 B S 23
10
17
24
11
S 18
S 25
12
S 19
S 26
13
20
27
19
20
21
5
12
19
6
T 13
20
7
S 14 B S 21
8
15
22
9
S 16
S 23
10
S 17
S 24
11
18
25
23
24
25
2
9
16
3
T 10
17
4
S 11 B S 18
5
12
19
6
S 13
S 20
7
S 14
S 21
8
15
22

VRBICE

5
27
28
S 29
30
S 31

9
24
25
S 26
27
S 28

S
S
S

T
S

T
S
S
S

T
S
S
S

13
24
25
26
27
28
29
30
18
28
29
30 B

14
31

22
26
27
28 B
29
30
31
26
23
24
25 B
26
27
28
29

27
30

ČERVENEC
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
SRPEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ZÁŘÍ
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
ŘÍJEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
LISTOPAD
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
PROSINEC
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

27
1
S 2
3
S 4
S 5
6
31

T
S
S
S

T
S
S 1
S 2
3
35

S
S

T
S
S
S
40

S 1 B S
2
S 3
S
S 4
S
5
44

S

S 1
2
48

T svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností), pytlový sběr papíru, plastů, nápojových kartonů
S otevřený sběrný dvůr: středa 17:00 - 18:30 / pátek 16:00 - 18:30 / sobota 8:00 - 12:00
B svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!

S
S

S
S
S

28
29
30
31
7
14
21
28
8
15
T 22
29
9 B S 16
S 23 B S 30
10
17
24
31
11
S 18
S 25
12
S 19
S 26
13
20
27
32
33
34
35
4
11
18
25
5
12
T 19
26
6 B S 13
S 20 B S 27
7
14
21
28
8
S 15
S 22
S 29
9
S 16
S 23
S 30
10
17
24
31
36
37
38
39
40
1
8
15
22
29
2
9
T 16
23
T 30
3 B S 10
S 17 B S 24
4
11
18
25
5
S 12
S 19
S 26
6
S 13
S 20
27
7
14
21
28
41
42
43
44
6
13
20
T 27
7
T 14
21
28
8
S 15 B S 22
S 29 B
9
16
23
30
10
S 17
S 24
S 31
11
S 18
S 25
12
19
26
45
46
47
48
3
10
17
24
4
T 11
18
T 25
5
S 12 B S 19
S 26 B
6
13
20
27
7
S 14
S 21
S 28
8
S 15
S 22
S 29
9
16
23
30
49
50
51
52
1
1
8
15
22
29
2
T 9
16
T 23
30
3
S 10 B S 17
24
31
4
11
18
25
5
S 12
S 19
26
6
S 13
S 20
S 27
7
14
21
28
HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO - tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
www.hantaly.cz

Tradiční krojované hody

Dětské hodky

Zarážení hory

VŘSR - velké říjnové setkání rodin

Vítání občánků

Koncert Kamínku

Rozsvěcení vánočního stromu s jarmarkem

Beseda o Africe
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