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Ve volebním okrsku č. 1 v Obci Vrbice proběhlo ve dnech 5. - 6. 6. 2009 hlasová-
ní ve volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů   celkem 908 osob
počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky           celkem 211 osob
počet odevzdaných úředních obálek                               celkem 211 osob
počet platných hlasů ve volebním okrsku                       celkem 210 osob
Libertas.cz   7  hlasů
KDU - ČSL  34  hlasů
Věci veřejné   7  hlasů
ODS   58  hlasů
Suverenita  13  hlasů
Sdružení pro republiku  2  hlasy
Evropská demokratická strana   1  hlas
Demokratická strana Zelených   1  hlas
SDŽ - Strana důstojného života  7  hlasů
Moravané   4  hlasy
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy   1  hlas
KSČM  7  hlasů
Starostové a nezávislí   1  hlas
SNK Evropští demokraté   2  hlasy
Strana zelených   4  hlasy
Koruna Česká   1  hlas
Dělnická strana   4  hlasy
Nezávislí  3  hlasy
ČSSD  53  hlasů

Volby do Evropského parlamentu

Vydv Obecn úøad ve Vrbici 
ČERVEN 2009• slovo starosty

• větrné mlýny na Vrbici
• vrbečtí vinaři bodovali
• vojenské útoky na    
   Moravu v 17. století
• školní okénko
• den dětí 2009
• FK Vrbice
• společenská kronika

Z opadaného stromu se nové listy linou,
ježek se vyklubal bez své zimní zásoby,

jarní a zimní období se minou,
příroda mění doposud své zásady.

Hranice chuti do života stoupá,
dostává nové a lepší rozměry,
jaro nás se svou vůní poutá,

ukazuje mezi květinami své poměry.

Celá krajina ožívá veselým životem,
hned se lépe do slunného dne vstává,
když ptáci rozeznívají okolí pískotem,
neboť i nám to určitou energii dává.

Z černobílého obrázku máme barevný,
už vytahuje pestré exotické barvy,

ukazuje, jak umí být nádherný,
rázem vznikají hned veselejší malby.

Štěstí nad smutkem převládá,
zimní deprese jsou pryč,

ukazuje se jarní nadvláda,
použila na zimu dlouhý bič.

Užívej si toho krásného období,
čas je rychlejší než světlo,

jak ohromující je to pohodlí,
ležel jsem a vše kolem mne kvetlo:-)

                Pavel  Buchta ml. Částku 2.130 Kč jsme použili na nákup nového LEGA do školní družiny.
Všem, kteří si zakoupili výrobky dětí, děkujeme!

VÝTĚŽEK Z VÁNOČNÍHO JARMARKU

Chtěla bych poděkovat  Soni  Čejkové a Dáši Huňařové 
za nácvik  Živého Betlému s dětmi  a Petře Zárubové za Křížovou cestu. 

Obě  vystoupení zahrály děti v kostele skvěle 
a pro ty, co přišli a viděli, to byl nezapomenutelný zážitek.

Vážím  si práce všech, kteří ve svém volném čase dělají něco pro to, 
aby  na Vrbici bylo „živo“!

PODĚKOVÁNÍ

Mgr. Renata Horáková – předsedkyně kulturní a školské komise

Jaro



Vážení spoluobčané!
 Půl roku máme téměř za sebou a já 
mám zase tu povinnost Vás informovat o 
tom, co se nám podařilo v naši obci vybu-
dovat.

Rekonstrukce sociálního zařízení 
ZŠ Vrbice 

 Během letošní zimy jsme provádě-
li opravu sociálního zařízení v základní 
škole, tak jak jsem uvedl v minulém čísle 
zpravodaje. Práce ve škole jsme započali 
12. ledna 2009. Nejprve jsme demon-
tovali stávající zařízení, odstranili dlažbu 
a omítku. Po odstranění jsme vystavili 
zděné příčky a osadili zárubně. Dlažba 
a obklady byly vybrány pani učitelkami a 
dětmi.
 Pro vodovodní instalaci jsme oslo-
vili pana Josefa Horčičku, který provedl 
kompletní nový rozvod s tím, že byly vybu-
dovány i rozvody teplé vody. Na všechny  
záchodky jsme zabudovali nové záchodo-
vé mísy a na chlapecké záchody byly nain-
stalovány moderní pisoáry.
 Elektroinstalaci prováděla firma Fia-
la Hustopeče. Stávající elektroinstalace 
byla vybudována z materiálu, který je již 
v současné době nevyhovující, proto byl 
rozvod vybudován v mědi. 
 Rekonstrukce byla dokončena kon-
cem měsíce března. Rekonstrukce  byla 
prováděna za plného provozu, proto bylo 
možné opravit pouze jedno podlaží. Část-
ka na tuto opravu činila 250 000,- Kč. Na 
tuto rekonstrukci jsme požádali o dotaci, 
ale bohužel pro velký počet žadatelů jsme 

SLOVO STAROSTY
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v této žádosti neuspěli.

Výstavba chodníku za Humny
 V jarních měsících jsme započali s 
výstavbou chodníku na druhé nejvíce 
frekventované ulici za Humny. Po stránce 
bezpečnosti bylo velice nutné tento chod-
ník  vybudovat. Chodník je opět stavěn ze 
zámkové dlažby. Šířka chodníku je 125 
cm v celkové délce 600 metrů.
 Po dohodě s majiteli přilehlých rodin-
ných domů provádíme výstavbu vjezdů, 
aby celá ulice byla jednotná. Při této pří-
ležitosti jsme opravili odbočku směrem k 
hřišti. Celá stavba by měla být dokončena 
do konce srpna.                                 .

Osazení kruhu květinami 
u pohostinství 

 V rámci vylepšování vzhledu naši 
obce jsme se rozhodli v letošním roce 
osadit kruh na náměstí okrasnými květi-
nami. Odborný návrh nám vyhotovila fir-
ma Zahradnictví Podivín, pan Kopřiva a 
také dodala materiál na výsadbu.

Udržování veřejné zeleně 
 Tak jako každoročně, zaměstnáváme 
na údržbu a úklid v obci dva pracovníky na 
veřejně prospěšné práce, a to jednu ženu 
a jednoho muže. Ploch, které udržujeme 
sečením, je velké množství a všichni dob-
ře víme, že pokud jsou posečeny, že obec 
úplně jinak vypadá.
 Náklady na tuto činnost jsou rok od 
roku větší jak na náhradní díly, tak na 
pohonné hmoty. Sekačka, kterou tyto 
plochy udržujeme, seče již osmou sezo-
nu, náklady na údržbu a opravy se stávají 
pomalu neekonomické, a proto budeme 
muset uvažovat o nákupu nového stroje.

Veřejná služba
 Od 01.01.2009  vešla v platnost 
novela Zákona č.111/2009 Sb., o pomo-
ci v hmotné nouzi, která mimo jiné nově 
vytváří institut  veřejné služby. Slovy záko-
na se veřejnou službou rozumí pomoc 
obci v záležitostech, které jsou v zájmu 
obce, zejména při zlepšování  životního  
prostředí v obci, udržování čistoty ulic a 
jiných veřejných prostranství, pomoc v 
oblasti kultury a sociální péče. Veřejná 
služba je vykonávána osobami v hmot-
né nouzi na základě smlouvy uzavřené s 
obcí.
 Výhodou veřejné služby pro obce je 
možnost zaměstnání občanů, kteří se 
dobrovolně a bez nároku na mzdu podílejí 
na činnostech vykonávaných ve prospěch 
obce. Obci vzniknou pouze výdaje na 
ochranné pracovní pomůcky a na organi-
zaci a administraci těchto činností.

Výstavba sběrného dvora
 V minulém čísle obecního zpravoda-
je jsem Vás informoval o výstavbě nové-
ho sběrného dvora. Při výběrovém řízení 
na dodavatele stavby byla vybrána firma 
Strabak. Celá stavba je v hodnotě cca 5 
milionů korun. Na tuto stavbu jsme získali 
dotaci z Evropských fondů 90 %  a 2,5 % z 
životního prostředí  JMK. Dnes je situace 
taková, že sběrný dvůr se začal stavět.
 V pondělí 8. června 2009 byl první 
kontrolní den. Práce probíhají dle projek-
tové dokumentace. V tomto okamžiku se 
buduje příjezdová cesta a plochy uvnitř 
dvoru. Sběrný dvůr bude vybaven nejmo-
dernější technologií včetně štěpkovače 
na dřevný odpad.

Vlastimil Bařina
starosta obce
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Větrné mlýny na Vrbici
	 Na	 horní	 části	 obce,	 říká	 se	 tam	 dodnes	 na	 Stráži,	 stávaly	 dva	 větrné	
mlýny.	Dosvědčuje	to	stařičká	fotografie	obce,	ještě	z	dob	císaře	pána.	Menší	
větrný	mlýn	stával	poblíž	nynější	farní	zahrady	a	patřil	Sychovi.	Větrný	mly-
nář	František	Sycha,	čís.	p.	216,	obdržel	 ještě	od	vrchnosti,	 t.	 j.	před	r.	1848,	
pozemek	Strážky,	kde	mlýn	postavil	(pozn.	obec	Vrbice	měla	216	domů	v	roce	
1900).	Sychův	mlýn	lidé	méně	používali,	protože	byl	k	němu	dost	špatný	přístup.	

Mlýn	ještě	před	1.	svět.	vál-
kou	 vyhořel.	 Ten	 větší,	 Gre-
gorův,	měl	 svoje	místo	už	od	roku	
1839	 	v	místech,	kde	nyní	 stojí	Mohyla.	Mlynář	Gregor	
prodal	v	roce	1863	svůj	mlýn	otčímovi	 Josefa	Maincla.	
Gregor	si	potom	postavil	dům	v	místě,	kde	později	byd-
lel	žid	Hezký.	Bývalý	mlynář	 	si	v	novém	domě	zařídil	
obchod	se	smíšeným	zbožím.	Bylo	to	hned	vedle	nyněj-
šího	domu	pana	Josefa	Vrbase		č.76.	Mohutný	Mainclův	
větřák		sloužil	lidem	ještě	v	době	1.	světové	války.	Řídící		
vrbecké	školy		J.	Franc	zdůrazňuje	v	Obecní	kronice,	jak	
dobře	posloužil		mlýn	lidem	v	těžkých	válečných	dobách,	
kdy	bylo	tolik	hladu	a	bídy.	V	mírové	době,	jak	vyprávěla	
pamětnice	Lucie	 Janošková,	používali	 službu	větrného	

	 V	pátek	29.	května	2009	ve	velkopavlovické	sokolovně	začala	veřej-
ná	prezentace	nominační	soutěžní	přehlídky	vín	velkopavlovické	vinařské	
podoblasti.	Diplomy	a	ceny	vinařům	předali	senátor	ing.	Jan	Hajda,	sta-
rosta	města	ing.	Pavel	Procházka	a	za	pořádající	Forum	Moravium	o.s.	ing.	
Zdeněk	Karber.	

Cenu	 šampiona	 získalo	Vinař-
ství	 Leoš	 Horák,	 Vrbice	 za	
Sauvignon	2008	PS.,	které	ved-
le	 toho	 získalo	 dalších	 devět	
medailí,	diplom	za	nejlépe	oce-
něné	 bílé	 víno	 a	 cenu	 za	 Zla-
tou	 kolekci	 vín.	 Sedm	medailí	
získalo	Vinařství	Vítka		Sedláč-
ka	a	neztratila	se	ani	MITOMA	
Vrbice,	 která	 si	 odnesla	 domů	
dvě	medaile.	

Renata Horáková

VRBEČTÍ VINAŘI ZASE BODOVALI

Vinařství	MITOMA		přebírá	ocenění	
z	rukou	senátora	ing.	Jana	Hajdy

Úspěšné	Vinařství	Leoše	Horáka

Větrné mlýny. Vlevo je mlýn Sychův, vpravo - ten větší Gregorův, později Mainclův. 
Budova uprostřed dědiny je škola z r. 1871 s věží. Foto je pořízeno asi od nynějšího domu 
pana Jakuba Machovského (u kapličky).

mlýna	hlavně	chalupníci	a	hofeři,	
protože	 jak	 známo,	 větrné	 mlýny	
pracují	dost	pomalu.	Sedláci	si	zde	
nechávali	 jen	pošrotovat	kukuřici,	
anebo	 ječmen.	 Když	 byl	 dostatek	
vody,	 jezdívali	 na	 vodní	 mlýn	 v	
Lanštorfě	 (Ladná),	 kde	 si	 nechá-
vali	 semlet	 svoje	 obilí.	 Ze	 starého	
mohutného	 větřáku	 zbyl	 prý	 jen	
kus	 dřevěné	 hřídele	 od	 lopat,	 část	
mlecího	 kamene	 a	 okno,	 ze	 které-
ho	se	vydávala	namletá	mouka.	To	
okno	z	horní	strany	domku	u	koste-
la	je	tam	doposud.	

František	Janošek

ZPRAVODAJ  OBECNÍHO ÚŘADU VRBICE
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Hodové starosti vrbeckých stárkù
	 Když	byl	stařeček	Hubáček	(nar.	r.	
1803)	ještě	mladý	šohaj,	také	byl	jednou	
zvolený	stárkem.	Tenkrát	mívala	vrbec-
ká	chasa	dva	stárky,	sklepník	se	nevolil.	
V	oněch	dobách	bývalo	zvykem,	že	cha-
sa	měla	 v	 hodové	 dny	 ve	 stárkovském	
sklepě,	mimo	vína,	též	dostatek	pečené-
ho	masa,	aby	bylo	pohoštění	jak	se	pat-
ří.	Podobné	zvyklosti	panovaly	taktéž	v	
sousedních	Čejkovicích,	ostatně	omladi-
na	vrbecká	a	čejkovská,	to	bývali	velicí	
kamarádi.
	 Maso	 na	 hodové	 pohoštění	 se	
zajišťovalo	tak,	že	před	vrbeckými		hody	
vzkázal	 čejkovský	 stárek	 vrbeckému,	
že	má	 pro	 něho	 „něco“	 připravené.	 To	
něco,	 byl	 vyhlídnutý	 pořádný	 beran,	
kterého	měli	Vrbečáci	ukrást.	První	stá-
rek	Hubáček	tehdy	silně	váhal,	když	se	
měl	v	čele	chasy	vypravit	do	Čejkovic.	
„Naši	 maminka	 pocházajů	 z	 Čejkovic	
a	 co	gdyš	mě	 tam	negdo	pozná“,	 takto	
se	vykrucoval	ze	svojí	povinnosti.	„Ná,	
šak	cos	bral	na	sebe	úřad	stárka,	gdyš	se	
fčil	 bójíš“,	 důrazně	 vytýkal	Hubáčkovi	
nerozhodnost	 čejkovský	 stárek.	 Nako-
nec	Vrbečtí	 obstarání	masa	 v	Čejkovi-
cích	zvládli.	Čejkovští,	nejenže	vyhlídli	
kam	 mají	 Vrbečáci	 jít,	 ale	 také	 podle	
domluvy	zajišťovali	hlídání.	Nutno	ještě	
dodat,	 že	před	čejkovskými	hody	se	 to	
stejné	odehrávalo	na	Vrbici.	Je	třeba	ješ-
tě	připomenout,	že	v	oněch	dobách	se	na	
obecních	pastviskách	pásla	veliká	stáda	
ovcí,	 takže	 bylo	 z	 čeho	 vybírat.	 Když	
potom	nastaly	slavné	hodové	dny,	měla	

Vrbecké	hody	před	hospodou	„U	Štoč-
ků“	(rok	asi	1875),	později	byla	hospoda	
Ostřížkova,	nyní	zde	bydlí	rodina	Rýd-
lova	 č.	 24.	 Někteří	 z	 chasy	 mají	 ještě	
světlé	koženice.	Všimněte	si,	že	děvčata	
tehdy	měla	velmi	málo	 spodních	 škro-
benic.

chasa	ve	stárkovském	
sklepě	 dostatek	 jídla	
a	vínem	je	prý	obslu-
hoval	zvlášť	zjednaný	
člověk.	 Už	 v	 minu-
losti	 bývaly	 hody	 na	
Vrbici	 velikým	 svát-
kem	 celé	 obce	 a	 tak	
to	zůstalo,	i	když	bez	
berana,	 až	 do	 dneš-
ních	dnů.
	 Chasa	 se	 i	 v	
dobách	roboty	hodně	

bijávala.	Tehdy	dělávali	„pořádek“	při	muzikách	zvlášť	vybíraní	silní	chlapi,	kterým	
se	říkalo	„obecní	postihači“	(něco	jako	obecní	policie).	Bývalo	tehdy	u	muziky,	nebo	
i		v	hody	opravdu	„husto“.	Stařenka	Lucie	vzpomínala,	že	jednou	ráno	po	hodech,	
našli	lidé	v	járku	prvního	stárka	„Herzánka“	(Herzán	č.	27),	prý	tam	ležel	jak	zabitý.	
V	těch	dobách,	když	bývalo	nejhůř	a	postihači	situaci	nezvládali,	přispěchal	do	hos-
pody	rychtář,	anebo	některý	radní	a	ten	rovnal	býkovcem	vše	co	přišlo	pod	ruku.	Je	
zajímavé,	že	si	tehdy	nikdo	na	nedodržování	demokracie	nestěžoval.

Použité	informace:	Zápisky	řídicího	učitele	vrbecké	školy	J.	France.																																			
František	Janošek

	 Nedařilo	se	mi	najít	odpověď	
na	 otázku	kdy	a	 za	 jakých	okol-
ností	 byli	 kdysi	 vrbečtí	 	 poddaní	
přinuceni	 kopat	 u	 svých	 domů	
dlouhé	únikové	chodby.	Dokonce	
jsem	 nenašel	 ve	 starých	 zázna-
mech	ani	zmínku	o	době	a	důvodu	
vzniku	celého	systému	únikových	
chodeb,	 které	 se	 nacházejí	 pod	
starou	 částí	 Vrbice.	 Tyto	 chodby	
ale	 dodnes	 existují,	 i	 když	 dost	
poškozené	 půdní	 erozí,	 anebo	
v	 některých	 případech	 zasypa-
né,	protože	byly	na	překážku	při	
výstavbě	 obytných	 domů.	 Vím	 s	
určitostí,	že	 to	musely	být	přímo	
existenční	důvody,	které	donutily	
vrbecké		poddané	k	tak	těžké	prá-

Vojenské útoky na Moravu v 17. století.
ci,	 navíc	 v	 obtížném	 štěrkovitém	
terénu.	 Odpověď	 na	 otázku	 kdy	
a	proč,	nám	prozradí	nahlédnutí	
do	 minulosti	 naší	 obce	 a	 okolní	
moravské	oblasti.																																																																																													
	 Zmíněné	 těžké	 doby	 nasta-
ly	 	 pro	 poddané	 robotníky	 mno-
hokrát	 v	 průběhu	 	 let	 v	 17.	 sto-
letí.	 Projděme	 si	 alespoň	některé	
roky	tragického	období		v		oblasti	
Moravského	 Slovenska,	 jak	 naši	
část	Moravy	historici	pojmenová-
vali.
	 Rok	 1604	 až	 1606	 –	 v	 tu	
dobu	plenili	Moravu	vojska	uher-
ského	(sedmihradského)	šlechtice	
Štěpána	Bočkaje.	Bočkaj	povstal	
proti	habsburskému	císaři	Rudol-

fu	II.	Už	v	roce	1605		se	bočkajovci	
přeplavili		u	města	Hodonína	přes	
řeku	Moravu.	Potom	nastalo	lou-
pení	a	vraždění	v	okolních	vesni-
cích	a	také	na	Břeclavsku.	Hlavně	
byly	zasaženy	Prušánky	a	Čejko-
vice	 s	 okolím.	 Štěpán	 Bočkaj	 si	
takto	„vyrovnával	účty“	s	císařem	
Rudolfem	II.
	 Rok	1606	–	v	tomto	roce	Boč-
kaj	sice	zemřel,	ale	loupit	a	zabíjet	
na	Moravě	se	rozhodl	další	uher-
ský	šlechtic	Gábor	Bethlen.
	 Roky	 1618	 až	 1648	 jsou	
dobou	nekonečného	utrpení,	kdy	
Moravu	 zasáhla	 30letá	 válka.	
Do	 moravské	 krajiny	 se	 přímo	
nahrnuli	 němečtí	 žoldáci,	 Saso-
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vé,	Francouzi,	Španělé,	Taliáni	a	
později	 válčili	 na	 Moravě	 taktéž	
Švédové.	
	 V	 připravovaném	 muzeu	
naší	 obce,	 na	 staré	 radnici,	 je	
přehledný	panel,	kde	jsou	uvede-
na	jména	vrbeckých	poddaných	v	
roce	1622.	Tehdy	bylo	v	naší	obci	
obsazeno	 29	 selských	 usedlostí,	
ale	dalších		23	usedlostí	bylo	pus-
tých.	 Takové	 byly	 výsledky	 teh-
dejších	válečných	časů.	V	opuště-

ných	statcích	žili	kdysi	sedláci	se	
svými	rodinami.	Všichni	pomřeli	
na	 následky	 válečných	 pohrom.	
Počítá	 se,	 že	 v	 tehdejší	 době	 žilo	
v	selské	usedlosti	průměrně	6	až	
7	lidí.	Jak	ale	uvidíme	v	přehled-
né	tabulce	na	dalším	místě	tohoto	
článku,	byly	na	tom	tehdejší	 lidé	
na	Vrbici	ještě	dobře.	Já	si	dovolu-
ji	tvrdit,	že	právě	tehdy	se	osvěd-
čila	 	možnost	ukrýt	se	v	 lochu	a	
určitě	 kladnou	 úlohu	 zde	 sehrá-

la	i	možnost	dobrého	přehledu	ze	
Stráže	 po	 krajině	 pod	 naší	 obcí.	
Z	 tehdejších	 29	 jmen	 hospodářů	
z	osedlých	statků	jsou	nám	ještě	
dnes	známa		příjmení	Válek,	Zbo-
rovský,	Zálešák	a	Hanáček.
	 V	roce	1627	vtrhli	na	Moravu	
zase	Turci	a	to	se	prý	děly	ukrut-
nosti	 přímo	 neslýchané.	 Ještě	 8	
roků	 po	 ukončení	 30leté	 války	
Vestfálským	 mírem	 byly	 vesnice	
na	 jižní	 Moravě	 zpustlé,	 taktéž	

pole	a	vinohrady	zpustly.
	 V	 roce	 1663	 přišlo	 na	 jižní	
Moravu	 další	 utrpení	 	 v	 podo-
bě	 loupeživých	 vpádů	 tureckých	
a	 tatarských	 	 hord.	 Morava	 byla	
napadána	po	celé	délce	hranice	s	
Horními	 	 Uhry	 (nyní	 Slovensko).	
Vše	začalo	už	v	roce	1661,	kdy	v	
bitvě	o	město	Nové	Zámky	v	teh-
dejším	 Uhersku	 utrpěl	 rakouský	
císař	 Leopold	 I.	 krutou	 porážku	
od	Turků.	Turecká	armáda		Nové	
Zámky	 obsadila	 a	 zřídila	 si	 tam	
vojenskou	základnu	pro	loupeživé	
výpady	na	Moravu.	Zajímavá	byla	
příprava	a	organizace	na	nesčetné	
vpády	do	moravských	měst	a	ves-
nic.	Turci	se	připravovali	na	svoje	
vojenské	 akce	 přímo	 důkladně	 a	
nikdy	neútočili	„na	slepo“.	Získali	
si	na	svoji	stranu	skupinku	asi	15	
lidí,	kteří	se	stali	jejich	vyzvědači.	
Ve	skupině	špehů	bylo	10	Slováků	
a	5	Moraváků.	Vyzvědači	 byli	 za	
práci	pro	Turky	bohatě	odměňová-
ni.	Měli	na	těle,	na	různých	mís-
tech	(na	lopatce,	tváři,	hlavě,	nebo	
i	 mezi	 prsty)	 vypálena	 označení.	
Později	 zajatí	 špehové	 při	 výsle-
chu	 vypověděli,	 že	 Turci	 popále-
ná	místa	potřeli	nějakou	mastí	a	
rány	 se	 brzy	 zhojily.	 Na	 akce	 se	
jednotliví	vyzvědači	vypravovali	v	
přestrojení	za	poutníky,	nebo	žeb-

ráky.	Na	cestu	dostávali	6	zlatých	
a	10	tolarů.	Výpravy	do	určených	
moravských	 oblastí	 trvaly	 5	 až	
6	 týdnů.	 Po	 návratu	 informovali	
turecké	 velitele	 jaké	 je	 opevnění	
a	obrana	měst	a	městeček	v	pro-
věřené	 oblasti.	 Asi	 po	 2	 týdnech	
vyrazil	z	Nových	Zámků	ozbrojený		
turecký	oddíl,	čítající	500	 jezdců	
na	 koních.	 Špeh,	 který	 prováděl	
průzkum,	dostal	šavli,	také	koně	
s	vybavením	a	jel	v	čele	tureckého	
oddílu.	To,	co	se	potom	v	morav-
ské	krajině	dělo,	bylo	prý	strašné.	
Utrpení	 prostých	 lidí	 v	 tehdej-
ší	 době	 podrobně	 popsal	 česko-
bratrský	 kněz	 Pavel	 Urbanides.	
Sedláci	 	některé	špehy	poznali	a	
zajali	 je.	Tito	potom	při	výslechu	
vyprávěli	o	hrůzách,	které	se	při	
vojenských	nájezdech	děly.	

Výpověď zajatého vyzvědače 
Ondreáše Michalce

	 Ondreáš	 Michalec,	 co	 by	 jez-
dec	na	koni,	vedl	v	měsíci	září	roku	
1663		oddíl	500	Turků	do	oblasti,	
kterou	 	 napřed	 prošel	 jako	 špeh.	
Vedl	Turky	ve	směru	na		Lanžhot,	
přes	 Mor.	 Novou	 Ves,	 Prušánky,	
dále	pak	na	Velké	Bílovice,	Husto-
peče	 a	 okolí.	 Velký	 turecký	 oddíl	

se	 členil	 na	 menší	 skupinky	 a	 ty	
plenily	 vesnice	 v	 okolí	 zmíněné-
ho	směru.	Ze	zápisů	se	například	
dozvídáme,	že	v	Hustopečích	pobili	
nájezdníci	na	200	obyvatel	a	dal-
ších	64	měšťanů.	Dále	odvlékli	do	
zajetí		asi	300	lidí	včetně	purkmis-
tra	 a	 některých	 radních.	 Rychtáři	
dokonce	propíchli	 ruku	a	vzniklou	
ranou	provlékli	kožený	řemínek.	V	
blízkých	 Pouzdřanech	 Turci	 spáli-
li	na	88	domů,	zabili	21	 lidí	a	59	
obyvatel	odvlékli	do	zajetí.	Podob-
ně	krutě	se	chovali	též		v	Popicích.	
Za	 tureckým	 oddílem	 zůstávaly	
vypálené	vesnice	s	mrtvými.	Zápi-
sy	hovoří,		že	když	se	po	několika	
dnech	 uprchlíci	 vraceli	 do	 svých	
domovů,	nacházeli	prázdné	spále-
né	vesnice	a	městečka	s	mrtvolami	
lidí,	mnohdy	okousanými	 od	psů.	
Nájezdníci	 si	 sebou	 odváželi	 vel-
kou	kořist,	což	byly	tisíce	ovcí,	stá-
da	krav	a	koní.	Mezi	kořist	patřilo	
ještě	asi	300	zajatých	lidí,	budou-
cích	 otroků,	 které	 Turci	 prodávali	
na	 trhovištích	 arabských	 zemí.	 V	
první	fázi	po	zajetí	lidi	třídili.	Mla-
dým	děvčatům	a	pohledným	mla-
dým	mužům	natáhli	na	tělo	zvlášt-
ní	 pytle	 s	 otvorem	 pro	 vystrčenou	
hlavu.	Takto	zajištěné	zajatce	pře-
hodili	asi	po	dvou	na	koňský	hřbet	
a	přivázali.	V	noci	pak	vždy	něko-

Přehled počtu domů a rozlohy vinic před 30letou válkou (r. 1618) a stavy domů s vinicemi 
po válce v roce 1656. (rozloha vinic je v měřicích)
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lik		zajatců	stáhli	na	zem	a	poléhali	
si	na	ně,	aby	neutekli.	Zajatce	prý	
živili	tak,	že	jim	sypali	na	zem	trn-
ky	(byl	podzim)	a	ti	je	museli	sbírat	
po	zemi	ústy,	protože	měli	na	sobě	
pytle.	 Starší	 ženy	 při	 roztříďová-
ní	 znásilňovali	 a	 zabíjeli.	 Mužům		
nad	40	roků	usekávali	hlavy.	Tyto	
a	jiné	podrobné	informace	o	řádě-
ní		tureckých	nájezdníků	se	docho-
valy	 z	 výslechů	 zajatých	 špehů.	
Ondreáše	Michalce,	který	vedl	Tur-
ky	dědinami	v	naší	oblasti,	vyslý-
chali	 už	 v	 měsíci	 září	 roku	 1663.	
Vyzvědač	 měl	 vypálenou	 značku	
na	hlavě	a	levé	tváři.	Jako	pomoc-
níky	na	výzvědech	používal	 Jana	
Vyučence	ze	sv.	Mikuláše	 (Borský	
Sv.	Mikuláš)	a	jistého	Mikuláše	ze	
Smolenic.	 Za	 provedený	 průzkum	
naší	 oblasti	 dostal	 odměnu	 	 50	
tolarů.	 Druhý	 den	 jeho	 výslechu	
proběhl	25.	září	roku	1663.	Tehdy	
se	 přiznal,	 kudy	 vedl	 ozbrojený	
oddíl	 Turků.	 Třetí	 	 výslech	 probí-
hal	už	další	den	26.	září	za	použití	
„světelného	mučení“,	což	 je	pálení	
boků	 rozehřátým	 železem.	 Provi-
nilec	se	přiznal,	že	na	jarmarku	v	
Trnavě	 naverboval	 do	 služeb	 pro	

Turky	 dalších	 7	 pomocníků.	 Dále	
prozradil,	 jak	 probíhal	 vojenský	
přepad	ve	směru	Lanžhot,	V	Bílo-
vice	 na	 Hustopeče	 a	 jak	 snadno	
„lovili“	zajatce	v	 rovinatých	oblas-
tech,	protože	se	neměli	kam	scho-
vat.	Výslech	a	poprava	vyzvědače	
Ondreáše	 Michalce	 se	 konala	 ve	
Vsetíně	na	svátek	sv.	Václava	-28.	
září	 roku	 1663.	 Po	 usmrcení	 bylo	
pro	výstrahu	ostatním	tělo	provini-
lého	katem	rozčtvrceno,	napíchnu-
to	na	kůly	i	s	hlavou	a	vystaveno.	

			 	 Předchozí,	 jen	 velmi	 struč-
ná	„procházka“	událostmi,	 jež	se	
začaly	 odehrávat	 v	 naší	 oblasti	
brzy	 po	 začátku	 17.	 století,	 přes	
kruté	roky	30leté	války	a	turecké	
přepady,	dávají	odpověď	na	otáz-
ku,	kdy	obyvatelé	Vrbice	budova-
li	 systém	 únikových	 chodeb	 pod	
starou	částí	Vrbice.	Nejenže	měli	
možnost	brzy	zjistit	z	horní		části	
obce,	které	se	dodnes	říká	Stráž,	
možnost	ohrožení,	ale	když	přišel	
nenadálý		přepad,	stihli	se	ukrýt	
v	 pozemních	 chodbách.	 Systém	
chodeb	 je	 popsán	 a	 vysvětlen	 v	
článku	s	názvem	Podzemní	chod-

by	–	lochy	pod	obcí	Vrbice	a	vyšel	
už	 dříve	 v	 Obecním	 zpravodaji	 v	
roce	 2004.	 Náročné	 kopání	 lo-
chů	 mohlo	 být	 společným	 dílem	
se	 sousedy,	 jak	 tomu	 bylo	 prav-
děpodobně	 v	 případě	 lochu	 ve	
sklepě	 domku	 rodiny	 Markovy		
č.	 92.	 Jejich	 sklep	 byl	 propojen	
jednak	 se	 sousedním	 domkem	
rodiny	Sedláčkovy	č.	91,	ale	také	
s	 domem	 rodiny	 Rýdlovy	 č.	 24,	
který	je	přes	silnici	–	naproti.	Na	
tuto	propojovací	chodbu,	už	znač-
ně	zasypanou,		se	došlo	při	prová-
dění	 vodovodní	 přípojky	 k	 domu	
č.	92.	Myslím	si,	 že	 tento	článek	
v	 podstatě	 odpovídá	 na	 otázku,	
kdy	vznikla	pro	lidi	z	Vrbice	život-
ní	nutnost	kopat	únikové	chodby.	
Je	však	obdivuhodné,	 jak	zvládli	
tuto	obtížnou	práci	v	těžké	štěrko-
vité	hornině	a	při	špatných	tech-
nických	možnostech	jejich	doby.

Použité	informace:
F.	A.	Slavík:	
Moravské	Slovensko	od	XVII.	stol.	
Kronika	obce	Vrbice.

František	Janošek.
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Končíme
Před koncem středoškolských let stojíme,

chtěli bychom vrátit ty krásné roky,
nyní na uplynulé časy myslíme,
teď určuje si každý své kroky.

Všichni pevně doufáme a věříme,
že se u maturity se stanem úspěšní,

tajné sny si v budoucnu splníme
a ve světě budeme ti prospěšní.

Na zdejší školní pohodu
si mile rádi vzpomeneme,

zde před vámi uzavíráme dohodu,
že závěr zdárně dotáhneme.

                        Pavel Buchta ml.

PRANOSTIKY NA ČERVEN

Pranostika = moudro našich předků

															Chladný	květen,	červen	vlažný	-	je	pro	sýpky,	sudy	blažný.
															Červen	studený	-	sedlák	krčí	rameny.

															Když	v	červnu	severní	větry	vějí,	tu	se	bouřky	opozdějí.
															Netřeba	v	červnu	o	déšť	prositi,	přijde,	jak	začne	kositi.

															Jestli	červen	mokrý	bývá,	obilí	pak	málo	rodívá.
															V	červnu	deštivo	a	chladno	způsobí	rok	neúrodný	snadno.

															Červen	mokrý	a	studený	-	bývají	žně	vždy	zkaženy.
															Co	v	červnu	nedá	do	klasu,	červenec	nažene	v	času.
															Jak	červen	teplem	září,	takový	bude	i	měsíc	září.
															Je-li	červen	mírný,	nebude	v	prosinci	mráz	silný.

8. června
Medardova	kápě,	čtyřicet	dní	kape.	
Když	prší	na	Medarda,	namokne	každá	brázda.	
Po	Medardovi	ostrá	zima	už	nechodí,	ani	mráz	vinici	víc	neuškodí.	
Medardovy	mrazy	vinné	révy	nepokazí.

15. června
Svatý	Vít	dává	trávě	pít.

24. června 
Prší-li	na	Jana	Křtitele,	pršívá	tři	dni	celé,	
je-li	bez	deště,	bude	pěkně	ještě.	
Déšť	na	svatého	Jana	Křtitele,	nenasbíráš	ořechů	do	věrtele.
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 První a druhý březnový týden byl ve škole stavební. Stavělo se 
v družině a stavebním materiálem bylo Lego – stavebnice, které není 
nikdy dost.
V odpoledních činnostech měly děti za úkol postavit co nejoriginálnější 
stavbu. Malí stavitelé se bez dlouhého otálení pustili do práce. Nejdřív 
vytvořili skupinky, potom probíhalo projektování a nakonec nastalo to 
nejtěžší – realizace stavby.
 Děti činnost velmi zaujala a bavila je. Důkazem toho byl postupný 
vznik nejrůznějších objektů. Stavěl se zámek, rotunda, šikmá věž, par-
koviště s autem. A že jsme z vinařského kraje, nechyběl ani vrbecký 
vinný sklep, malé vinařství, vinařské potřeby a mlýn na Stráži.
 Vzniklo opravdu několik krásných do detailů promyšlených, výtvo-
rů, které mezi sebou soutěžily o první místo. Za sebe musím napsat, 
že vybrat tu nej..., nej... stavbu bylo velmi těžké.  A tak proběhlo tajné 
hlasování za účasti dospělých a žáků školy. A kdo vyhrál? Nejvíc hla-
sů získalo fotbalové hřiště a zvláštní ocenění patřilo tvůrcům Eifelovy 
věže. 
 Všem ,,stavbařům“ patřila velká pochvala a třeba se mezi nimi za 
pár let objeví opravdový stavební inženýr.

Věra Tomešková 
vychovatelka ŠD

ŠKOLNÍ 
OKÉNKO

Viktor s Markem postavili vrbecký sklep

 Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspě-
chem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v 1. třídě - především čtení (nutné zralé zrakové rozlišování), psaní (slu-
chové rozlišování, grafomotorika) a počítání. 
 Škola je začátek období plnění dlouhodobého vývojového úkolu. Dítě má právo být ve škole úspěšné. Připravenost 
pro školní práci se týká psychosomatického stavu jako výsledku předchozí etapy vývoje dítěte. Je vymezena přiměřenou 
výkonností, přizpůsobivostí a subjektivním pocitem radosti dítěte z toho, že jde do školy. 

ZNAKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI 
Zrakové rozlišování: 
 - zrakem rozlišit tvary od sebe 
 - znát trochu abecedu 
 - rozpoznat alespoň některá písmenka a číslice 
 - děti by už v září, říjnu neměly kvůli nácviku psaní 
   a čtení zaměňovat písmena tvarově podobná (m-n), 
   symetrická podle svislé (b-d) nebo vodorovné osy (p-b, j-l).

Sluchové rozlišování: 
 - poznat první písmeno ve slově 
 - syntéza a analýza slov (rozklad na hlásky: p-e-s = pes, 
   a naopak složení slova z hlásek) Honzík Rychlý plní jeden z připravených úkolů

Rotundu postavili páťáci Eiffelova věž

Vítězné fotbalové hřiště

LEGO V AKCI 
aneb soutěž o nejkrásnější stavbu

ŠKOLNÍ ZRALOST



Řeč:
 - ideálně dítě dokáže vyslovit všechny hlásky do nástupu do ZŠ, protože chodit na logopedii a ještě zvládat školu 
   je hodně nároků naráz
 - řečová vada bývá často doprovázena potížemi v psaní a čtení, což se může jevit jako dyslexie 

Náprava vadného držení tužky:
 - nápravy nejlépe kreslením

Zásady :
 - nácviky v duševní pohodě, ne jako úkol, kde musí dítě obstát 
 - střídat různé psací materiály 
 - velký papír a uvolňovat ruku od ramene přes předloktí až po zápěstí 
 - formou veselé hry kreslit pohádky, příběhy apod. 
 - před psaním rozcvičit ruce (kroužit zápěstím volným, pěstičkami, protřepat ruce, prstíky  jeden po druhém 
   do špetky, palec k ukazováku, palec k prostředníku, palec k prsteníku atd. a zpět) 
 - pozor na to, aby obrázek měl správné proporce, velikost a detaily (postava oči, uši, 5 prstů) – nácvik 
   všímavosti k detailům pro psaní 
 - vybarvování ploch, má být bez přetahování, nedotažení i odbytí jen vyčmáráním

Zralost grafomotoriky a vizuomotorické koordinace:
 - správné držení tužky, pozor hlavně u leváků
 - podepsat se alespoň křestním jménem a tiskacím písmem
 - zabránit křečovitému (silný tlak) nebo nesprávnému držení tužky (hlavně chlapci, kde pomaleji dozrává motorika)
 -  procvičování nejlépe kreslením všemi možnými materiály (voskovky, tužky, křídy aj.)
 -  nebo cvičení podle různých sešitů (např. Těšíme se do školy)

Početní představy: 
	 - naučit formou her:  domino, Člověče, nezlob se ...
	 - nenutit děti,  samy se chtějí učit – zvídavost je znakem školní zralosti

Paměť:
	 - učit se básničky, písničky, hrát pexeso – např. písmenkové

Marta Křivková 
vyučující 1. ročníku
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•	 panu	Pavlu	Bártovi	za	zhotovení			
	 DVD	z	předtančení	
	 na	Rodičovském	plese
•	 firmě	MADEKOP	VRBICE	
	 za	zhotovení	stojánku	
	 na	hasicí	přístroj
•	 čtyřicátníkům	ročníku	1969	
	 za	příjemný	dárek

ZŠ VRBICE DĚKUJE 

 Každým rokem probíhá v naší škole pěvecká a recitační soutěž. I letos se přihlásilo  hodně odvážlivců, kteří se nebáli 
zazpívat či zarecitovat. Zazněly nejen písně lidové, ale také moderní, rytmické i s pohybovým doprovodem. Do recitační 
soutěže si žáci vybírali básně nejen ze svých čítanek, ale také z dětských časopisů, básnických sbírek našich významných 
českých spisovatelů.   
 Musím říci, že je rok od roku těžší vyhodnocování výsledků, neboť jsou žáci vzorně připraveni a k soutěži přistu-

Nejlepší zpěváci školy společně s paní učitelkou 
Danielou Otáhalovou

     ZPÍVÁME A RECITUJEME

pují zodpovědně. Ti nejlepší jsou odměněni diplomem a věcnou 
cenou.     

 Nejkrásnější hlásky - tedy děti z naší školy - Klaudie Fridri-
chová, Michaela Hanzlíková, Martin Petrásek a  Lenka Horáková 
krásně a s pěkným výrazem zapěli lidovou píseň i v Kobylí na pře-
hlídce malých zpěváčků. Všem patří pochvala  za odvahu a krásný 
pěvecký výkon. Maminkám a babičkám velké díky za nažehlení 
krojů.

Mgr. Daniela Otáhalová
učitelka ZŠ Vrbice
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 Od poloviny ledna do března pro-
bíhala ve škole rekonstrukce záchodů 
v 1. patře.  Bouralo se, stavělo a obklá-
dalo. I děti přiložily ruku k dílu, i když 
ne úplně doslovně. Téma záchodů 
zpracovávaly přiměřeně jejich věku - 
počítaly obsahy, množství obkladaček, 
skládaly básničky o záchodech, psaly 
pohádky a vytvářely své vlastní návrhy 
interieru WC  a obkladaček. Výsledky 
jejich snažení byly mnohdy  velice zají-
mavé a veselé. Některé jsme vybrali a 
zbytek  zajímavostí a postřehů najdete 
na našich školních stránkách www.
zsvrbice.cz. 
 Z nových záchodů máme radost 
všichni ve škole a už se těšíme, až se 
opraví i ty v přízemí.

Mgr. Renata Horáková
ředitelka školy

Nové záchody ve škole

 Můj kocour 
se jmenuje 
Mikeš. Má  slu-
šivý černobílý 
kožíšek. Má vel-
ké  zelené oči, 
které mu v noci 

svítí. Mikeš má rád maso z plechov-
ky a granule. Když jsme si ho přivezli, 
byl ještě malé koťátko, teď je z něho 
velký kocour. Je moc šikovný, protože 
umí chytat myši. Když nějakou uloví, 
tak  nám ji přinese ukázat. Nejvíc se 
mu zasmějeme,  když si vyskočí na 
houpačku a houpe se. Je to můj kama-
rád.                                       
                         Martin Štěrba                   

Z hodin slohu žáků 3. ročníku
Popis domácího zvířete

 Můj kocourek Lumpík je bílý 
jako sněhová kulička. Bývá v kotelně, 
na skříni má pelíšek. Má rád teplo a 
občas si vleze i za kotel. Pořád chce 
jen maso, ale dávám mu i granule, aby 
nebyl tlustý. Když za ním přijdu, tak 
začne nahlas mňoukat, to já vím, že 
chce maso. Ve dne chodí k sousedce 
za její kočičkou, je celá černá. Lum-
pík je hodně hravý. Vymýšlím pro něj 
různé zábavné hračky. Nejoblíbenější 
je pro něj papírový kapesník uvázaný 
na bavlnce. Je to můj mazílek a veliký 
kámoš.        
                    Michaela Kubíková

Tajný  popis věci

 Ráda bych vám popsala věc,  kte-
rou mám ve svém novém podkrovním 
pokojíčku. Nachází se u stropu a má 
bílou barvu. Je hranatá a připevněná 
na stěně. Nejvíc ji využiji v létě, umí 
totiž udělat v pokoji příjemný chládek. 
Dá se využít i v zimě k topení. Ovládat 
se dá také dálkovým ovladačem, což 
je pro mě velmi pohodlné. Druhá část 
této věci je umístěna venku na střeše. 
Když je v provozu, je úplně tichá, skoro 
o ní nevím. Vyrobila ji firma LG.         
     Simona Bartáčková

 Věc, kterou vám chci popsat, 
má tvar mušle, je průhledná a sví-
tí. Podstavec je z bílého plastu a má 
tvar čtverce. Na zadní straně čtverce 
je zástrčka a vepředu čidlo, které rea-
guje na tmu. Když je tma, mušlička se 
rozsvítí. Tuto popisovanou věc použí-
vám hlavně,  když jdu spát. Je mým 
pomocníkem, abych se tolik nebála.                      
        Simona Herůfková        

 Moje popisovaná věc je kulatá 
a svítí. Je pestrá a hodně barevná, se 
spoustou nápisů. Stojí na stojánku a 
otáčí se dokola. Najdeme na ní znázor-
něné kontinenty, státy, oceány, zálivy 
a moře celého světa. Najdu tam také 
naši Českou republiku, ale naše obec 
Vrbice tam  zaznačena není. Před spa-
ním očima cestuji po celém světě.                                                                                               
              Milana Rychlá

 V hodině čtení měly děti ze 2. a 
3. ročníku za úkol proměnit se v bás-
níky a pokusit se pokračovat v tvorbě 
básničky. A jak se jim jejich umělecká 
tvorba zadařila? Posuďte sami ...

Poslechněte, co se stalo

Poslechněte co se stalo,
sluníčko

si kožich vzalo!

A  co potom?
A co dál?

Na trumpetu zajíc hrál!

No a potom? 
A co ještě?

Víla měla klobouk z deště!

A co potom?
A co dál?

Sluníčko ten kožich hřál.

A co potom?
A co dál?

Zajíc si tam pořád hrál.

No a potom? 
A co ještě?

Jindřich Balík

Básníci ze druhé třídy

Básníci tvořili ...

Víla byla celá z deště.
Pojď sem za mnou zajíčku, 

zazpívám ti písničku.                           
	Iva Janošková

A co potom?
A co dál?

Žába hraje na kytaru,
žabák pořád sedí v baru.

Ryba chodí do školy,
želva píše úkoly.                                    

Jan Zálešák

Sluníčko si kabát svléklo
a přitom se trochu leklo.
Had zaběhl do obchodu,

přinesl nám dobrou vodu.
Žirafy  letadlem letěly,

občanský průkaz neměly.
Škola jela na dovču,

tak my si zajdem na kofču.                              
 Jan Veverka

Poslechněte, co  se stalo:
fialka nám zčervenala,
pampeliška zmodrala,

v létě sníh nám napadl,
strom je živý, směje se.

Na prolhané oči, mějte se!    
Radek Kratochvíl
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POHÁDKA O ŠKOLNÍM ZÁCHODĚ

 Byl jednou jeden školní záchod a ten byl hodně starý. Jed-
noho dne se ucpal. Bylo u něj devět opravářů, ale nikdo ho 
nedokázal opravit. Tak se musel koupit nový. Nový záchod byl 
krásně bílý s dřevěným prkýnkem a hodně voňavý. Proto mu 
ostatní záchody ve škole začaly závidět. Jednou v noci se ze 
záchodů začaly ozývat  zvláštní zvuky.
„Ten záchod je tak voňavý a hezký, že ho mají děti raději než 
nás ostatní,“ ozval se hlas. 
„Musíme něco udělat,“ ozval se druhý. 
To si mezi sebou povídaly staré školní záchody.
 Další den si děti všimly, že nový voňavý záchod je zaháze-
ný toaletním papírem, a že je ke všemu ucpaný. Paní ředitelka 
zavolala opraváře, aby zjistil, co se vlastně stalo. Opravář při-
šel do školy, prohlédl si pečlivě nový záchod a řekl: „ Záchod 
je moc ucpaný, budu na něj potřebovat speciální zařízení, kte-
ré nemám momentálně k dispozici. Budu ho mít až za týden. 
Musíte  zatím používat staré záchody.“ 
Po týdnu děti zjistily, že jsou staré záchody opravdu ve vel-
mi špatném stavu. Proto  poprosily paní ředitelku, aby staré 
záchody nechala vyměnit.
 Po dlouhé době byly záchody 
vyměněny za úplně nové a první 
záchod se mezi tím opravil a začal 
splachovat. Všechny záchody ve 
škole byly stejné a děti na ně rády 
chodily a měly radost, že mají ve 
škole tak pěkné a voňavé zácho-
dy. 

napsala 
Lenka HORÁKOVÁ
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Firma MPclick nabízí vysokorychlostní online připojení k Internetu. 
Cena aktivace pouze 1,- Kč, měsíční tarify od 350,- Kč. 

Více informací na tel čísle: 739 054 060 nebo na www.mpclick.cz. 
Volejte od 09.00 do 17.00 hodin.

 Letos proběhl v sobotu 30. 
května a už od rána byl ve vel-
kém ohrožení, protože samozřej-
mě pršelo. Naštěstí se ale počasí 
během dopoledne umoudřilo, a tak 
odpoledne v 17 hodin mohla akce 
začít. Na prostranství  za kulturním 
domem se během hodiny soutěžilo 
v sedmi disciplínách, soutěžili malí  
i velcí a někdy pomohli při zvládání 
úkolů i rodiče.
 Po hodinovém klání se na 
sóle objevili se vší parádou vrbečtí  

VÝSLEDKY  MATEMATICKÉHO  KLOKANA  2009

DEN DĚTÍ

Kategorie CVRČEK ( 2. a 3. ročník)
1. Michaela Kubíková  3. roč.  44 bodů              
2. Jan Veverka   2. roč.  43 bodů
3. Simona Herůfková, Martin Štěrba 3. roč.
    Radek Kratochvíl všichni  42 bodů
Maximum 60 bodů v kategorii CVRČEK.

Kategorie KLOKÁNEK ( 4. a 5. ročník)
1. Kateřina Galová 5 . roč.  63 bodů
2. Lenka  Horáková 5. roč.   62 bodů
3. Michaela Hanzlíková 4. roč.  54 bodů
Maximum 120 bodů v kategorii KLOKÁNEK.

Všichni počtáři i vyučující se shodli, že letos byl KLOKAN hodně náročný.

Mgr. Renata Horáková
ředitelka školy

Neočekávaný konec

Pár měsíců do dne schází,
maturita si na nás brousí zuby,

mé já to hodně trápí,
nebe nám rozdá své osudy.

Každý půjdeme svou cestou,
dráhy z jedné do dvou se rozdělí,

už nebudeš mou nevěstou
a mne to hodně zabolí.

Dva viděli příběh nekonečný,
na konec věřit zapomněli,

středoškolský život není věčný,
te vše by dohnat chtěli.

Oni na sebe jen tak nezapomenou,
dlouho budou na sebe vzpomínat,

až bude už každý sám sebou,
nebudou si spolu o velké povídat.:-(

                  
  Pavel Buchta ml.

hasiči. Přijeli za zvuku sirény a 
předvedli dětem opravdový hasič-
ský zásah při požáru (naštěstí na 
sóle hořelo jenom malé ohniště). 
Děti si pak mohli prohléd-
nout jejich auto a zastří-
let si ze vzduchovky.

 Kvůli mokrému terénu byly 
zrušeny čtyřkolky, ale snad příští 
rok budou, když nebude pršet …
Celá akce se vydařila díky všem 
sponzorům z Vrbice i okolí, kteří 

dětem k jejich svát-
ku přispěli věcným 
nebo finančním 
darem. 
 P o d ě k o v á n í 
si zaslouží  také 
všechny maminky, 

které se postaraly o organizaci a  pří-
pravu celého odpoledne.

Mgr. Renata Horáková
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Kontakt:
Štambacher s.r.o.

Za dvorem 5
Velké Pavlovice

Tel:
519 428 518

Mobil:
777 794 440

  777 888 856
E-mail:

josef@stambacher.cz

armatury, radiátory, čerpací technika  
GRUNDFOS, WILO, zastoupení SIGMA 
včetně náhradních dílů, expanzní nádoby, 
pojistné ventily, měřicí a regulační tech-
nika, mosazné fitinky, deskové výměníky, 
sanitární keramika, wc moduly, kuchyňské 
dřezy, vany ESTAP, RAVAK, TEIKO, 
sprchové zástěny ECOLUX, hydroma-
sážní vany ECOLUX, ESTAP, plastové 
výrobky PLAST BRNO, ALCA PLAST, 
rozvody vody PPR, PE, měděné potrubí, 
měděné fitinky SANHA, VIEGA 
(pájecí, lisovací),  nerezové lisovací fitin-
ky SANHA, NiroSan a VIEGA, 
nerezové potrubí SANHA, NiroSan 
a VIEGA,  veškeré druhy izolací  
systémy HT, KG a GEBERIT....,  
kotle BUDERUS, JUNKERS,
DAKON, VIESMAN, kotle
na dřevoplyn, tepelná
čerpadla, solární
zařízení

www.stambacher.czVše 
pro vodu, to

pení a plyn včet
ně 

nářadí n
ajdete

 v naší p
rodejn

ě.

Provádím
e m

ontáž! C
enové

nabídky zd
arm

a!

Po – Pá 7.00 -16.00  hod
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Zimní příprava
	
 „Co se v mládí naučíš, ve stáří 
jako když najdeš …“ Kdyby toto staré 
české přísloví někdo volně přeložil do 
fotbalové hantýrky, znělo by asi takto: 
„… co v zimě nenatrénuješ, v létě už 
nedoženeš!“ A vzhledem k tomu, že 
naši soupeři určitě nezahálí, tak jsme 
i my museli, během zimní přestávky 
obout běžecké boty, navléct teplé oble-
čení a vyrazit do terénu nabrat trochu 
fyzické kondice. Jako předkrm před 
oficiálním zahájením přípravy se větši-
na hráčů zúčastnila tradičního silves-

trovského florbalového turnaje. Tato 
dopolední akce v kobylské tělocvičně 
byla spíš odreagováním po bujarých 
vánočních žranicích, a měla za úkol 
pomalu rozhýbat tělo před samotným 
trénováním. 

 Od posledního vydání obecního 
zpravodaje uplynul nějaký čas a ani v 
tomto období jsme ve stavební činnosti 
nezaháleli. Stavební firma JS – Abacus 
s.r.o. dokončila stavbu v požadova-
ném termínu. Kolaudace sportovního 
areálu proběhla 19. 12. 2008 bez pro-
blémů. Kolaudací a uvedením šaten a 
závlahy fotbalového hřiště do zkušeb-
ního provozu se naplnil sen několika 
generací. 
 Celkové náklady stavby činily 3,0 
mil. Kč, z toho 2,7 mil. Kč jsme získali 

Sportovní okénko 
FK Vrbice 1959

 Tréninkové týdenní dávky byly 
rozděleny do tří dnů. Pondělí, středa, 
sobota… Pondělní relaxační odpo-
ledne v tělocvičně při florbalu, 
které bylo pojato humornou 
formou, bylo velmi oblíbené a 
každý týden jsme mohli v Koby-
lí zhlédnout několik úžasných 
ekvilibristických ukázek flor-
balového umění našich hrá-
čů. Zato středeční trénink byl 
celkem neoblíbený. Uzdravený 
David Mikulica spolu s Liborem 
Knápkem naplánovali kondiční 
hodinové běhání povětšinou v 
naší krásné Vrbici a tak ti z vás, 
kteří měli to štěstí, že se mezi 
šestou a sedmou procházeli ulicemi 
obce, mohli spatřit skupinku mladíků 

v tmavě modrých soupravách, 
jak zlepšuje svou fyzickou kon-
dici. Sobotní trénink se v lednu 
a v únoru nesl ve znamení stře-
dečních běhů a nabírání kondi-
ce. Čtvrtého až osmého února 
jsme vyrazili na stmelovací 
soustředění do Letohradu. Pří-
jemné zázemí jsme našli v uby-
tovně Lom, vzdálené několik 
desítek metrů od fotbalového 
stadionu, na kterém se usku-
tečnila většina naší přípravy, 
stejně tak jako tréninkový zápas 

s týmem FC Jiskra Králíky. Toto utká-
ní s mužstvem hrající místní okresní 
přebor skončilo nerozhodně 1-1, když 
naši jedinou branku vstřelil Jenda 
Blaha, jenž se soustředění zúčastnil 
také. Podrobnosti o této akci jsou ke 

zhlédnutí na našich stránkách v sekci 
komentáře pod názvem Letohradský 
deník.  Jak vysvitly první jarní paprsky 
a vedení kobylského Sokola kývlo na 
náš požadavek trénovat na jejich hři-
šti, přesunula se příprava právě tam 
a začala takzvaná technická příprava 
s míčem. Počáteční interval dvakrát 
týdně byl postupem času ze studijních 

a pracovních povinností hráčů zkrá-
cen na páteční večer a tak každý první 
volný víkendový večer trávili naši hráči 
na trávníku kobylského hřiště. V rámci 
zimní přípravy sehrál náš tým také čty-
ři přípravné zápasy. 7. února v rámci 
soustředění v Letohradu již zmiňova-
ný zápas s FC Jiskra Králíky (1:1), 22. 
února jsme se v Otnici na umělé trávě 
rozešli se Sokolem Šitbořice smírně 
3:3, 15. března jsme v Terezíně porazi-
li místní Sokol 4:2 a 23. března v Žab-
čicích, opět na umělce, přehráli Sokol 
Vranovice 3:2. Intenzita zimní přípravy 
a výsledky tréninkových zápasů nám 
dodávaly potřebné sebevědomí a víru 
v úspěšný start do druhé půlky sezóny, 
na jejímž konci by nás v rámci oslav 
50. výročí založení klubu měl čekat 
také postup do III. třídy. 
(www.fkvbrice1959.ic.cz)

Dušan Fridrich

Rekonstrukce sportovního areálu
formou dotace ze státního rozpočtu. 
Na dokončovacích pracích v areálu, 
osazení zábradlí, 
laviček, nových bran-
kových konstrukcí, 
nových střídaček 
atd. se brigádně 
podíleli členové TJ. 
 V neděli 17. 5. 
2009 bylo vše při-
praveno ke slavnost-
nímu otevření šaten. 
Počasí nám přálo, 

bylo jako na objednávku. K rados-
ti pořadatelů byl velký zájem nejen z 
řad občanů, ale i mladých sportovců, 
doufáme, že nadějných fotbalistů. 



Jsme rádi, že naše pozvání přijal pan 
poslanec Ladislav Šustr, který má 
velký podíl na získání dotace, spolu 
s ředitelkou RS ČSTV paní Jaroslavou 
Schejbalovou. Ta se bohužel z časo-
vého zaneprázdnění ze slavnostního 
otevření omluvila. Oběma patří naše 
velké poděkování.
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Horní řada (zleva): Dušan Fridrich, Zdeněk Horčička, Vlastimil Bařina, Jaroslav Kři-
vánek, Jiří Kubík, Leoš Horák, Svatopluk Horák, Michal Válek, Vít Zálešák, Zdeněk 
Svrček, Libor Knápek. Dolní řada (zleva): Josef Zrůna, Milan Herůfek, David Mikulica, 
Stanislav Herzán, Zdeněk Fridrich, Marek Herůfek, Vladimír Mikulica, Jakub Záruba

 Po úvodním projevu Milana 
Herůfka a krátkém proslovu 
pana poslance a pana staros-
ty obce byla slavnost-
ně přestřižena páska. 
Tohoto úkolu se ujal pan 
poslanec Ladislav Šustr, 
spolu se starostou obce 
Vlastimilem Bařinou a 
předsedou TJ Stanisla-
vem Bízou. K 50. výročí  
založení oddílu, které se 
uskuteční 5. července 
2009, jsme si nadělili 

pěkný dárek. V rámci slavnost-
ního otevření proběhlo i mistrovské 
utkání žáků mezi družstvy Vrbice a 
Brumovic.
 Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravě a realizaci toho-
to projektu a neváhali obětovat spous-

tu volného času pro dobrou věc. Věřím, 
že sportovní areál ve Vrbici bude hod-
ně využíván a bude sloužit ke sporto-

vání několika dalším generacím. Přeji 
tomuto sportovišti hodně spokojených 
sportovců a hrajících si dětí, hodně 
zdaru a zasloužených vítězství!
																																						

 Milan Herůfek

Průběžné výsledky

si Vás dovoluje pozvat 

5. července 2009 
na              

(HAŠEK, CHOVANEC, KADLEC, BÍLEK, NĚMEČEK, BERGER, KNOFLÍČEK, PANEN-
KA, DOBIÁŠ, JAROLÍM, DRULÁK, FRÝDEK, LÁTAL, LEVÝ, ŠTAMBACHER, JURKA-
NIN, KABYL, BITTENGEL, VESELÝ, VRABEC, NĚMEČEK, MIČINEC, PŘÍLOŽNÝ, 
HRUŠKA, FIALA, JAKUBEC, VÍZEK, NĚMEC, KAFKA, NEHODA, RADA, ČABALA, 
STRATIL, PROKEŠ)

TJ DRUŽSTEVNÍK VRBICE, oddíl kopané

Program:
 13.30 h ŽÁCI VRBICE : KOBYLÍ
 15.00 h STAŘÍ PÁNI VRBICE : VELKÉ PAVLOVICE
 16.30 h MUŽI VRBICE : INTERNACIONÁLOVÉ ČR

OSLAVY 50. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ODDÍLU KOPANÉ

Muži

Žáci
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Ke 30. 06. 2009 žije v obci 1.107 občanů, 
z toho 908 dospělých a 199 dětí.

Narozené děti:
Rutar David, Vrbice 124

Jiroušková Daniela, Vrbice 1
Varmužová Hana, Vrbice 269

Bečkovský Jiří, Vrbice 3
Grůza Oliver, Vrbice 364

Z našeho středu odešli:
Friedl Jaroslav, Vrbice 213
Šůrek Václav, Vrbice 30

Michnová Marie, Vrbice 313
Válek Josef, Vrbice 266

Jubilanti:
80 let

Čačíková Ludmila, Vrbice 330
Fridrichová Marie, Vrbice 203
Varmužová Marie, Vrbice 364

85 let
Varmužová Ludmila, Vrbice 120

90 let
Janošková Augusta, Vrbice 11

95 let
Svrčková Anna, Vrbice 172

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, 
aby jejich jubilea byla uveřejněna ve společenské 

kronice zpravodaje, aby tento svůj požadavek 
oznámili na obecním úřadě.

Společenská kronika

Obecní zpravodaj – vydává Obecní úřad Vrbice, adresa: Obecní úřad Vrbice, 691 09 Vrbice 89, tel./fax: 519 430 302, 
registrační číslo 370011199. Registrace povolena u OKÚ v Břeclavi. 

Redakční rada: Bohumila Bařinová, Milada Bucňáková, Mgr. Renata Horáková. 
Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 350 výtisků. CENA 5,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Divadelní spolek Okolo Luže Vrbice věnoval 

Obci Vrbice částku 500,- Kč jako sponzorský dar 
na náklady spojené s vydáváním zpravodaje.

Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice

Tel./fax: 519 346 620, mob.:608 523 571, e-mail: info@danitour.cz 

Provozní doba: PO-PÁ  16.00-18.00 + ÚT a ČT 9.00-11.00
www.danitour.cz

• pobyty u moře - letecky z Brna, Prahy, 
 Bratislavy i Vídně, autobusem i vlastní 
 dopravou
• ekonomicky i luxusně, hotely, penziony, 
 studia, apartmány, stany, mobilhomy…
• pobyty v tuzemsku – různé typy ubytování 
 ve všech cenových kategoriích, také chaty 
 a chalupy, lázně

Velký výběr last minute 
• denně aktuální nabídky - stačí zadat 
 požadavek   
• pohlídám, pomohu s výběrem, porovnám 
 nabídky, informuji Vás, vše vyřídím.

Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje 
nebo jako na internetu.

Ušetříte za telefony, poštovné 
a bankovní poplatky.

Než začnete stavět, kopat nebo upravovat 
pozemek, zavolejte – 777 794 440

Naše rypadlo Hitachi Zaxis 27U2 je malé, ale poskytuje 
mnoho velkých možností jak Vám pomoci.

• výkopy pro základy domů, garáží a dalších staveb
• výkopy pro inženýrské sítě, přípojky kanalizace, vody,
 plynu, elektřiny – šířka lžíce 30 a 60 cm
• úpravy pozemků, terénní úpravy – rypadlo je vybaveno
   radlicí „svahovka“ 120 cm s náklonem 45o

• demolice objektů a odvoz kontejnery na skládku
• výkopy starých stromů a jejich odvoz
• výkopy bazénů, jímek, septiků
• výkopy těsně podél zdí

Pronájem a odvoz kontejnerů

www.stambacher.cz

Dovolená 2009


