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Vážení rodáci a přátelé Vrbice.

Dovolte mi, abych Vás pozdravil 
prostřednictvím Vrbeckého zpravodaje 
– speciálu, který je určený pro Vás – 
návštěvníky srazu rodáků a přátel Vrbice. 

Sto let od položení základní kamene 
dominanty obce Vrbice kostela sv. Jiljí 
je ideální příležitost tento sraz učinit, 
tím spíše, že se za poslední dva a půl 
roky pro toto místo udělalo mnoho 
a je se čím doufám chlubit. Kostel 
vybudovali naší předkové v nelehkých 
dobách, je tedy naší morální povinností 
jej zachovat pro další pokolení. Je to 
místo, které provázelo naše předky od 
narození až do smrti, je to místo, kde 
mnozí z nás strávili hezké, ale i smutné 
chvíle – snad těch hezkých je více, je to 
místo, kam se chodíme svěřovat se svými 
starostmi, prohřešky, ale i radostmi.

Co se za téměř tři roky na stavbě kostela 
událo? To, že kostel sv. Jiljí potřebuje 
téměř okamžitý zásah, bylo evidentní 
– největším problémem byla střecha 
a fasáda (více uvnitř zpravodaje). Vše 
ostatní mohlo počkat. Tato zásadní 
oprava se neobešla bez finančního 

přispění občanů, obce, Jihomoravského 
kraje, sponzorů, ale také občanů a firem, 
kteří přispěli vlastní prací. Všem, 
kteří přispěli, z celého srdce děkuji. 
Zavázal jsem se, že každá koruna bude 
použita smysluplně a účelně – doufám, 
že stav kostela to dokládá a není 
třeba zbytečných planých řečí kolem. 
Opravu považuji za úspěch nás všech – 
mimochodem jedno rčení říká – „úspěšní 
dokládají, neúspěšní vysvětlují“. 

Téměř po třiceti letech se podařilo 
zrenovovat okna kostela – u některých 
oken to bylo v pomyslných za pět dvanáct, 
u některých dvanáct nula pět. Dále se 
podařilo zrenovovat dveře, nainstalovat 
nová okna na věži a nainstalovat novou 
kliku a svítidlo. Nelze si nevšimnout 
nových kovaných bran na hřbitově. 
Velký dík zde musí patřit Jaroslavu 
Hasíkovi, Zbyňkovi Valentovi (Velké 
Bílovice) a Milanovi Michnovi, kteří 
tyto činnosti pro farnost provedli. 

A co dál?
V přípravě je projekt vytvoření klidové 

zóny ve farské zahradě. Je to myšlenka, 
která by mohla částečně vrátit „život“ 
k faře. Svou péči si zaslouží také 
pomalu chátrající interiér kostela. Je 
to běh na dlouhou trať, při kterém je 
nutno respektovat liturgická pravidla 
a architektonický ráz moderního 
interiéru kostela. V žádném případě 
by se toto nemělo dít bez řádného 
architektonického projektu a bez 
konzultace s „uživateli“ – tedy farníky.

Vrbice se na sraz rodáků připravovala 
nejen opravami a úklidem, ale také 
duchovně. Nemohu nezmínit úžasný 
zážitek, jímž byla duchovní obnova, 

Vítejte na Vrbici kterou vedl otec Karel Satoria, který 
sloužil na Vrbici v letech 1982 – 1990. 
Aktuální témata víra, přátelství a láska 
oslovily mnoho lidí, kteří z těchto 
přednášek budou čerpat energii 
a inspiraci v běžném životě. Druhým 
počinem duchovního charakteru je 

nové CD Mužáků z Vrbice a přátel 
– Rodnej dědině. Snad posluchače 
pohladí u srdce nejedna písnička z něj.
Přeji Vám, aby se Vám na Vrbici 
líbilo a abyste se rádi vraceli

Tomáš Bílek
starosta obceVbice

Pro všechny, kdo mají Vrbici rádi, je to 
jistě výborná zpráva. Chystá se vydání 
knihy Vrbice – setkávání s minulostí. 
Předpokládáme, že by se čtenářům 
mohla dostat do rukou před Vánocemi 
2013. A pro ty nedočkavé můžeme 
alespoň nastínit něco málo z obsahu. 
Kromě exkurze do historie obce se 

můžete těšit na popis urbanistického 
vývoje, pojednání o vrbeckém 
vinařství, kapitolu o farnosti i školství. 
Zajímavé informace se dočtete také 
v pojednání o společenském a kulturním 
vyžití v obci a o našem nářečí. 

Věříme, že se máte na co těšit!

Vzniká kniha o Vrbici ...

… kostel patří k vesnici jako sůl 
k chlebu - to říkávaly už naše babičky. 
Bohužel na Vrbici tomu tak dlouho 

nebylo. Ze starých záznamů je známo, 
že Vrbice patřila za dob krále Václava 
I. k panství Čejkovice řeholnímu řádu 
Templářů. Ti měli sídlo v sousedních 
Čejkovicích, a tím i poddaní z Vrbice 
měli vrchnost právě tam. A také farní 
správu. Z roku 1269 je zaznamenán spor 
čejkovické farnosti s farností v Kobylí, 
která si nárokovala odvod tzv. desátku 
z vrbecké části. Kobylí tehdy spor vyhrálo, 
přestože Vrbice spadala pod Čejkovice. 
I když byl v roce 1308 řád Templářů 
zrušen a Vrbice měla poté jiného majitele 
než Čejkovice, stále patřila farní správě 
v Čejkovicích, a to po další staletí. Spory 
o desátky s Kobylím se ještě několikrát 
opakovaly. Údobí, kdy naše obec patřila 
farní správě v Čejkovicích, končí 
v roce 1787. V tom roce byla postavena 
nová fara u panského dvora v Kobylí. 
V té době byly ke Kobylí přifařeny 

Minulost farnosti a kostela na Vrbici
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kromě Vrbice i obce Brumovice, Čejč 
a Bořetice. To trvalo až do roku 1936.

První pokusy vrbeckých mít vlastní 
kostel se projevily v roce 1888, za doby 
starosty Václava Hubáčka. Ten měl pro 
tento účel našetřeno v obecní pokladně 
6000 zlatých. Bohužel v dalším období 
už starostou zvolen nebyl a jeho plán se 
neuskutečnil. Snaha občanů mít vlastní 
kostel se naplno projevila v roce 1909. 
Cesta byla ale těžká a složitá. Na ustavující 
schůzi Jednoty svatého Jiljí (spolku, 
který si vzal výstavbu kostela na starost) 
přišlo 140 místních občanů. Schůzi 
řídil kobylský kaplan Jindřich Kuba a 
do vedení čtrnáctičlenného výboru byli 
zvoleni: Jan Bařina - č.p. 183, František 
Šimeček - č.p. 196 a Václav Herůfek 
- č.p. 70. Schůze stanovila i členský 

příspěvek,který byl 1 korunu za rok. 
Kromě financí z příspěvků se sešlo i 
4050 korun a 25000 cihel jako dary 
občanů. Vše trochu komplikovaly spory 
dvou spolků sdružujících mladé lidi 
- Omladina a Národní jednota. První 
jmenovaná byla prokatolická, druhá 
protikatolická, i když katolíky byli 
všichni. Situace vypadala tak, že Jednota 
sv. Jiljí sháněla peníze a chystala stavbu 
kostela, druhá strana šířila fámy s cílem 
oddálit stavbu co nejvíc. Prý se obec 
zadluží (stavba se však nefinancovala 
z obecních peněz), nebo že kobylští 
budou chtít vysoké výkupné 40.000 korun 
za propuštění z jejich farnosti. Došlo to 
až tak daleko, že se musely sejít kostelní 
jednoty obou obcí a vydaly písemné 
prohlášení, že fámy nejsou pravdivé. 

I přes tyto problémy byly v roce 1912 
předloženy stavební plány ke schválení na 
CK místodržitelství. Opět byl ale podán 
protest některých větších vrbeckých 
rolníků vedených pravděpodobně 
nadučitelem místní školy, a to dokonce 
až na Zemském úřadě v Brně. Smutné 
bylo to, že všichni protestující byli 
katolíci a měli by tedy mít zájem co 
nejvíc urychlit přípravy ke stavbě, a ne 
protestovat. I přesto byly plány schváleny 
a povolení ke stavbě vydáno. Rozpočet 
na stavbu činil 65 000 korun a stavba 
byla zadána staviteli Janu Horákovi ze 
Židlochovic. Konečně mohl být položen 
základní kámen. Stalo se tak 25. října 
1913 a slavnosti přihlíželo na 5000 lidí 
z celého okolí. Ještě toho roku byly 
zhotoveny základy a část zdí. V červnu 
1914 byl kostel pod střechou a 28.6.1914 
byl posvěcen kříž na věži. Poslední dny 

v červenci odklízeli tesaři lešení. Právě 
v té době byl však spáchán atentát na 
následníka Rakouska - Uherska. V noci 
z 31. července na 1. srpna byla vyhlášena 
mobilizace. Zedníci a tesaři pracující 
na kostele byli vesměs mladí lidé, byli 
tudíž v první výzvě. Už 1. srpna odešlo 
na frontu 70 mužů. Práce na stavbě byly 
zastaveny. Zbylý materiál byl uschován 
dovnitř a okna a dveře byly zatlučeny 
deskami. Nastaly těžké válečné časy. 

V lednu 1914 byli jmenováni někteří 
lidé čestnými občany Vrbice za zásluhy 
na přípravách stavby kostela. Byli to: 
okresní hejtman Petr Kerndlmajer 
z Hustopečí, probošt z Kroměříže 
Dr. Antonín Cyril Stojan, páter Josef 
Susmajer - farář z Kobylí, páter Tomáš 
Pekař a dlouholetý starosta Vrbice 
Václav Hubáček. Takto to zapsal tehdejší 
vrbecký kronikář Jan Bařina. Později 
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se stal čestným občanem i kníže Jan II. 
Z Lichtensteinů - ten daroval finanční 
dary na kostel i na stavbu školy.

V říjnu 1918 válka skončila. Bylo třeba 
rozhodnout, jak dál se stavbou. Je nutné 
připomenout, že nový československý 
stát byl na tom po válce hospodářsky 
velmi špatně. V zemi vyčerpané 
válkou se nežilo lehce. Přesto lidé 
slíbili pomoc podle svých možností 
a mohlo se ve stavění pokračovat. Ještě 
v roce 1914 bylo zaplaceno 50 000 
za hrubou stavbu. Nový poválečný 
rozpočet se vyšplhal na 97 370 korun.

V listopadu 1919 zemřel bezdětný 
starosta Hubáček a svůj dům (č.p. 1) 
a polnosti odkázal faře. Bohužel někteří 
jeho příbuzní chtěli tento odkaz překazit. 
V roce 1920 byl kostel konečně dostavěn. 
Konečné náklady se vyšplhaly na 117 825 
korun. Je obdivuhodné, že i poválečné 
době se sehnalo tolik peněz. Bylo však 
potřeba vybavit i interiér kostela. Opět 
pomohli dárci. Václav Hubáček ještě 
za svého života věnoval zlaté mince 
v hodnotě 2000 korun - byly použity na 
monstranci, 10 000 korun na varhany 
věnoval Jan Sůkal, č.p. 18, 4500 korun na 
Křížovou cestu daroval Ignác Janošek, 
č.p. 145. Manželé Fabián a Kateřina 
Herzánovi, č.p. 22 věnovali 7500 korun na 
kazatelnu, Jan Hasík, č.p. 13 daroval 2500 
korun na sochu sv. Jiljí, sochu Božího 
srdce Ježíšova zaplatili manželé Martin 
a Kateřina Smolkovi, na sochu Panny 
Marie přispěli 2000 korunami Václav 
a Augusta Fridrichovi. A na křtitelnici 
věnoval 350 korun děkan Pekař z Velkých 
Pavlovic a 550 korun Marie Cichrová, 
č.p. 123. Kostelní lavici si vlastně zaplatili 
sami občané, každý si zaplatil ,,svoje“ 
místo. A nakonec zaplacení nového zvonu 
pokryla sbírka mezi občany. Původní 
zvon je z roku 1698 slouží Vrbici doteď 

jako ,,umíráček“. Měl ovšem namále - za 
2.světové války byl zabaven německou 
armádou. Po válce byl ale nalezen ve 
skladišti zabavených zvonů v Praze. Bylo 
štěstí, že nebyl roztaven. (V roce 1997 byl 
novější zvon sejmut z věže a byl darován 
na severní Moravu. Proběhla sbírka v celé 
obci, z které byly pořízeny tři nové zvony.) 
A co kostelní varhany? Nové a kvalitní za 
675.000 korun byly vysvěceny roku 1994

Tímto byl kostel dokončen a mohl 
konečně začít sloužit občanům. 10. října 
1920 byl kostel vysvěcen biskupem 
Kleinem z Brna. Vrbice zatím neměla 
kněze, proto bohoslužby sloužili kněží 
z Kobylí. V roce 1936 byl do kostela 
zaveden elektrický proud a zakoupen 
koberec z kokosového vlákna. Roku 
1937 provedli občané svépomocí 
úpravu okolí kostela a byly instalovány 
věžní hodiny, které zakoupila obec. 

V letech 2011 - 2012 proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce budovy kostela. Byla 
zcela vyměněna střecha a opravena 
fasáda. Bohužel se akce neobešla bez 
problémů, některým občanům se 
líbily měděné okapy a doslova si je pro 
sebe „urvali“. Oprava se uskutečnila 
díky dvěma sbírkám mezi vrbeckými 
občany, díky dotaci obce, kraje a 
sponzorských darů. A aby po nás i další 
generace měly o této době nějaké 
svědectví, byla do nové kopule na věži 
kostela vložena listina s údaji, které by 
mohly za pár let, až se třeba bude zase 
střecha opravovat, někoho zajímat. 
Je to třeba informace o současném 
obecním zastupitelstvu, o rozpočtu 
rekonstrukce nebo o výsledcích 
komunálních voleb v roce 2010. 

V současnosti slouží kostel nejen 
k církevním bohoslužbám, ale 
i k některým kulturním akcím 
v obci, jako jsou např. předadventní 

František Janošek  a Miluše Zálešáková

Kříž na kostele sv. Jiljí

V lednu 2012 byly do nově 
zrekonstruovaného kříže umístěny 
dokumenty, které popisovaly současnou 
situaci okolo kostela sv. Jiljí. Natřený 
a pozlacený kříž, jež sponzorsky 

zrenovoval Jaroslav Hasík, byl na 
věž nainstalován v březnu 2013. 

Do schránky byly uloženy 
následující dokumenty a mince:

• Minulost farnosti – vytvořena 
Františkem Janoškem

• Text popisující stávající 
zásahy do stavby (převzato 
z děkanství v Hustopečích)

• Svědectví z rekonstrukce kostela sv. Jiljí 
v roce 2011 vypracované starostou obce

• Aktuálně platné mince
• Čerstvě neplatná padesátikoruna
Všechny dokumenty byly vytištěny 

na PC (1. schránka), ale také sepsány 
kronikářským inkoustem na ruční papír 
(2. schránka). Často se občané ptají, 
zda-li se do kříže umístila i slivovice 
– bohužel již na ni nezbylo místo.  

Svědectví z rekonstrukce kostela 
sv. Jijí ve Vrbici v roce 2011 umístěné 
ve kříži Vám prostřednictvím tohoto 
zpravodaje – speciálu dáváme k dispozici. 

koncerty chrámového sboru 
Kamínek, Česká mše vánoční Jana 
Jakuba Ryby nebo dětmi hraný živý 
betlém v době vánočních svátků.

Aby byl pohled na farnost úplný, 
nesmíme zapomenout na místní 
hřbitov.Ten na současném místě byl 
založen roku 1790. Zdi jsou z pískovce 
z lomu, který byl kdysi v naší obci.

Na závěr uvádíme přehled kněží, 
kteří na Vrbici doteď působili:
František Drábek - říjen 1936-srpen 1940
Antonín Šula – prosinec 1940-srpen 1953
František Vodák – září 1953-říjen 1958

Rudolf Dvořák – listopad 1958 
- březen 1965
Oldřich Zburník – duben 
1965 - květen 1971
František Marek – červen 
1971 - červen 1982
Karel Satoria – srpen 1982 - květen 1990
Josef Večeřa – červen 1990 - červen 1996
Pavel Haluza – červenec 
1996 - srpen 2006
Andrzej Wasowicz – srpen 
2006 - doposud

Instalace kříže
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V roce 2011 působili v obci Vrbice
Farář: Mgr. Andrzej Wasowicz
Kostelník: Jan Kachyňa (1943)
Farní rada: Václav Marek (1975), Václav 
Hasík(1958), Ing. Dagmar Huňařová 
(1983), Luděk Petrásek (1968)
Regenschori: Václav Hasík (1958)
Varhaník: Václav Marek (1975)
Chrámová schola Kamínek – 
sbormistr Václav Hasík (1958)

Zastupitelstvo obce Vrbice:
Tomáš Bílek (1978) – starosta, sdružení 
Nezávislí Vrbice, od 2011 člen ODS
Ing. Jiří Zálešák (1968) – místostarosta, 
sdružení Nezávislí Vrbice
Mgr. Renata Horáková (1970) – 
předsedkyně Školské a kulturní 
komise, ředitelka Základní školy, 
sdružení Nezávislí Vrbice
Jana Kadlecová (1961) – ředitelka 
Mateřské školy, sdružení Nezávislí Vrbice
Ing. Jiří Kubík (1967) – 
předseda Kontrolního výboru, 
sdružení Nezávislí Vrbice
Ivan Hošek (1976)– sdružení 
Nezávislí Vrbice
František Polášek (1958) – 
předseda Finančního výboru, 
sdružení Za obec krásnější
Bohumila Bařinová (1950) – kronikářka 
obce, sdružení Za obec krásnější
Vlastimil Bařina (1956) – do 
30. 8. 2011 předseda stavební komise, 
sdružení Za obec krásnější
Radek Zálešák (1966) – od 
1. 9. 2011 předseda stavební komise, 
sdružení Za obec krásnější

Volby 2010:
V komunálních volbách v roce 2010 

usilovaly o hlasy voličů dvě nezávislá 

sdružení – Nezávislí Vrbice a Za 
obec krásnější. Lídrem kandidátky 
Za obec krásnější byl Vlastimil 
Bařina, starosta z let 2000 – 2010, 
lídrem kandidátky Nezávislí Vrbice 
byl ostravský rodák Tomáš Bílek. 

Volby vyhrála kandidátka Nezávislí 
Vrbice v poměru zastupitelů 6:3. Jeden 
z nosných bodů jejího programu byla 
oprava kostela sv. Jiljí. Stav kostela v roce 
2011 se dal nazvat jako předhavarijní, 
v minulých dvaceti letech docházelo 
pouze k údržbě a nejnutnějším opravám. 
Do kostela zatékalo, odlétávající krytina 
při větrech ohrožovala okolí kostela, 
dřevěné konstrukční prvky krovů 
(zejména pozednice, vazníky a nároží) 
byly napadeny houbou, omítka postupně 
opadávala.  Oprava byla naplánovaná do 
tří etap. První etapou je oprava střechy 
lodi a věže (plán 2011-2012), druhou 
etapou oprava fasády kostela (2012) a třetí 
etapou oprava interiéru kostela (zejména 
propadnutý presbytář – 2013-2014).

Je nutné podotknouti, že ne všichni 
občané s opravou a zainteresováním 
se obce do opravy souhlasili. Jednalo 
se tedy o „politicky riskantní“ krok. 

Ze všeho nejdříve došlo na sklonku 
roku 2010 k vytvoření projektové 
dokumentace – zakreslení stávajícího 
stavu, včetně rozkreslení konstrukce 
střešních prvků. Ani na obci, ani na faře, 
ani na děkanství nebyly původní projekty 
k dispozici. Projekt zařizovala kancelář 
Ing. Libora Schwarze, projekt vytvořil 
p. Milan Herůfek (1965 – rodák z Vrbice).

Rozpočet opravy:
V projektové dokumentaci byly 

vypočítány rozpočtové náklady 
první etapy ve výši 2.870.740,- Kč 

(varianta titanzinkové klempířské 
prvky, varianta měď o cca 200.000,-
Kč vyšší). Tato částka byla vzhledem 
k minimální pravděpodobnosti využití 
dotačních titulů nereálná, musely se 
tedy eliminovat náklady na dopravu, 
skládkování původního materiálu, 
manipulaci a přesuny, stavbu a pronájem 
lešení, zednické a malířské práce. 

Příjmy:
Účet farnosti – cca 600.000,-Kč
Veřejná sbírka – 245.014,-Kč
Dotace Jihomoravský kraj – 190.000,-Kč
Sponzorské dary – 135.000,-Kč
Dotace obce Vrbice – 500.000,-Kč

Veřejná sbírka: 
16.3.2011 bylo vydáno Jihomoravským 

krajem povolení Sbírky na opravu 
střechy vrbeckého kostela. Způsoby 
vybírání peněz byly - zasílání na 
speciálně vytvořený účet, sbírka 
do pokladniček konaná dne 14. 
5. 2011 (vybralo se 172.155,-Kč), 
zaslání sponzorských darů, finance 
vytvořené z aktivit místních sdružení 
(Kamínek – výtěžek z předadventního 

koncertu, VINAŘI VRBICE - dražba 
šampionů vín na Výstavě vín 2011, 
„Křidlicové společenství“ – aktivity 
konané v letech 2009 - 2011 – ples, 
Krajem André, Modré Hory).

Sponzorské dary: 
Starosta obce objel a oslovil potenciální 

sponzory v okolí – zejména firmy. Touto 
činností se podařilo nashromáždit dalších 
135.000,-Kč. Dárci byly společnosti 
Mauting s.r.o., MADEKOP, Vinařství 
Leoš Horák, MiToMa, SYFANY, 
AGRA Vrbice a VINAŘI VRBICE.

Předpokládané výdaje: 
Vítězná nabídka – Břetislav Kocián 

– tesař, památkář – 1.564.934,-Kč. 
Nabídková cena zahrnovala výměnu 
vadných tesařských prvků, nové latění, 
klempířské prvky z mědi. Postupně 
bylo při odstraňování původní krytiny 
a odhalování dřevěných prvků zjištěno, 
že bude potřeba vyměnit více dřevěných 
prvků, než bylo smluvně dohodnuto. 
Předpoklad navýšení původní ceny by 
mělo činit maximálně 400.000,-Kč.

Svědectví z rekonstrukce kostela sv. Jiljí ve Vrbici v roce 2011

Původní dokumenty z kříže
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U M Ě L E C K Ý  K O V Á Ř 
M I L A N  M I C H N A

Umělecký 
kovář a předseda 
Společenstva 
uměleckých kovářů, zámečníků, 
podkovářů Čech, Moravy a Slezska 
se sídlem v Brně Milan Michna 
se narodil v roce 1941 na Vrbici. 
Po ukončení základní školy 
v roce 1955 odešel do Brna, kde 
se ve Zbrojovce vyučil kovářem. 
V roce 1966 si zřídil kovářskou 
dílnu a stal se svobodným 
kovářským řemeslníkem. 

Jeho rozsáhlé dílo čítá stovky kovářských prací, s nimiž se setkáváme na mnoha 
místech České republiky, ale i v zahraničí. Zasloužil se o vzkříšení a udržení tvorby 
uměleckého kovářství v českých zemích. Mezi jeho nejznámější a nejzajímavější díla 
patří kašna ve Svitavách, vinařský zámek v Montrealu, kovářské práce na zámcích 

v Mikulově, 
Lánech atd. 
Velká část z jeho 
tvorby zkrášluje 
moravskou 
metropoli Brno 
– originální 
kované artefakty 
jako jsou mříže, 
brány, pylony, 
reklamní štíty, 
svítidla či vitráže 
– Stará radnice, 
Besední dům, 
náměstí Svobody, 
Mahenovo 
divadlo, Výstaviště, 
Přírodovědecká 
fakulta Masarykovy 
univerzity, 
zámek Líšeň aj.

Neméně důležitá je i pedagogická činnost Milana Michny. Vychoval již patnáct 
učňů a jeho dílnou prochází stážisté, včetně studentských exkurzí výtvarných škol.

Realizace: 
Otloukání fasády - fasáda sestávala 

z několika vrstev (hladká omítka, břizolit, 
hladká omítka, akrylátový nátěr) a tudíž 
stavba byla „udušená“. Z tohoto důvodů 
bylo rozhodnuto, že původní omítka bude 
odstraněna až na cihlu. Do výšky cca 
1-1,5m bude aplikována sanační omítka, 
nad tuto výšku vápenocementová omítka. 
Vrchní vrstvu bude tvořit hladká omítka 
se silikátovým nátěrem. Bude nutno také 
provést opravu římsy na kostelní lodi.

Stavba lešení – říjen + listopad 2011 - 
školení, dozor a technické poradenství 
provedla firma pana Václava Knápka 
z Velkých Bílovic (1948, původem 
vrbecký rodák). Samotné lešení bylo 
zapůjčeno z farnosti v Křižanově, 
které již na vrbeckém kostele bylo a to 
v roce 1987, v té době na Vrbici sloužil 
farář Karel Satoria. Díky patří zejména 
panu faráři Tomáši Holcnerovi a panu 
Zdeňkovi Navrátilovi z Křižanova. 
Samotný převoz lešení zajistili 
svépomocí zaměstnanci obce, zastupitelé 
a dobrovolníci, převoz lešení poskytla 
sponzorským darem Autodoprava 
Bureš s.r.o. z Velkých Pavlovic.

Tesařské, pokrývačské a klempířské 
práce provedla firma Břetislav Kocián 
– tesař, památkář, Kojatice 63, okres 
Jihlava. Dřevo ošetřeno nátěrem proti 
dřevokaznému hmyzu (doporučeno 
jednou za pět let obnovovat), klempířské 
prvky z mědi, věž kostela z mědi, 
krytina – Bobrovka (Tondach Blížejov)

Opravu kříže a kopule a pozlacení jejich 
částí provedl p. Jaroslav Hasík (1950). 
Práci i materiál věnoval farnosti jako 
sponzorský dar. Původní dokumenty 
byly z kopule odhaleny v listopadu 2011. 
Bohužel nebyly uloženy v žádné schránce, 

tudíž došlo ke značnému poničení. 
Byly odevzdány do Zemského archivu 
v Mikulově, snad se je alespoň částečně 
podaří zachránit. Vše nasvědčuje tomu, 
že dokumenty pochází z roku 1913 - 1914 
– denní tisk v němčině, písmo „malebné“.

Kdo se na opravě spolupodílel?
Zaměstnanci obce – Jiří Sýkora 

(1957), Vladimír Ostřižek (1955), 
Jaroslav Bukovský (1956), Karel 
Procházka (1956 -v té době ještě VPP)
Pracovníci VPP (veřejně prospěšné 
práce) – Václav Sůkal (1962), Petr 
Papež (1974), Milan Kachyňa (1973)
Brigádníci – Jiří Zálešák (1992), Jiří 
Kubík (1986), Roman Zálešák (1991)
 a dobrovolníci.

Organizaci sbírky, projektové 
dokumentace, jednání na úřadech, 
žádosti o dotace, porady, organizaci 
práce, obhajobu projektu před 
občany, sponzorské dary zajišťoval 
starosta obce Tomáš Bílek.

Účetní a dotační poradenství, 
administrativa – Bc. Vlasta 
Herzánová (1965), účetní farnosti 
– Marie Michalová (1963)

Děkuji všem, kteří se kdy na stavbě, 
opravě a údržbě podíleli, podílejí 
a budou podílet. Bylo by ostudou, 
kdybychom odkaz našich předků, kteří 
kostel v nelehkých dobách postavili, 
nezanechali pro budoucí generace.

Kostel sv. Jiljí byl, je a bude dominantou 
obce. Prosím tedy následující 
generace, aby si tato slova vzali k srdci 
a udělali vše pro jejich naplnění. 

Tomáš Bílek
současný starosta obce Vrbice  

Milan Michna při práci
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Milan Michna je 
držitel řady ocenění – 
mimo jiné také Ceny 
města Brna v roce 
2008 za užité umění.

Také obec Vrbice, 
rodiště a srdeční záležitost 
Milana Michny, se může 
v současnosti pochlubit 
jeho dílem. Klika 
vstupních dveří a lucerna 
nad vstupem krášlí přímo 
dominantu obce – kostel 
sv. Jiljí a v jeho blízkosti 
se nachází také vstupní 
brány na hřbitov. 

Společnost AGRA, SYFANY, MITOMA a Obec Vrbice 
reagují na skutečnost, že v poslední době obdrželi 
vlastníci půdy nabídku k prodeji od firem zemědělsky 
nehospodařících na našem katastrálním území. 

V případě zájmu o prodej půdy Vás prosíme, abyste 
kontaktovali pokud možno současného nájemce. Bude-li 
to trochu možné, odkoupí půdu za seriózních podmínek. 
Dosavadní spolupráce s nájemci je dlouhodobá a  veškeré 
platby byly vždy řádně vyrovnány. Tyto firmy navíc 
zaměstnávají občany z Vrbice a blízkého okolí, jejich 
hospodářský výsledek ovlivňuje stav obecního rozpočtu 
a sponzorsky podporují místní občanské aktivity. 

UPOZORNĚNÍ !
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VRBICE
Mateřská škola byla vybudována 

adaptací rodinného domu paní 
Francové. Národní výbor tento domek 
zakoupil za 90 000,- Kč. Na jaře roku 
1959 se započalo s úpravou, a 1. září 
toho roku bylo slavnostní otevření. 
Školka byla jednotřídní, součástí 
byla kuchyně, počet dětí byl 32. 
Jednotřídní mateřská škola nemohla 
umístit všechny děti, proto se započalo 
s úpravami pro otevření druhé třídy. 
Prvního května 1962 se stává mateřská 
škola dvoutřídní s počtem 58 dětí.

Na konci roku 1972 probíhá rozsáhlá 
generální oprava budovy. Ke změně 
ve financování mateřské školy dochází 
v lednu 1982, kdy přechází provozní 
pracovnice pod správu Jednotného 
zemědělského družstva Družba 
se sídlem v Kobylí na Moravě.

Na jaře 1982 se v akci „Z“ začíná stavět 
nová mateřská škola pro 60 dětí. Občané 
zde odpracovali 35 000 brigádnických 

hodin, hodnota 
díla byla vyčíslena 
na 3 000 000,- Kč.

Na stavbě se finančně podílely i závody, 
ve kterých pracovali občané naší obce. 
Nová školka je slavnostně otevřena 31. 
srpna 1985 za účasti občanů a hostů. 
Je velmi pěkná, prostorná s kapacitou 
56 dětí ve dvou třídách. V dalších dvou 
letech se dokončuje okolí mateřské školy.
1.ledna 1990 přechází mateřská 
škola pod správu Okresního 
národního výboru v Břeclavi.
1. března 1991 se ve školní kuchyni 
začíná vařit pro žáky základní školy, 
pro které je zřízena  jídelna.
27. ledna 1996 je Mateřská škola zařazena 
do sítě škol, zřizovatelem je obec Vrbice.
1. září 2002 vstupují mateřské 
školy do právní subjektivity, stávají 
se příspěvkovými organizacemi. 
Zřizovatel obec Vrbice se podílí na 
financování chodu mateřské školy.

V roce 2011 dochází k celkové 
rekonstrukci kuchyně, možnost 
vaření až 240 obědů. 
Za dobu fungování Mateřské školy 
Vrbice zde působilo: 6 ředitelek, 40 
učitelek, 16 uklizeček, 13 kuchařek
Mateřská škola je součástí obce, 
stává se složkou její stability. 
Svými aktivitami se podílí 
na jejím životě a rozvoji. Je zařízením, 
které přispívá k rozvoji základních 
společenských hodnot, posiluje 
kulturní a společenské tradice. Děti 
se zúčastňují akcí pořádaných obcí, 
mají kroje, zachovávají tradice. 

V letošním školním roce máme 
50 děti, což je plná kapacita. 
Děti jsou ve věku od tří 

do sedmi let ve dvou smíšených třídách. 
Školní vzdělávací program naší mateřské 
školy nese název „Duhovou cestičkou“. 
Na začátku této cestičky se děti poprvé 
dostávají mimo rodinu, setkávají se 
s kolektivem vrstevníků, personálu 
školy. I když cestička v mateřské škole 
končí, navazují na ni cesty nové. Veškeré 
činnosti jsou založené na prožitcích, 
vlastní aktivitě, která vychází z vůle 

a zájmu dětí. Děti si samy svými výtvory 
tvoří prostředí mateřské školy.

Máme velmi dobrou spolupráci 
se základní školou, spoustu akcí 
děláme společně, dětem nedělá 
problém přechod do 1. třídy. 
Dále spolupracujeme s místními 
organizacemi Sborem dobrovolných 
hasičů, spolkem Okolo Luže a Vinaři. 
Úzká spolupráce je i se zřizovatelem,

který je vstřícný potřebám 
a problémům školy.

Postupně obměňujeme zařízení 
a vybavení mateřské školy. Ve třídách 
máme nový nábytek, koutky pro 
námětové hry. Podařilo se nám 
doplnit zahradu atrakcemi, zatravnit 
ji, vybudovat nové pískoviště, větší 
dřevěný domeček na hračky.

V budoucnu bychom se chtěli 
zaměřit na vybavení tříd a zahrady 
tělovýchovnými prvky.

Dále bychom chtěli na zahradě 
obměnit zeleň, nový dřevěný plot, 
podkladové plochy z pryže na 
cestičky a hřiště, na kterém by děti 
hrály pohybové a míčové hry. 

Jana Kadlecová
ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBICE 
Historie vrbecké 

školy se začala psát 
už v 19. století. První 
školní budova byla 
postavena v místech, 
kde stojí škola dnes 
a vydržela zde až do 
roku 1833. V této 
době bylo ve škole 
dokonce obecní 
vězení. Pro špatný 
technický stav 
(velká vlhkost) však 
byla stávající škola 
zbourána a postavena 
nová (dnes dům 
č. 413). Ve střeše 
byla dřevěná zvonice 
a v ní umístěn zvon, 
používaný v naší obci už od roku 1698. 
Pro velký nárůst obyvatelstva byla  roku 
1872 postavena nová školní budova - 
jednopatrová, stála na místě nynější 
horní části školy a vrbečtí na ni byli jak 
se patří hrdi, protože byla na tehdejší 
dobu výstavná. Ke škole byla ze spodní 
strany budovy přistavena štíhlá zvonice 
osazena dvěma zvony a k horní části 
budova obecního úřadu (dnes muzeum).

V roce 1891 vznikla potřeba rozšířit 
školu z dvojtřídky na tři třídy. Novou 
třídu zřídili z vedlejší obecní kanceláře.

Počátkem 20. století se na budově opět 
začaly projevovat problémy související 
s vlhkostí a tak nařídil c. k. školní 
úřad budovu strhnout. 6. září 1908 
byla nová škola slavnostně posvěcena 
a přišla vzhledem ke vzrůstajícímu 
stavu obyvatel v nejvyšší čas, vždyť 
v roce 1908 se narodilo v obci 64 dětí.

Po vzniku ČSR nabrala vrbecká škola 
nový dech. Podle vzpomínek paní 
Ludmily Poláškové nar. roku 1920 bývalo 
ve školních letech, kdy chodila do školy, 
ve třídě tolik žáků, že někteří chlapci 
sedávali při vyučování na zemi při zdi. 
Začátkem třicátých let začaly vznikat 
snahy o rozšíření školní budovy. Přístavba 
se rozběhla naplno v září 1936. Rozebrala 
se budova z roku 1872, ihned se kopaly 
základy a začalo se stavět. 18. ledna 1937 
se v přistavené části školy začalo učit. 

V roce1972 začala generální oprava 
školní budovy. Na jaře tohoto roku 
byli žáci i vyučující přestěhováni do 
kulturního domu. Třídy byly pod 
galerkou, v obřadní místnosti, na galerce, 
v předsálí. Žáci 5. třídy i s třídním 
učitelem byli umístění do ZDŠ v Kobylí. 
Během generální opravy byl hlavní vchod 
školy kvůli větší bezpečnosti přemístěn od 
hlavní silnice na opačnou stranu budovy. 

Nově zrekonstruovaná škola 
přivítala žáky 3. ledna 1973. 

Výraznou proměnu zaznamenala 
škola od školního roku 2000/2001, kdy 
nastoupila do funkce ředitelka Mgr. 
Renata Horáková. Jednak byla znovu 
po 23 letech zřízena 5. třída, ale hlavně 
došlo k velkým změnám ve způsobu 
výuky, vybavení a uspořádání tříd. Škola 
se začala měnit díky všem vyučujícím 
a hlavně dětem, které se velkou měrou 
podílely, a stále podílí, na výzdobě. 

Dnes jsou třídy barevné, útulné, 
vybavené novým nábytkem, učebními 
pomůckami a moderní IT technikou. 
Když naši školu navštíví někdo „cizí“, 
je velice mile překvapen z jejího 
prostředí, dýchne na něj přátelská 
atmosféra, pohodové klima. 

Ve škole je rušno nejen během 
dopoledne v době vyučování, ale 
i odpoledne škola žije svým životem. 
Velké množství zájmových kroužků, 
školní družina, celoroční pořádání 
školních, mimoškolních a společenských 
akcí svědčí o pestrosti a osobitém kouzlu 

školy. Jen dětí poněkud ubylo vlivem 
demografického poklesu obyvatelstva. 
Dnes je škola málotřídní – trojtřídní s 50 
dětmi od 1. do 5. ročníku, výuka probíhá 
ve spojených ročnících. Vzhledem 
k menšímu počtu ve třídách se děti 
několikrát za hodinu dostanou ke slovu, 
nemají obavu z neúspěchu, získávají 
větší samostatnost při práci. Škola 
integruje – začleňuje žáky se zdravotním 
postižením do školního kolektivu.

Na velmi dobré úrovni je spolupráce se 
zřizovatelem, jak v oblasti ekonomické, 
tak i společenské, díky které se ve škole 
vytváří podmínky pro lepší výuku.

Škola má v obci nezastupitelné místo, 
kde není, přestává být život, proces, 
který se ve škole odehrává, bude 
přínosem pro obec až za několik let.

Věřím, že se nám i nadále bude dařit 
rozvíjet moderní a kvalitní školu, která se 
ctí obstojí v konkurenci okolních škol.

Mgr. Renata Horáková
ředitelka ZŠ 



Vrbecký zpravodaj - speciál Vrbecký zpravodaj - speciál

18 19

Malé ohlédnutí za 10-ti letou 
činností Mužáků z Vrbice

Než se se v roce 2003 sešlo v klubu 
důchodců asi 15 nadšenců, aby založili 
mužácký sbor na Vrbici, předcházely 
tomuto kroku dlouhé diskuse a výtky od 
mladíků z vrbecké chasy. Téma do diskuse 
bylo vždy jediné „proč na Vrbici néni 
mužácký sbor, když už aj v Bořeticích 
a Kobylí ho majú“. Fakta a výmluvy ze 
strany oslovených vrbeckých zpěváků 
zněly: „néni čas, kdo by to vedl, kde by 
sme zpívali, nemáme kroje, jak by sme 
tam jezdili, já budu řídit a vy budete 
chlastat, za co?, atd.“ tak se diskutovalo 
ve sklepě, na hodech, zábavách a plesech.

S takovými výmluvami však 
nemůžete uspět do nekonečna.

Proto když, 1.10.2003 jeden 
z oslovených Vašek Hasík st. řekl: 
„tož já to teda s vama zkusím, ale 
budete mě poslúchat“, „tož sme 
všecí přítomní věděli, že aj na 
Vrbici budú mět mužácký sbor“.

Uměleckého vedoucího jsme měli, 
Luděk Petrásek se postará o peníze 
a hospodaření spolku, František 
Polášek jako kronikář a do funkce 
krojového referenta byl jednohlasně 
zvolen Václav Hasík ml.

První vystoupení bylo na svěcení 
mladého vína 27.12.2003 na 
Vrbici v kulturním domě.

S velkým nadšením a zaujetím jsme 
si na vystoupení nacvičili několik 
písniček, ale zájem ze strany účastníků 
svěcení byl větší na degustaci vín, 
než na poslech mužského zpěvu.

V novém roce 2004 nastal stejný 
problém jako u všech spolků, musí se 
pravidelně cvičit a chodit na zkoušky. 
Začali jsme se scházet v kuchyňce 
kulturního domu a počet členů se 
ustálil na 12. Zpívali jsme na akcích 
pod záštitou obce Vrbice “Eště byly 
štyry týdně do hodú“ a Zarážení hory. 

Pečlivě jsme se připravovali na naše 
první vystoupení “přespole“ v Kobylí na 
Zarážení hory. Tam si nás při zkoušce 
ve sklepě vyhlédl štáb ČT 2 a Mužáci 
z Vrbice se poprvé objevili na televizní 
obrazovce, v pořadu Folklorika.

Rok 2005 jsme zahájili již v nových 
krojích a to na akcích pořádaných obcí 
Vrbice „Eště byly štyry týdně do hodú“, 
Zarážení hory, Den matek, Svěcení vína. 
Spolu s chrámovou scholou jsme zpívali 
na živém betlému v místním kostele. 
Velkou akcí bylo pro náš sbor zpívání pro 
agenturu, která prezentovala na Vrbici, 
ve sklepní lokalitě Stráž Škodu Auto. 
Následovala vystoupení v Krumvíři, 
Bořeticích, Velkých Pavlovicích a Ladné.

Prvním ročníkem jsme zahájili tradici 
zpívání mužáckých sborů v hodové búdě.

Oficiálně jsme se zaregistrovali jako 
občanské sdružení “Mužáci z Vrbice“.

Do roku 2006 jsme vesele vykročili 
v nových holínkách od strýca Turečka 
z Kostic na vystoupení při akcích 
pořádaných obcí Vrbice. Následoval 
2. ročník „zpívání v hodové búdě“ 
na Vrbici, vystoupení v Čejkovicích, 
Prušánkách, Tvrdonicích, Brně, Velkých 
Pavlovicích, Staré Břeclavi a Pohořelicích.

Začátkem roku 2007 jsme natočili 
písničku na propagační DVD v sokolovně 
v Kobylí a zúčastnili jsme se všech 
akcí pod záštitou obce Vrbice, včetně 
hudebního doprovodu při divadelním 
vystoupení spolku „Okolo Luže“. Po 
vystoupení v Ratiškovicích, Kobylí, 
Josefově, Svatobořicích - Mistříně 
a Velkých Pavlovicích jsme zazpívali 
dvěma členům sboru při oslavě 
narozenin. 3. ročník “zpívání v hodové 
búdě“, se stává v okolí vyhlášenou 
akcí mužáckých sborů. Koncem 

roku proběhlo společné posezení 
s manželkami na zámku v Čejkovicích.

Rok 2008 se nesl ve znamení oslav “100 
let od založení ZDŠ Vrbice“, 4. ročník 
“zpívání v hodové búdě“ a společenských 
a kulturních akcí pořádaných obcí Vrbice.

V roce 2008 oslavili tři členové sboru 
významné životní jubileum, za veselé 
oslavy za kulturním domem. Během roku 
jsme absolvovali vystoupení v Moravském 
Žižkově, Dolních Dunajovicích, 
Bořeticích, Kobylí, Moravské Nové 
Vsi, Šardicích a Hustopečích.

Rok 2009 jsme již v lednu zahájili naši 
spolupráci s Jožkou Šmukařem, při 
natáčení televizních pořadů pro ČT. Ve 
vinařství v Mutěnicích jsme natáčeli 
pořad „putování s písničkou“ z našeho 
regionu. Vystoupení bylo doplněno účastí  
tanečníků ve vrbeckých krojích. Pořad se 
vysílal v únoru na ČT 2. Velkou událostí 
pro sbor byla svíca a svatba posledního 
svobodného člena sboru. Proběhl již 
tradiční 5. ročník “zpívání mužáků 
v hodové búdě“, zpívání na zámku 
v Buchlovicích, Vnorovech, na rozhledně 
ve Velkých Pavlovicích, zabijačka 
v Morkůvkách a oslava narozenin ve 
Starovicích. Mužáci vystoupili na všech 
akcích pořádaných obcí Vrbice.

V listopadu jsme natáčeli v Praze - 
Horních Počernicích pořad “vánoční 
setkání s písničkou“, který se vysílal 
na ČT 25.12.2009 odpoledne. Hostem 
pořadu Jožky Šmukaře byla Jitka 
Čvančarová a CM Hudci z Kyjova.

Začátek roku 2010 jsme oslavili zpěvem 
při otevřených sklepech v Kyjově, 
následovala vystoupení v Bořeticích, 
Šardicích, Kobylí, předhodové zpívání 
v Lanžhotě, Kosticích a Velké nad 
Veličkou. V sousedních Velkých 
Bílovicích byla zahájena nová tradice 
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Svatomartinských oslav mladého vína. 
Natáčení do hudebního pořadu „Ta naša 
kapela“, s dechovou hudbou Horenka 
s ukázkami ze Zarážení hory v krásném 
prostředí vrbeckých sklepů v lokalitě 
„Pod větřákem“. Pořad se vysílal na ČT 
v měsíci září. Proběhl úspěšný 6. ročník 
„zpívání mužáků v hodové búdě“ 
a všechny kulturní akce pod záštitou obce 
Vrbice. V listopadu jsme opět natáčeli 
pro ČT v Praze pořad “vánoční posezení 
s písničkou“, tentokrát s Monikou 
Absolonovou a s účastí dalších hostů.

Rok 2011 jsme zahájili sice v mrazu, ale 
s úsměvem na líci vánočním koncertem 
v kostele sv. Václava v Hustopečích. 
Následovaly přehlídky mužských sborů 
v Dubňanech, Velkých Pavlovicích, 
Milovicích, Horních Bojanovicích, 
Lipově a Svatomartinské slavnosti ve 
Velkých Bílovicích. Také již 7. ročník 
“zpívání mužáckých sborů v hodové 
búdě“ a kulturní akce obce Vrbice za 
účasti Mužáků z Vrbice. Zúčastnili jsme 
se mezinárodního folklorního festivalu 
ve Štítné nad Vláří. V listopadu přivezl 
sv. Martin mladá vína ve sklepní lokalitě 
Púrynky ve Velkých Bílovicích za našeho 
zpěvu a úspěšný rok jsme zakončili 
vánočním koncertem v Poštorné.

Rok 2012 byl ve znamení křestu CD 
Sklepanky a odhalení pamětní desky 
místnímu rodákovi a skladateli krásných 
písniček o Vrbici, Antonínu Michnovi. Na 
vystoupeních jsme zazpívali písně tohoto 
vrbeckého rodáka. Proběhl již 8. ročník 
„zpívání mužáckých sborů v hodové 
búdě“ a všechny tradiční kulturní 
akce s naší účastí pod záštitou obce 
Vrbice. Vystupovali jsme v Moravském 
Žižkově, Rohatci, Hrubé Vrbce, na 
Svatomartinských slavnostech ve Velkých 
Bílovicích. Letos jsme tuto akci oživili 

tím, že jsme na náměstí v Púrynkách 
přijeli jako kdysi “s koňama“ a také 
náš starosta všechny místní překvapil 
upečenou svatomartinskou husou. Rok 
2012 jsme zakončili vánočním koncertem 
v Rakvicích a svěcením vína na Vrbici, 
za účasti našich přátel z Vrbovců (SK).

V roce 2013 náš čekal dlouho 
očekávaný okamžik – natáčení našeho 
1. CD. Celou zimu jsme se připravovali 
a v měsíci dubnu jsme jej i přes 
určité potíže slavnostně dotočili.

Slavnostní křest CD proběhne na 
9. ročníku „zpívání mužáků v hodové 
búdě“. Díky natáčení nového CD, jsme 
zpívali na zámku v Milovicích a kromě 
kulturních akcí pro obec Vrbice nás 
čeká ještě vystoupení v Kudlovicích.

Trochu statistiky na závěr. Během 10-ti 
leté existence Mužáků z Vrbice prošlo 
naším sborem celkem 21 zpěváků.

Absolvovali jsme celkem 123 veřejných 
vystoupení, z toho 49 akcí pro Vrbici.

Vystupovali jsme na folklorních 
festivalech v Krumvíři a Tvrdonicích, 
také na mezinárodním folklorním 
festivale ve Štítné nad Vláří.

Obec Vrbici a náš region jsme 
jistě úspěšně reprezentovali 
ve 34 obcích a městech.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem stávajícím členům mužáckého 
sboru a také těm, kteří již s námi 
nezpívají, za reprezentaci obce Vrbice, 
propagaci a zachování lidové písně 
a tradic. Hodně úspěchů a krásných 
písniček do dalšího období.

Také bych chtěl poděkovat všem 
našim příznivcům a sponzorům, bez 
kterých by výše uvedené akce nikdy 
neproběhly. Hlavně však rodinným 
příslušníkům za trpělivost a porozumění.

František Polášek

Centrum volného času Kalubáček ...
Smysluplně strávený volný čas je 

problém který se řeší napříč generacemi. 
Mělo by zájmem každé rozumě vedené 
obce, aby jejich občané (zejména mládež) 
měli možnost pestré nabídku - kultury, 
zábavy a sportu nejlépe v obci., popřípadě 
v jejím blízkém okolí.  Problémem dneška 
je také „odcizovaní se“ jednotlivých 
generací. Na základě těchto podnětů 
vznikla myšlenka vytvořit místo, kde by 
se daly provozovat činnosti, které tyto 
problémy alespoň částečně vyřeší. Při 
Dnešním trendem mohutného stavění 
se mnohdy neřeší problém jak nově 
vzniklé stavby provozovat a udržovat 
(resp. za co?). Z tohoto důvodu jsme 
spojili příjemné s užitečným, a Centrum 
volného času Kalubáček, vytvořili jako 
nástavbu budovy MŠ. Tímto krokem 
vyřešíme hned několik problémů – 
zateplení střechy, zateplení objektu 
MŠ, vyřešení problému s rovnou 
střechou, a samozřejmě nově vzniklé 
zajímavé prostory, stavební místo pro 
podporované bydlení. Jsem si jist, 
že z hlediska energetické náročnosti 
budeme minimálně na stejné úrovni jako 

při provozování původní budovy MŠ. 
Co centrum Volného času Kalubáček 
nabídne? V první řadě novou knihovnu 
s profesionálním knihovníkem 
splňující požadavky Ministerstva 
školství, otevřená 15 hodin týdně, do 
budoucna nabízejícím větší kulturního 
a společenského využití (autorské čtená, 
besedy, přednášky, apod.). Další místností 
je rukodělná dílna, specializovaná na 
keramiku. Třetí místností je hudební 
zkušebna spojena s místem pro 
setkávání maminek s dětmi. Podtrženo 
sečteno – jsme přesvědčeni, že Centrum 
volného času Kalubáček podpoří 
smysluplné aktivity v obci a částečně 
odbourá bariéry mezi generacemi.

Projekt byl financován z dotovaného 
úvěru EIB poskytnutý KB, 
spolufinancován z dotace Jihomoravského 
kraje a z dotace získané projektem 
„Od Vrbice po Myjavu, všecí tvoří 
a zpívajú“ (příhraniční spolupráce 
z partnerské obce Vrbovce). 

Přeji Vám jen pěkné zážitky 
v těchto prostorách.

Na počátku jsme stáli před potřebou 
vyřešit několik problémů, které jak se 
ukázalo, budou muset na sebe navazovat:

• Přestat investovat a neefektivně 
provozovat budovu „Klubu důchodců 
a knihovny“, která byla nezateplená, 
podmáčená, plná plísní. Jakákoliv 
investice do tohoto objektu, která by 
nevyřešila tyto zásadní problémy, by byla 
vyhazováním peněz. I kdyby se budova 

opravila, dispoziční prostory uvnitř by 
byly pro plánované účely nevyhovující.

• Vyřešit problémy s rovnou střechou 
na objektu Mateřské školy, vyřešit 
problém zateplení a revitalizace budovy

• Najít prostory pro zájmovou 
činnost a novou knihovnu

• Najít místo pro vytvoření seniorských 
bytů – podporované bydlení

Smysluplně strávený volný 
čas, podpora aktivit vedoucí ke 
zvyšování vzdělanosti a zručnosti 

... a naše partnerská obec Vrbovce
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obyvatelstva, podpora muzikálnosti 
v obci a podpora komunitního života 
a vzájemné podpora muzikálnosti v 
obci a podpora komunitního života 
a vzájemné pospolitosti by měly být 
prioritní pro vedení jakékoliv obce. 

Právě proto vznikla myšlenka vytvořit 
Centrum volného času Kalubáček právě 
jako nástavbu nad mateřskou školou. 
Nově vzniklé prostory nabídnou od 
září 2013 nejen našim občanům novou 
knihovnu, prostor pro nacvičování hudby, 
prostor pro scházení se rodičů s dětmi 
a prostory pro rukodělnou činnost 
s hlavním zaměřením na keramiku. 

Při hledání možných finančních 
zdrojů na vybavení výše uvedených 
prostor jsme narazili na možnost tzv. 
přeshraniční spolupráce s obcí na 
Slovensku. Kontaktovali jsme Dr. Janoška, 
vrbeckého rodáka působícího na Myjavě, 
s prosbou o doporučení, která obec by 
se mohla stát našim partnerem. Bez 
váhání ze sebe „vysypal“ Vrbovce. Od 

nápadu k realizaci byl už jen krůček 
– zvedl se telefon, domluvilo jednání 
a vyrazilo se. Před námi se rozprostřela 
nádherná obec s nádherným okolím – 
Kopanicemi. Přivítali nás úžasní lidé 
včele s panem starostou Samuelem 
Redechou a my věděli, že to je to pravé. 
Projekt jsme společně naplánovali, 
nazvali jej „Od Pálavy po Myjavu, 
všeci tvoří a zpívajú“ a dnes můžeme 
s potěšením konstatovat, že dotace na 
jeho realizaci nám byly přiznány. 

Finanční prostředky jsou sice 
podstatné, ale až druhotné. Od doby 
našeho seznámení již uplynul více 
než půlrok a naše společné návštěvy 
a aktivity jsou motivované něčím úplně 
jiným a jsme za to oboustranně rádi. 

Přejeme Vrbečanům i Vrbovčanům, 
aby si společný projekt a nově 
vzniklé prostory užili.

Tomáš Bílek
starosta obce Vrbice

Podpis Memoranda o spolupráci

Milí priatelia z Vrbice,
v dnešnej uponáhlanej dobe  si často 

povzdychneme ako rýchlo beží čas. Veď 
to bolo len nedávno ( možno minulý 
mesiac ?), čo naše obce nadviazali 
kontakty, kedy začala naša spolupráca. 
Nuž, ale ono to už je viac ako pol roka, 
dnes sme už v podstate „starí známi“ 
a určite bez úvodzoviek – sme priatelia. 
Takže, milí naši priatelia z Vrbice, 
pozdravujem Vás prostredníctvom 
Vrbeckého zpravodaje. S potešením 
konštatujem, že naša spolupráca nie 
je formálna, ale je veľmi konkrétna 
a má už svoje praktické výstupy 
v podobe schváleného projektu. Moje 
poďakovanie patrí predovšetkým 
Vášmu starostovi Tomášovi Bílkovi, 
ktorý je tým správnym „motorom“ 

našej spolupráce. Konzultujeme a 
vymieňame si skúsenosti takmer 
vo všetkých oblastiach, naposledy 
napríklad v oblasti čistenia odpadových 
vôd a triedenia komunálneho odpadu. 
Naše stretnutia sú predovšetkým 
pracovné, ale samozrejme upevňujú aj 
naše priateľské vzťahy a to nemyslím 
len na nás starostov. Budeme 
pokračovať v budovaní týchto vzťahov. 
V najbližších dňoch – 8. júna v rámci „ 
Stretnutia rodákov a priateľov Vrbice „ 
odohrá družstvo našich  starých pánov 
u Vás  priateľské futbalové stretnutie.

Priatelia, pozdravujem Vás vo Vrbici 
ešte raz a prajem všetko najlepšie.

Samuel Redecha
starosta obce Vrbovce

Kalub a retenční nádrž

Již při mém příchodu na Vrbici před 
10 lety, jsem  z okolních obcí slýchával 
škodolibé rčení o kačenách, které neumějí 
palvat. Z nedávné historie víme, že 
mimo několik luží byl na Vrbici také 
rybník Kalub, vybudovaný hospodskými. 
Bohužel došlo k jeho zániku a Vrbice 
tímto přišla o vodní plochu, která 
nejenže zapadala do krajiny, ale zároveň 
napomáhala tvořit rovnováhu v přírodě. 
Ještě před rokem mnozí návštěvníci, 
kteří se ze zvědavosti chtěli na Kalub 
podívat, prošli kolem něj aniž by jej 
našli. V loňském roce došlo k proklestění 
vodního tělesa, přípravě a započetí 

stavby. Tento projekt budeme řešit 
svépomocí, tudíž v dlouhém časovém 
horizontu. Ale Kalub prostě bude!

Druhou plánovanou vodní plochou, 
na kterou je podaná žádost v rámci 
operačního programu životního 
prostředí je mokřad a retenční 
nádrž Studýnky. Toto vodní dílo má 
za úkol zachytávat vodu v krajině, 
a udržovat pravidelnou vodoteč. 

Takže doufám, že v budoucnu vrbecké 
kačeny doženou svůj handicap.

Tomáš Bílek
starosta obce
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Cena starosty obce za dlouhodobý přínos obci Vrbice
Při přípravě naší obce do soutěže 

Vesnice roku vyšlo jednoznačně najevo, 
že Vrbice je obcí živou. Často je vidět, 
že města i větší obce věnují do kultury, 
sportu a mládeže prostředky, jejíž 
výše se blíží našemu celému rozpočtu. 
Kulturu a sport pak dělají „žoldáci“, 
kteří sice mají vše propracované do 
detailu, ale je to mnohdy poznat, že to 
nejde z nich a od srdce. Nechápou, jak 
na obci naší velikosti můžeme pořádat 
kulturní, sportovní a společenské 
akce jen s „hromádkou“ peněz. 

Odpověď je jednoduchá – je to jen díky 
hrstce nadšenců, kteří si ukrajují ze svých 
volných chvil a obětují se pro ostatní. 

Asi po roce mého působení na radnici 
jsem se začal důkladněji zaobírat 
myšlenkou, jak tyto opravdu výjimečné 
spoluobčany odměnit. Málokdo jim dá 
najevo díky (to prostě ještě neumíme), 
zato se k nim často dostávají popichující 
informace, co „by se mělo“ a někdy 

pro svou pozitivní zarytost k dobré 
věci jsou lidem i pro smích. Často 
tyto negativní impulsy jdou od lidí, 
kteří ani z části nemají takové zásluhy, 
o moudrech a siláckých řečech od škopku 
piva nemluvě. Proto vzniklo ocenění, 
které může být uděleno maximálně 
jednou za rok a to Cena starosty obce 
za dlouhodobý přínos obci Vrbice. 

Vůbec jsem neměl žádné dilema, kdo by 
měl být jejím prvním držitelem. Měsíce 
strávené v archívu, hodiny strávené 
v muzeu, spousty článků a diskusí nad 
vrbeckou historii. Toť hodně zestručněný 
výčet činnosti Františka Janoška, který 
si 23.6.2012 nic netušící (vše bylo 
tajně s rodinou naplánováno) přišel 
u příležitosti přehlídky mužáckých 
sborů Vrbecká dědina pro ocenění. 
Kdo bude oceněn letos? A bude někdo 
letos oceněn? Nechte se překvapit.

Tomáš Bílek
starosta obce

František Janošek, první oceněný
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Tříkrálová sbírka
Akce organizovaná Českou katolickou 

charitou a v ní sdruženými lokálními 
charitami. Akce navazuje na tradici 
koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má 
charakter celonárodní sbírky, jejímž 
hlavním účelem je především pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 
potřebným skupinám lidí, a to zejména 
v regionech, kde sbírka probíhá.

Poté začíná plesová sezona:
Rodičovský ples s předtančením

Pořadatelem je SRPŠ při ZŠ 
a MŠ a koná se na začátku února. 
Již tradičně začíná předtančením 
polonézou, kterou tančí žáci školy.

Krojovaný ples
Ples pořádají stárci a chasa. Začíná 

tradičně předtančením moravskou nebo 
českou besedou vrbeckou krojovanou 
chasou. Ples navštěvuje i hodně 
mladých lidí v kroji z blízkého okolí.

Maškarní ples pro dospělé
Pořádající je OS Okolo Luže. Koná se 

obvykle v sobotu před popeleční středou.

Dětský maškarní ples
Rej pro děti v maskách i bez masek. 

Pořádá jej opět SRPŠ a koná se v neděli 
po maškarním plese dospělých.

Po ,,masopustu“ následuje:
Výstava vín

Tradiční košt nabízí návštěvníkům 
možnost ochutnat vína místních 
i okolních vinařů, zejména 
velkopavlovické podoblasti. Organizace 
leží na bedrech OS Vinaři Vrbice.

Kulturní život na Vrbici
V tomto článku bychom vás rádi seznámili s akcemi, které v průběhu 

celého roku zpříjemňují občanům každodenní všední život.

Velikonoční hrkání
Staronová a znovuobnovená tradice. 

Každý rok před Velikonocemi 
„odletí z Vrbice zvony do Říma“, 
a tak jejich zvuk nahradí hrkače 
a klapače dětí z vrbecké školy.

Pletení pomlázek 
Další znovuobnovená tradice, která 

se koná v místním muzeu v neděli před 
Velikonočním pondělím. Každý si může 
sám vyzkoušet pletení pomlázky.

Z kopca do kopca
Akce se koná na konci dubna na 

Stráži. „Z kopca do kopca“ nabízí 
celodenní zábavu celé rodině - 

otevřené vrbecké sklepy, závody kolem 
sklepů, půjčení a servis koloběžek, 
večerní posezení u cimbálu. Akci 
navštěvují lidé z celé republiky.

Pálení čarodějnic
Dnes již tradiční rej vrbeckých 

čarodějnic a čarodějů. ,,Slet“ začíná 
průvodem od presu na Stráži na sólo za 
KD. Zde jsou pro děti připraveny hry, 
soutěže a táborák k opékání buřtů.

Den matek
Pro své maminky a babičky předvádějí 

svá vystoupení dětí z MŠ a ZŠ druhou 
květnovou neděli v sále kulturního domu.

Den dětí
Každý rok slaví děti svůj svátek 

formou her a soutěží v areálu 
za kulturním domem.
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Vrbecká dědina aneb zpívání 
mužáků v hodové búdě

To je tradiční přehlídka mužáckých 
sborů. Ve vrbecké hodové búdě 
vystupují Mužáci z Vrbice a jejich 
hosté, následuje beseda u cimbálu.

Slavnostní rozloučení 
s žáky 5. ročníku ZŠ

Vždy na konci června probíhá 
každoroční loučení se žáky, kteří odchází 
na druhý stupeň, zpravidla do ZŠ Kobylí. 
Malá slavnost se koná v obřadní síni KD.

Pohár starosty obce
Počátkem léta se utkávají o putovní 

pohár fotbalová mužstva z Vrbice a okolí.

„Eště byly štyry týdně do hodů“
Předhodové setkání lidí, kteří si rádi 

zazpívají, jehož termín určuje známá 
lidová písnička. Akce je putovní, 
každý rok se koná v jiném ze sedmi 
pater vrbeckých sklepů. K poslechu 
a ke zpěvu hraje DH Sklepanka.

Tradiční krojované hody
Podle většiny občanů ,,kulturní 

akce roku“. Konají se poslední neděli, 
pondělí a úterý o letních prázdninách. 
Hodové veselí začíná mší svatou 
v neděli dopoledne, které se účastní 
i krojovaná chasa. Součástí hodů jsou 
každodenní průvody krojovaných, 

návštěvy přespolních krojovaných 
chas, tanec a zpívání doprovázené 
dechovou hudbou. Pondělní dopoledne 
je tradičně věnováno otevření některého 
z nových nebo nově zrekonstruovaných 
sklepů, u něhož hraje DH Sklepanka. 
V úterý hody vrcholí - celý krojovaný 
průvod se dostaví ke starostovi a 
pozve jej na „zavádku“. Zavádka je 
tradiční tanec Hanáckého Slovácka. 
Součástí zavádky je volba „starých“ 
stárků. Tradiční je také vykupování 
stárek u obecního zastupitelstva.

Dětské hodky
Nová akce se koná týden po hodech 

tradičních v režii OS Okolo Luže. Stejně 
jako v hodové dny jde obcí krojovaný 
průvod, děti tančí a zpívají na sóle 
a nakonec se ,,dořádí při sóle Osáci“.

Zarážení hory
Symbolické uzavření vinohradu (hory)

před vinobraním patří k tradičním 

vinařským slavnostem. Návštěvníci 
mohou ochutnat čerstvý burčák, pobavit 
se divadelním vystoupením a zazpívat 
si u cimbálu třeba s Mužáky z Vrbice. 
Atmosféru umocňuje jedinečné prostředí 
- okolí vinných sklepů v lokalitě Stráž.

Dyňobraní
 Jedná se o společnou přehlídku 

dýňových strašáků dětí z MŠ a ZŠ v areálu 
MŠ, která je zakončená opékáním buřtů.

VŘSR -Velké říjnové setkání rodin
Večerní průvod s lampiony od 

základní školy na Stráž, na jehož 
konci jsou vypuštěny i lampiony 
štěstí a splněných přání.

Předadventní koncert 
chrámového sboru Kamínek

Koncert se koná vždy na konci listopadu 
v sobotu před první adventní nedělí 
v kostele sv. Jiljí. Tradicí je pozvání 
někoho, kdo si s Kamínkem zazpívá.

Rozsvěcení vánočního stromu
K předvánoční atmosféře určitě 

přispívá i tahle akce, při které vystupují 
děti ze školy i ze školky s koledami, 
poté se přihlížející doslova vrhají na 
zakoupení vánočních výrobků na malém 
jarmarku. Kdo nenakupuje, může se 
zahřát čajem, grogem nebo svařeným 

vínem a pochutnat si na sladkostech 
upečených šikovnými hospodyněmi.

Živý betlém
Na Druhý svátek vánoční se 

lidé schází opět v kostele sv. Jiljí 
a připomínají si legendu o narození 
Ježíška. Jako herci vystupují místní 
děti, malé i ty větší, a doplňuje je 
Kamínek s vánočními písničkami.

Žehnání mladých vín
Po Vánocích se vrbečtí vinaři poprvé 

chlubí svými mladými víny. Pan farář 
vínům požehná a návštěvníci mohou 
poprvé ochutnat mladá vrbecká vína.

Nepravidelné akce:
Vítání občánků

Obvykle se koná 2-3x ročně 
v obřadní síni kulturního domu, 
závisí to od počtu narozených dětí

Setkání se seniory
Senioři besedují se starostou obce
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a zachování lidových tradic a propagaci 
a reprezentaci naší obce. Každoročně jsou 
organizátory akce Vrbecká dědina aneb 
Setkání mužáckých sborů v hodové búdě.

Mezi jejich největší úspěchy 
patří natáčení pro ČT, a to pořad 
Folklorika, Setkání s písničkou 
a Vánoční posezení u muziky.

Kamínek 
www.kaminek.unas.cz
Chrámová schola Kamínek působí 

v rámci farnosti obce. Pořádá 
Předadventní koncerty, vystupuje 
na akcích obce a reprezentuje obec 
na přehlídkách farních souborů. 

Sbor se zpočátku scházel pouze 
nepravidelně k nacvičení písniček 
pro sváteční příležitosti (Vánoce, 
Velikonoce…). Postupem času se 
dostavila potřeba pravidelného 
scházení, a tím pádem i zkvalitňování 
sboru. Sbor postupoval od 
jednoduchých jednohlasých písní 
ke složitějším vícehlasým.

Myslivost
Činnost mysliveckých spolků ve Vrbici 

je dlouhodobá. Jejich prioritou je péče 
o zvěř, ochrana krajinného biotopu a také 
regulace škodné zvěře v honitbě. Dále 
se dlouhodobě věnovala výchově dětí 
v ochraně přírody a jejich poznávání 
biotopu na území obce Vrbice.

Myslivecká společnost Vrbice má 
v současnosti 13 aktivních členů, kteří 
obhospodařují celkem 986 ha polní 
a z části lesní honitby. Honitba hraničí 
s honitbami Kobylí, Čejkovice, Velké 
Bílovice, Velké Pavlovice a Bořetice. Její 
hlavní činností, tak jako v minulosti, 
je péče o zvěř v honitbě, hlavně 
zimní krmení, tlumení škodné zvěře 
odstřelem a také lov v poslední době 

ve větší míře pouze zvěře spárkaté, 
tj. srnčí a příležitostně divočáků. 
Hlavní zvěří v honitbě je v současné 
době zvěř srnčí, dále zajíc, bažant 
a koroptev. Škodnou zvěř představuje 
liška, jezevec, kuna skalní, straka, vrána 
a různé druhy chráněných dravců.

Kromě činností souvisejících 
s výkonem práva myslivosti v honitbě 
pořádá nepravidelně myslivecká 
společnost také plesové zábavy 
v místním kulturním domě, které se 
vždy těší velkému zájmu veřejnosti.

SDH Vrbice
Vrbecký sbor dobrovolných hasičů byl 

založen roku 1923. V současné době 
je zařazen do IZS JMK v kategorii JPO 
V. Do roku 2011 jednotka disponovala 
pouze dopravním automobilem 
a motorovou stříkačkou PMS 12. V roce 
2011 a 2012 byla jednotka kompletně 
vybavena výstrojí, v roce 2012 byl 
pořízen starší cisternový automobil, 
který je v rekonstrukci, tu si provádí 
členové svépomocí. SDH Vrbice má 
17 členů (1 velitel jednotky, 2 velitelé 
družstva, 5 strojníků a 9 hasičů)

Cílem SDH Vrbice je být zařízen 
a proškolen na úrovni jednotek JPO III 
a dosáhnout specializace (př. osvětlovací 
technika), která bude k dispozici 
i mimo působnost obce Vrbice.

VINAŘI VRBICE
www.vinarivrbice.cz
Samostatné, dobrovolné, nepolitické, 

nevýdělečné, odborné sdružení fyzických 
a právnických osob, jejichž zájmem je 
osvětlovat činnost v  blasti vinohradnictví 
a vinařství, vinařské kultury vůbec 
a  držování vinařských tradic v obci.

Mezi nosné akce, které sdružení 
pořádá, patří výstava vín, Z kopca do 
kopca, Zarážení hory a Žehnání mladých 
vín. Vinaři se také scházejí mimo 
tyto události k různým degustacím, 
pořádají přednášky z různých oblastí 
vinařství a vinohradnictví a pořádají 
také zahraniční zájezdy (Alsasko, 
Maďarsko apod.)na vinařské akce. 
Neméně důležitá je také spolupráce 
se spolky z okolních obcí. 

Okolo Luže
www.okololuze.cz
Původně fungovalo sdružení jako 

ochotnický soubor, který byl založen 
před 10 lety. Jako občanské sdružení 
je zaregistrováno na Ministerstvu 
vnitra od roku 2011. Pod záštitou 
občanského sdružení je v provozu 
i mateřské centrum „Kalubáček“, které 
je zároveň folklorním kroužkem.

Původní spolek každoročně pořádal 
pouze divadelní představení. V dnešní 
době se občanské sdružení zaměřuje spíše 
i na organizaci zájmových aktivit zejména 
pro děti, jako jsou divadelní představení, 
zájezdy na bruslení na zimním stadionu, 
návštěva aquaparku. Cílem činnosti OS je 
dále: organizace vzdělávacích programů, 
pořádání kulturních a zábavných 
akcí, organizace volnočasových aktivit 
(obzvlášť pro děti), podpora udržování 
folklórních tradic v obci, podpora 

zájmových kroužků z oblasti řemeslné 
a rukodělné činnosti, mapování a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví v obci. 

FK Vrbice 1959
www.fkvrbice1959.cz
V obci Vrbice byl založen oddíl 

kopané v roce 1959, kdy před 
založením klubu hrála řada fotbalistů 
v okolních oddílech. V té době se 
vybudovalo i fotbalové hřiště, které se 
stejně jako šatny v roce 2008 dočkalo 
rekonstrukce a vybudování závlah.

V současné době fotbalovým tým 
starší základny hraje okresní přebor. 
Tým dorostu hraje III. třídu a tým mužů 
hraje III. třídu skupiny B. Součástí FK 
VRBICE 1959 je i dětská fotbalová 
přípravka. Celkově má spolek 110 
členů. Pro své svěřence pořádá herně 
kondiční soustředění, které trvá 4 dny 
a koná se v Letohradu. FK Vrbice 
1959 je také spoluorganizátorem 
Tradičních krojovaných hodů.

Pořádané turnaje: 
• O pohár starosty - pohárový 

turnaj, který hrají družstva mužů.
• Pohárový turnaj mládeže 

- hrají dorostenci a žáci. 
• Florbal Cup

Mužáci z Vrbice
www.muzacizvrbice.cz
Soubor Mužáci z Vrbice byl založen 

roku 2003 a od roku 2005 je občanským 
sdružením. Z kamarádského „zazpívání 
si ve sklepě“ vznikl soubor, který si je 
dnes možno poslechnout na různých 
vystoupeních v regionu i mimo něj. 
Mužáci z Vrbice zpívají písničky zejména 
z našeho regionu. Za cíl si vzali rozvoj 

Z uvedeného vyplívá, že některé z akcí zajišťují místní spolky a sdružení ...
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