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MŠ - pasování předškoláků MŠ - podzimní vycházka

MŠ - svatý Martin v MotýlcíchMŠ - svatý Martin v Koťátkách

ZŠ - Halloween v 5. ročníku ZŠ - plavecký výcvik 3. a 4. ročníku

ZŠ - projekt 72 hodin - ruku na to! ZŠ - pasování prvňáčků
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Letos jsem si dal bojový úkol – co nejvíce se 
vyvarovat předvánočního shonu, koled na konci 
října, nakupování dárků od září a dalších rádoby 
atributů, které někteří z nás, a zejména 
marketingová oddělení v nákupních centrech, 
považují za velmi důležité. Ale vězme, že důležité 
nejsou.  

Nedávno na mne zapůsobilo také vtipné video, kdy 
ve scénce parodovali hysterickou matku, která si 
nejprve dává předsevzetí, že to nebude letos 
přehánět s cukrovím, úklidem, přípravou na 
štědrovečerní večeři, a nakonec se hroutí z toho, že 
má jenom deset druhů, jestli tři kapři nejsou málo a 
terorizuje zbytek domácnosti, že stromek není 
podle představ, pod skříní je prach atd. Ruku na 
srdce, nenajdeme se v tom mnohdy také? Je to jen 
na nás. 

Máme za sebou náročný rok. Zdražování vstupů 
se nevyhnulo ani naší obci, nežijeme přeci ve vakuu, 
a jak to tak vypadá, další dva roky budou náročné. 
Musíme se s tím ale poprat. Letošní Vánoce 

strávíme poprvé také 
s uprchlíky z Ukrajiny. Nemohu 
nepoznamenat, že se ke mne často dostávají 
kritické a závistivé informace, že oni mají…. Co jim 
ale kdo závidí – to, že museli opustit své manžely 
a domov, to, že spoustě z nich jejich blízcí umírají 
v boji, to že nad jejich domy (stojí-li ještě) létají 
rakety, to že jejich děti ve škole musí překonávat 
jazykovou bariéru? Naivně si někteří asi myslí, že to 
vše obětovali, aby tady získali pár tisíc humanitární 
podpory. Ano, mnohdy sám nechápu jejich 
myšlenkové pochody a zvyky, ale je to o toleranci 
a domluvě – každý národ má svoje – i ten náš, byť to 
slyšíme neradi. Pokusme se být tedy tolerantní, vžít 
se do jejich situace a snažit se na většině věcí 
rozumně domluvit.  

Přeji Vám i naší Vrbici požehnané, poklidné 
a opravdu pohodové Vánoce. Ať si každý najde 
to svoje – klid u domácího krbu, setkání s rodinou 
a přáteli, nostalgickou náladu u vánočních 
bohoslužeb, radost v dětských očích, radost z toho, 
že můžeme být spolu. 

Úvodní slovo starosty 
Štědrej večer nastal…

Akce Kulový blesk
Zejména Ti z řad Cimrmanologů mají mezi své 
oblíbené firmy zařazen film Kulový blesk, a to 
zejména díky kvalitním hláškám – „Máňa říkala…“, 
„máte sklep a mola bych ho vidět?“, „to je hezká 
půdička, tady se mi to bude věšet“ a pro mne 
osobně nej - dotaz operního mistra Bílka stran 
kvalitní brazilské kávy.  

Asi jste si všimli, že kulturní dům prochází další 
etapou rekonstrukce a k rekonstrukci také došlo 
v multifunkční budově – to je ta, kde se nachází 
pošta. V průběhu prosince a ledna dojde k 
přestěhování obecního úřadu právě do této budovy, 

budete mít tedy vše pokupě a zejména starší občané 
by měli ocenit, že nebudou muset šlapat do schodů.  

Z kulturního domu vznikne Komunitní centrum 
Vrbice – probíhá oprava sálu a přísálí, zadního 
schodiště a zadních částí kulturního domu v patře, 
kde vzniknou nové klubovny a místo pro terénního 
pracovníka sociálních služeb. Tento projekt byl 
podpořen z programu IROP prostřednictvím MAS 
Hustopečsko.  

Doufám, že všichni současní i budoucí uživatelé 
se budou v nových prostorách cítit příjemně.  

Tomáš Bílek, Váš starosta

My třídíme nejlépe 2022 
Naše obec se poměrně pravidelně umisťuje na předních příčkách krajského kola soutěže „My třídíme 
nejlépe“, kterou pořádá společnost EKO-KOM, a.s. – autorizovaná obalová společnost, která svým 
klientům zajišťuje plnění povinnosti vyplývajících ze zákona o obalech.  

Letošní vyhlášení výsledků proběhlo 6. prosince ve VIDA centru v Brně.  
Obec Vrbice se umístila na krásném 1. místě. Gratuluji a děkuji všem, kdo aktivně přispívají.
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Letos jsme se opět sešli, abychom společně rozsvítili vánoční stromeček 
a zazpívali si koledy ve stejný čas jako mnoho dalších lidí po celé České 
republice a prožili tak spolu příjemný adventní čas.  

Na sóle za kulturním domem tak zazněly v podání 
spontánního vrbeckého sboru známé koledy 
Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, 
Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody a Pásli 
ovce Valaši. Na závěr nesměla chybět všemi 
oblíbená vánoční píseň Vánoce, vánoce přicházejí. 
A nechyběl ani jarmark, svařák a pro děti čaj.

Letos taková syntéza dvou podobných akcí – proč jsme se 
rozhodli vyzkoušet skloubit tyto dvě akce dohromady? 

• Den před první adventní nedělí se koná koncert 
Kamínku, který je hojně navštěvován, je nádherným 
úvodem do adventu a o zázemí koncertu se starají 
totožní lidé – nadšenci. Hned na druhý den musí být 
kostel přichystán na mši, takže se pracuje do nočních 
hodin.  

• Konec týdne je pro zaměstnance obce vždy 
nejnáročnější – probíhá svoz tříděných odpadů, ČOV 
se musí nachystat na náročný víkend, navíc v letošním 
roce probíhá akce "Kulový blesk". 

• Nachystání celé každé akce je hodně náročné – navézt 
stánky, zajistit stromek, jeho nasvětlení, ozvučit akci, 
a většinu z toho ihned po akci uklidit.  

• Nacvičit program na dvě téměř totožné akce časově 
od sebe vzdálené týden a půl.  

• Rozsvěcování stromů případně jiné adventní akce 
probíhá ve více městech a obcích, je možné tak 
navštívit i jiné akce u sousedů.  

Zjevně bylo logické skloubit tyto dvě akce dohromady.  
Pokud i přes výše uvedené argumenty má někdo se 
skloubením zásadní problém, může si třeba pod 
hlavičkou nějakého spolku nebo i sám za sebe vzít na 
starost organizaci a realizaci. Síly by se tak rozložily.  

Tomáš Bílek

Rozsvěcování vánočního stromu a Česko zpívá koledy…

Vrbice a Zpěváček Slovácka 
Po velkém úspěchu v prvním kole Hanáckého zpěváčka ve Ždánicích 
postoupila Natálka Jungmannová do dalšího kola v nejmladší 
kategorii, které se konalo 23.10.2022. Její kategorie byla velmi 
početně zastoupená a Natálka byla jedna z nejmladších soutěžících.  

I přesto byl 
její výkon 
excelentní 
a naprosto 
srovnatelný 
se staršími 
dětmi. 

Děkujeme 
Natálce 
za skvělou 
reprezentaci 
Vrbice.
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Štědrý den se kvapem blíží, a tak mi byl inspirací při vymýšlení příspěvku do zimního čísla zpravodaje. Každá 
rodina má tradici jídel podávaných během Štědrého dne a dohady o nejlepší variantu bramborového salátu jsou 
pověstné. Takže recept na bramborový salát vám nabízet určitě nebudu. Zkusím to s rybí polévkou, i ta má 
nespočet variant a jistě má každá rodina svůj jedinečný recept. U nás se vaří maďarská rybí polévka Halászlé. 
Polévka je to pikantní, tak pro ty, co neradi ostré, přidávám recept na mého oblíbeného houbového kubu, ten se 
u nás na Štědrý den obědvá.  

A kdo nerad ostré ani houby, může vyzkoušet recept mého muže na kapří hranolky. Ty sice nemíváme na Vánoce, 
ale je to přesně to jídlo, na které se zaručeně všichni sejdeme.

Houbový kuba 

250 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru na podlití, 
250 g velkých krup, 130 g oloupané cibule, 
100 g sušených hub, 2 stroužky česneku, 
2 lžíce sádla, 1 lžička sušené majoránky, 
1 lžíce nakrájených lístků hladkolisté petržele, 
špetka drceného kmínu, sůl a pepř 
1. Sušené houby namočíme do vody, ideálně večer před 
přípravou. Před použitím scedíme a nakrájíme nahrubo. 
Kroupy důkladně propláchneme a uvaříme doměkka 
a scedíme. Cibuli nakrájíme najemno, česnek oloupeme 
a prolisujeme. 
2. Troubu rozehřejeme na 180 ºC. Pekáč nebo zapékací 
mísu vymažeme 1 lžící sádla. V kastrolu nebo velké pánvi 
rozehřejeme zbylé sádlo, přidáme cibuli a za častého 
míchání ji orestujeme dozlatova. Přidáme špetku čerstvě 
drceného kmínu, kroupy, houby a česnek a vše 2 minuty 
mícháme. Přidáme v dlaních promnutou sušenou 
majoránku, podlijeme vývarem a necháme za stálého 
míchání provařit do hustší směsi. Dle chuti osolíme 
a opepříme. 
3. Kroupovou směs vložíme do vymazaného pekáče, 
uhladíme a dáme zapéct do rozehřáté trouby na 10 
minut. V původním receptu není sýr, ale já ještě povrch 
směsi zastrouhám parmazánem. Na talíři ozdobíme 
nakrájenou petrželí.

Kulinářské okénko      připravila Martina Mikulicová

Halaszlé 

500 g filetů z různých druhů ryb  
(candát, okoun, kapr, pstruh), 
2 papriky kapie,  
3 rajčata, 
2 střední cibule,  
bobkový list, 
sladká paprika,  
pálivá paprika  
(kdo snese, může přidat chilli papričku), 
sůl a pepř,  
šťáva z ½ citronu, olej, 
hladkolistá petrželová nať, 
1,5 l rybího vývaru  
1. Papriky nakrájejte na proužky, rajčata nahrubo a cibuli 
nadrobno. V hrnci rozpalte olej a cibuli orestujte. Přidejte 
papriky, zprudka je opečte, vsypte rajčata a krátce 
orestujte. Přidejte bobkový list, sladkou i pálivou papriku 
a nechte krátce rozvonět. Nakonec zalijte vývarem, 
osolte, opepřete a vařte 20 minut. 
2. Z polévky odeberte asi 1 naběračku zeleniny a zbytek 
rozmixujte dohladka. Vraťte zeleninu, přidejte nakrájené 
filety a vařte, dokud se ryba neuvaří, podle výšky filetů by 
mělo stačit 10–15 minut. Polévku dolaďte citronovou 
šťávou, vmíchejte nasekanou petrželku a podávejte.

1. Naporcujeme a vykostíme kapra. 
Jednotlivé filety nakrájíme příčně 
na hranolky a naložíme do marinády, 
kterou jsme ušlehali ze sójové 
omáčky, mletého kmínu, zázvoru, 
utřeného česneku, papriky, soli 
a trochy vody. Dobře promícháme 
a necháme pár hodin naložené. 

2. Smícháme hladkou mouku, solamyl a mletou papriku. 
V této směsi obalíme rybí hranolky a usmažíme ve vyšší 
vrstvě oleje dokřupava, stačí několik minut. Podáváme 
s listovým salátem a domácím chlebem.

Kapří hranolky 
kapr, olej na smažení 
na marinádu: 4 stroužky česneku 
        40 g sójové omáčky 
        1 lžička mleté sladké papriky 
        2 lžičky mletého zázvoru 
        2 lžičky mletého kmínu 
        2 lžičky soli 
na obalení: 100 g hladké mouky 
       60 g solamylu 
       1 vrchovatá lžíce sladké papriky 
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Hejtman Jan Grolich na Vrbici

O tom, že je v Modrých Horách zkrátka nejlépe a pije se tu jen to nejlepší červené víno 
se v pátek 25. listopadu přijel přesvědčit sám hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

malebné obce. Proto další kroky pana hejtmana 
směřovaly právě sem. Polední zvony začaly  
ohlašovat dobu oběda, který proběhl na Kraví hoře 
v Bořeticích. 

Přiznání, že pan Grolich ještě nenavštívil kobylskou 
rozhlednu, bylo marketingové složce i vinařům 
jednoznačným znamením. Modrohorská štace 
pokračovala za jasným cílem: na rozhlednu Kobylí 
vrch. Zážitek z této nevídané a atypické 
bezbariérové rozhledny umocnilo také slunné 

V pátek 25. listopadu zařadil hejtman 
Jihomoravského kraje Jan Grolich do svého 
našlapaného programu návštěvu Modrých Hor, 
zejména setkání se zástupci VOC Modré Hory.  

První jeho zastávkou byla Vrbice a vše začalo 
prohlídkou naší dominanty – kostela sv. Jiljí – v té 
době již připraveného na koncert Kamínku. Pan 
hejtman velmi ocenil, že tak zásadní oprava 
proběhla ve vlastní režii pomocí zaměstnanců obce 
a dobrovolníků, s tím se prý ještě nesetkal. Velmi 
poetická byla také procházka po Stráži.  

Jak sám pan hejtman specifikoval začátek návštěvy 
Modrých Hor? „První, co ti po příjezdu ukážou, je 
kostel, a hned jak z něj vyjdeš ven, tak se z kufru 
vytahují skleničky a víno. Tohle jsou Modré Hory “.  

Rád bych touto cestou moc poděkoval za spolupráci 
a podporu Jihomoravského kraje. Namátkou - kříž 
na hřbitově, Mainclův kříž, úpravy MŠ, úpravy KD, 
keramické kurzy, podpora knihovny, Vrbecká 
dědina, Noc kostelů a v neposlední řadě nový 
rozhlas na Vrbici.  

Panu hejtmanovi a jeho týmu patří velký dík 
za podporu a moc se se těším na další spolupráci – 
vězte, že nápadů je dost.  

Tomáš Bílek, Váš starosta

 VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA  

 KOUZLU MODRÝCH HOR PODLEHL I 
 HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Přijal pozvání vinařů z VOC Modré Hory, kteří mu 
předvedli svá okouzlující červená vína a jedinečnou 
krajinu tohoto oslňujícího mikroregionu. Jeho 
putování započalo v dopoledních hodinách na 
Vrbici, kde zavítal do kostela sv. Jiljí v doprovodu 
pana starosty Tomáše Bílka. Jak už to tak bývá, 
z kostela se šlo rovnou do sklepa, kde započala 
celodenní degustace modrohorských vín originální 
certifikace. 

Kdo navštíví Vrbici, nemůže rozhodně vynechat 
vyhlášenou Stráž a větrný mlýn, symboly této 

foto/článek:  
Natálie Stávková & Tereza Slámová 

archiv Modré Hory
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a teplé počasí, které pana hejtmana a celou jeho výpravu 
doprovázelo po celý den. 

V maratonu rozhleden se pokračovalo. Další v pořadí byla ta 
velkopavlovická - Slunečná. Z té šlo dohlédnout až ke kapličce 
sv. Antonína Paduánského v Němčičkách, kde také celá 
návštěva Modrých Hor končila, a to dokonce v tom nejlepším 
momentě - při západu 
slunce. To působilo 
ve spojení s lahodnou 
kávou a dalšími typickými 
červenými víny téměř 
pohádkově. 

A jak od páteční návštěvy 
bude na Modré Hory 
vzpomínat sám hejtman? 
“Pro mě to po dnešku bude 
určitě Frankovka, pak 
dlouho nic, pak zase 
Frankovka a nakonec 
rozhledny,” směje se Jan 
Grolich.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ VRBICÍ ZA ROZSVÍCENÝMI OKÝNKY  27.11. - 23.12.2022
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Děti ze všech mateřských škol a I. stupňů 
základních škol modrohorských obcí Vrbice, 
Němčičky, Bořetice, Kobylí a města Velké Pavlovice 
dostaly dárek k zahájení školního roku ve formě 
kreslených omalovánek se zajímavostmi svého 
regionu, se kterými se budou mít možnost 
seznamovat ve škole i doma. 

Svazek obcí Modré Hory se chce věnovat v rámci 
dlouhodobé strategie především dětem ve formě 
seznamování s místními zajímavostmi, přírodou, 
národopisem a komplexní vlastivědou. Přichází tedy 
nově s touto modrohorskou kreslenou 
omalovánkovou vlaštovkou. 

Poděkování za tento omalovánkový startovní počin 
a také za podporu dalšího nasměrování strategie 
regionální podpory směrem k místním rodinám 
s dětmi určitě patří všem zastupitelům a hlavně 
starostům Svazku obcí Modré Hory: 

pan starosta Tomáš Bílek - OBEC VRBICE  
(předseda svazku obcí MH)  

pan starosta František Petrásek - OBEC BOŘETICE 
(místopředseda svazku obcí MH)  

pan starosta Jiří Otřel - MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE 

pan starosta Pavel Kotík - OBEC KOBYLÍ 

pan starosta Zbyněk Slezák - OBEC NĚMČIČKY 

Velké díky ovšem patří autorce omalovánkových 
kreseb Sáře Šíblové z Němčiček za opravdu skvělou 
práci. 

Modrohorské omalovánky určitě potěší i 
návštěvníky našeho regionu, kteří u nás tráví 
rodinnou dovolenou, budou si je moci zakoupit 
v některých gastrozařízeních, vinařstvích, 
penzionech či hotelech v regionu nebo také určitě 
v TIC Velké Pavlovice. 

Dětem, rodičům, prarodičům i všem učitelům 
přejeme krásné chvíle strávené u omalovánek 
a věříme, že děti namotivují své rodiče k malému 
rodinnému výletu nejen ve své obci, ale i sousední. 
Při putování modrohorskou krajinou určitě pomůže 
i mapa nejoblíbenějších turistických cílů. 

Přejeme všem modrohorským dětem úspěšný 
nový školní rok plný radosti a úsměvů. 

Lukáš Stávek, manažer Svazku obcí Modré Hory

POZNEJ MODRÉ HORY   OMALOVÁNKY DĚTEM

Pranostiky na sv. Martina                            Zdroj: www.modrehory.cz 

Lidé měli odpozorováno, že kolem svátku sv. Martina se radikálně mění počasí, a dříve byl tento den 
považován skutečně za počátek zimy.  
Jedna z nejstarších pranostik - Po svatém Martinu zima nežertuje, přichází sníh i mráz kvaltem 
(doložená už v roce 1617 – Partliciův hospodářský kalendář).  
Svatý Martin přijíždí na bílém koni – až z 19. století. 
V našem regionu se dochovaly tyto, jinak jsou jich desítky: 
Když mráz na Martina uhodí, na rok dobré víno se urodí. 
Nepřijde-li sníh na vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. 
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. 
Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná. 
Padá-li révové listí v listopadu o sv. Martinu, usuzuje se, že bude hodně mrznout. 



                      VRBECKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2022 ...................... 

 9

Letos mužáci přes pole moc nevyjeli, přesto jsme se 
těšili na některá vystoupení, například ve Velké nad 
Veličkou, kam nás koncem října pozvali místní 
mužáci. Jednalo se o Hodové zpívání s koštem 
slivovice. Kromě nás pozvání přijali i mužáci ze 
Ždánic,  Březí,  Prušánek a Moravské Nové Vsi, 
z domácích vystoupil horňácký mužský pěvecký 
sbor a také ženský sbor z Velké nad Veličkou. 
Některá tělesa byla doprovázena CM Jožky Staši. 
Celá akce se pořádala v nově opraveném kulturním 
domě  - mile nás překvapila pohostinnost,  hezky 
zpracované propagační materiály, výzdoba stolů 
a hlavně vřelý přístup hostitelů. Každý měl na 
starosti nějaký soubor a neustále zjišťoval, zda něco 
nechybí….jakmile ze stolu zmizel poslední koláč, 
hned holky přinesly další talíř a podobné to bylo 
s flaškama vína. Naše vystoupení mělo úspěch, 
soudě podle pochvalných komentářů jak z řad 
ostatních souborů, tak muzikantů, však nás taky 
nechtěli ani pustit po besedě u cimbálu domů.  
Čeho nám teda ale bylo líto, tak překvapivě malé 
účasti diváků – nevím, jestli byla způsobena tím, že 
byla akce součástí hodů a většina lidí byla zřejmě na 
jiném místě, nebo byl zvolen nevhodný termín. 
Anebo se lidem přijít zkrátka z lenosti nechtělo, ale 
to známe i z našich končin. S chlapama jsme se 
shodli ještě na jedné věci, věkový průměr 
vystupujících sborů byl dost vysoký, mužáci stárnou 

a mladých mezi nimi nebylo. Doufám, že se brzy 
situace zlepší a budou na pódiu stát mezi dědama 
nejen synové, ale třeba i vnuci. Mužáci z Vrbice se 
sice věkovým průměrem řadí mezi ty mladší sbory, 
ale i tak se časem budeme ohlížet po mladé krvi, 
která by mohla navázat na naše vyzpívané jméno. 

Poslední akce, kam jsme byli letos pozváni zazpívat, 
bylo tradiční svěcení svatomartinských vín na 
Púrýnkách ve Velkých Bílovicích. Jako každý rok 
byla vysoká účast diváků, i přestože je program 
pořád stejný. Snad jediná vyjímka oproti minulým 
ročníkům bylo na tuto dobu velmi příjemné teplé 
počasí. Pohostinnost účinkujících  ve sklepě u 
Sedláků byla již příslovečná a návštěvníci velmi 
kladně ocenili, že se po občerstvení mužáci 
přesunuli ven a společně zazpívali vrbečtí a bilovští 
nemálo hezkých písniček. Už teď se těšíme na 
pozvání na další ročník této dobré akce…. 

Luděk Petrásek 

Mužáci z Vrbice 

Mužáci ve Velkých Bílovicích
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Víte co je „HáeLPéčko“? HLP? V žargonu televizáků 
je to „Hluboký Lidský Příběh“. Jednu dobu až 
obsesivně trvali šéfdramaturgové jednotlivých 
tvůrčích skupin České televize na „HLP“.  Cpali 
to všude možně, protože měli pocit, že tak 
dokumentárním filmům - třeba o technických 
památkách nebo přírodě - zvednou sledovanost. 
A někdy to opravdu fungovalo. Vždyť kdo by neměl 
rád příběhy! Hluboké Lidské Příběhy!? „Dámy 
a pánové, je to hezký dokument, po odborné stránce 
excelentní, ale… není tam HLP! Přetočte to. 
A nezapomeňte na HLP!“, slýchali často na 
explikacích tvůrčí týmy dokumentárních cyklů.  
Hluboký lidský příběh…  

Chtěl bych vám vyprávět příběh… nikoli hluboký 
lidský, ale příběh moravské vlajky. Že jste o ní nikdy 
neslyšeli? Ano, i to je součástí jejího příběhu.  

Každé dítě školou 
povinné ví, že znakem 
Čech je lev a znakem 
Moravy orlice. (Málokdo 
ví, že onen český lev byl 
původně moravským 
lvem, ale to je jiný 
příběh…) Proč to tak je? 
Proč má Morava ve 
znaku orlici a Čechy lva? 
To bylo tak: v dávných 
dobách králů, knížat, 
císařů a markrabat 
přebíraly země erby 
svých zeměpánů. Tedy 
oněch králů, knížat, 
císařů a markrabat… 

Proto mají Čechy ve znaku erb svého zeměpána - 
českého krále - a Morava měla, a tady nám začíná 
příběh, ve znaku orlici svého zeměpána -  
markraběte moravského: stříbrno - červeně 
šachovanou orlici v modrém poli. To se změnilo 
v roce 1462, kdy tehdejšímu císaři Fridrichu III. 
Habsburskému přispěchalo na pomoc moravské 
vojsko v čele s moravským zemským hejtmanem 
Jindřichem z Lipé. Císař Fridrich byl i s rodinou 
obklíčen vojskem svého zrádného bratra Albrechta 
na vídeňském hradě. Albrecht spolu s proticísařskou 
opozicí připravoval povstání a stačilo málo 
a Fridrich by císařem nebyl. Jenže Moravané přijeli 
včas a císaře z té šlamastyky vysekali. Doslova. Císař 
z vděčnosti moravskému vojsku za jeho udatnost 

a pomoc zlepšil erb Moravského markrabství tak, 
že (bílo) stříbrno - červené šachování orlice změnil 
navěky na (žluto) zlato - červené. Stříbro je sice 
fajn, ale zlato je holt zlato! No ne? Aby příběh nebyl 
tak přímočarý, má zajímavou zápletku. Císařské 
privilegium se nevztahovalo na erb moravského 
markraběte. Tomu byla ponechána orlice 
v původních barvách. A tak se stalo, že na Moravě 
zeměpán (markrabě) používal erb jiný než jeho 
země -  Markrabství moravské. A už se dostáváme 
k vlajce. Když se válčení posunulo od živelných 
rytířských soubojů k promyšlené taktice vojsk 
s podporou dělostřelectva a střelných zbraní, 
změnilo se i označování samotných vojsk. Přestaly 
se používat na dálku špatně viditelné šlechtické 
erby a přišly vlajky a prapory, které svými barvami 
na ony erby odkazovaly. Nad vojskem moravským 
tak vlály červeno – žluté prapory (nad vojskem 
českým červeno - bílé). Apropos, řekl vám někdy 
někdo ve škole, že panovníkem na Moravě nebyl 
král ani císař, ale právě markrabě moravský? Ne? 
Chyba! Kdo totiž neměl titul „markrabě moravský“, 
nemohl na Moravě vládnout. Jinak to nešlo. Pravda, 
zhusta nosili tento titul králové (uherský nebo 
český) anebo císaři (rakouští), ale čas od času byli 
naši markrabí nezávislí na královské či císařské 
moci. A tož… markrabata, krále i císaře odvál čas 
a u nás 1. světová válka.  V r. 1918 vznikla republika 
a na Moravě u této příležitosti vlály z oken 
moravské červeno - žluté prapory. V nové státní 
československé vlajce složené z barev erbu českého 
krále a modré barvy z erbu Horních Uher 
(Slovenska) však nezbylo pro moravské barvy místo 
(Proč? To je další zajímavý příběh). Dnes se sice 

zpívá, že „česká 
vlajka má moravský 
klín“, ale nemá… 
Ten klín byl a je 
slovenský. Proto mě 
letos na hodech 
potěšila moravská 
vlajka na máji. 
Už tam nevlálo jen 
Slovensko a Čechy, 
ale taky naše krásná 
Morava!  
A to je dobře. 

Tomáš Kočko

Prapor země Moravy

Prapor moravského markraběte

Hluboký lidský příběh
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Již tradičně patřil konec srpna vrbeckým 
krojovaným hodům. Zatímco my stárci a chasa jsme 
trávili čas na sóle a opracovávali máju, po celé 
dědině voněly upečené koláče, naškrobené sukně 
a košile.  

V pátek jsme se všichni sešli na sóle a za pomoci 
pana Dostoupila z Velkých Pavlovic jsme ručně 
postavili máju. Děkujeme všem chlapům, kteří nám 
přišli pomoct. Po stavění máje následovalo posezení 
u cimbálu s CM Slovácko mladší.  

Třídenní hodování pak začalo mší svatou, kterou 
doprovázel Kamínek. Po hodové mši proběhl na 
hřišti tradiční fotbalový zápas. V poledne se stárci 
sešli s chasou ve starkáči na Stráži a za zpěvu se 
vydali k hospodě, kde na ně čekala DH Sokolka, 
která krásně vyhrávala celou neděli. Při odpolední 
hodové zábavě jsme vítali přespolní chasy. Jako 
každým rokem jsme se všichni nejvíc těšili na chasu 
z Velkých Bílovic, která přijela na dvou vozech 
s koňmi a následovalo tradiční zvaní na jejich hody, 
přejuchávání a společný verbuňk.  

V hodové pondělní dopoledne jsme si mohli 
zazpívat a podegustovat vína za zvuku DH 
Sklepanky na Stráži U Presu. Na stárky a chasu 
čekala u hospody tentokrát DH Lácaranka, která 
hrála v pondělí i v úterý.  Hodová pondělní zábava 
se nesla v milém rodinném duchu.  

Úterní hodový průvod zamířil také k panu 
starostovi. Stárci ho pozvali na zavádku a ostatní 
zatím mohli u pana starosty opět po roce ochutnat 
už tradiční chléb s tvarůžky. Hodové úterý patří 
mužákům a zavádce. V zavádce jsme se dozvěděli 
vtipné informace o stárkách a chase, co se v obci 
během roku událo, nebo nad čím bychom se měli 
do budoucna zamyslet.… Po zavádce následovalo 
dětmi i rodiči nejvíce očekávané sólo– sólo osáci. 
A pod májú bylo veselo až do brzkých ranních 
hodin. 

Chtěli bychom poděkovat Obci Vrbice za vstřícnost, 
pomoc s organizací a finanční podporu, FK Vrbice 
1959 za finanční podporu a pomoc s pořádáním 
hodů, Vinařům Vrbice za dodání vína, Pohostinství 
Salix za zajištění občerstvení, farnosti Vrbice za 
hodovou mši, Kamínku z Vrbice za krásné zazpívání 
na mši, Mirečce Ludvové za složení zavádky. Chase, 
mužákům, starým stárkům a našim rodinám za 
spolupráci.  

Ještě jednou všem moc děkujeme!  
Za rok opět pod májú. Veselo!  

Vrbečtí stárci a stárky 2022 

Stárci a stárky: 
1. stárek a stárka – Petr Vykydal a Barbora Bařinová 

2. stárek a stárka – Radim Gala a Sofie Kurucová 

sklepník a sklepnica – Leoš Zálešák a Anastasia Kurucová  

Staří stárci: 
1. starý stárek – Jakub Záruba 

2. starý stárek – Josef Huňař 

starý sklepník – Jiří Zálešák

Tradiční krojované hody
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Na sóle bylo opět po roce veselo, k tanci hrála 
Horenka a tatínci, strýci a dědečci zazpívali 
vrbecké drobotině zavádku, kterou stejně jako 
loni složila Dáša Huňařová: 

  DĚTSKÁ ZAVÁDKA 2022 
  Súdili se Vrbečáci s pánem,  
  o tú lúku, co je pode dvorem. 
  Súdili se súdili, súdit budú eště, 
  o to hezký modrooký děvče. 

  Zas po roce hodečky tu máme, 
  zavádku pod búdú zazpíváme. 
  V krojách sú děvčátka a aj malí chlapci, 
  pyšné na ně sú maminky, taťci. 

  Pod májú když v krojách tančí děcka, 
  obdivujem jaká je to pecka. 
  Takovú nádheru, předci zachovali,  
  snáď bysme ju zhynút nenechali. 

  Každý rok ve školce pilně cvičí, 
  co všecko k pořádným hodům patří. 
  Ať svítí sluníčko, nebo třebas prší, 
  pod májú tancujú jak o duši.   

  Je důležitý se v mládí učit,  
  jak pod májú zpívat a aj tančit. 
  Co se malý děcka jednú naučijú, 
  takový hody s chasú dělajú.

Dětské hodečky             neděle 4. září 2022
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Letošní Zarážení hory proběhlo 3. září a nám bylo 
velikou ctí mezi hosty přivítat i naše přátele z 
partnerské obce Veličná. Radost jsme z toho měli 
o to větší, že Paľo, jeden ze slovenských kamarádů, 
přijal i roli „zloděje“ ve scénce Zarážení hory. 
Spolek Vinaři Vrbice si tohoto přátelství velmi váží 
– ostatně díky této spolupráci jsme už uspořádali 
několik ročníků „koštu“ vín z Vrbice a okolí ve 
Veličné, a stejně tak Veličané nám už roky vaří 
halušky na Z kopca do kopca a ve spolupráci 
s farností jsme tak dokázali vydělat nemalé peníze 
na opravu našeho kostela. Doufáme, že se budeme 
na půdě obou obcí setkávat dál. 

Velký dík patří všem, kdo se na zdárném konání 
akce podíleli. V první řadě má zásluhu náš pan 
starosta Tomáš Bílek, který nejen že organizačně 
zaštítil celou přípravu akce, ale spolu s „tetou 
Milkou“ sepsali a secvičili letošní scénku. Dík tedy 
patří i paní Emílii Michnové, a to nejen za podíl na 
scénce, ale jistě i za dlouhodobou aktivitu a ve 
prospěch celé obce. Scénka se jako každý rok 
neobešla bez zpěvu 
Mužáků z Vrbice, díky! 
Poděkování míří 
samozřejmě i k obecním 
zaměstnancům 
a vinařům za přípravu 
areálu, děvčatům Jarce 
a Daně za výběr 
vstupného a v neposlední 
řadě vám všem, kdo jste 
přišli.

VINAŘI VRBICE

Zarážení hory 2022

Po stopách opičky Emilky 2022
Podzim je pro nás vinaře velmi hektický nejen kvůli 
probíhající sklizni a jejímu zpracování. Je to období 
žní – v hojných počtech za námi jezdí návštěvníci 
do našich vinných sklepů, aby si u nás odpočinuli, 
dali si burčák, ochutnali naše víno a nějaké si i 
odvezli. Dlouhodobě usilujeme o to, aby návštěvníci 
našich akcí byli ohleduplnější a aby pití vína bylo 
spojeno s nějakou kulturou, a ne obyčejným 
opíjením. Mnohem víc než víno prodáváme dobrou 
náladu, a ta se samozřejmě pojí s hlasitým 
povídáním, smíchem či zpěvem… Jako vše, i toto má 
samozřejmě své negativní průvodní jevy a my 

děkujeme všem občanům Vrbice za trpělivost 
a toleranci.  
Poslední akcí roku, kterou spolek Vinaři Vrbice pro 
milovníky vína pořádá, bývá Putování po stopách 
opičky Emilky za mladým vrbeckým vínem. Tato 
akce bývá z hlediska počtu návštěvníků nejmenší 
a o to milejší, protože je víc prostoru na vzájemné 
debaty o víně. Těší nás, že i mnozí z Vrbečáků 
využívají těchto akcí a zastavují se za námi ve 
vinných sklepech. Vždy jste všichni vítáni a snad 
mluvím za všechny vinaře, že známým tvářím se 
svým vínem rádi pochlubíme a dáme ochutnat.  

Za Vinaře Vrbice Lenka Machovská
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Keramika už od 
pravěku patří k 
nejstarším řemeslným 
dovednostem člověka. 
Touha dotýkat se hlíny 
a tvarovat ji k obrazu 
svému nás nejspíš 
nikdy neopustí. A tak 
tvorba keramiky 
neustala ani na Vrbici. 

V CVČ Kalubáček se 
pravidelně schází 
skupinka dětí  a tvoří si 

z hlíny pro radost. V čase předvánočním 
samozřejmě hlavně dárky pro nejbližší - od 
andělských postaviček, přes hrnky, květináče až po 
mísy, svícny či aromalampy. Jak se komu zlíbí. 

Další odpoledne zas patří dospělým, tedy konkrétně 
ženám. Setkání a obyčejné poklábosení v kombinaci 
s dotykem hlíny působí přímo terapeuticky. 

Obzvlášť okořeněné vlastním výrobkem, ze kterého 
si pak doma třeba vypijí dobrou kávu nebo 
nabídnou návštěvě chlebíčky. 

Keramická tvorba je součástí projektu „Vrbice 
dětem“, který je podpořen z dotace Jihomoravského 
kraje. 
Lenka Kočková

Již tradiční rodinná akce se uskutečnila na sóle, kde 
byl připraven pestrý program. Rodiče si spolu s 
dětmi mohli vyrobit dýňového strašáka, skládat 
obrázky z několika částí, chodit na chůdách, vozit 
dýni v kolečkách nebo zdolat překážkovou dráhu. 
Po splnění všech úkolů na děti čekala drobná 
odměna. Na závěr programu byla diskotéka a k 
zakousnutí se opékaly špekáčky. O hudební vložku 
se postarala také Lenka Machovská, která nám 
krásně hrála na kytaru. O tom, že se akce povedla, 
svědčí hojná účast rodin i velké množství 
vyřezávaných dýňových strašáků, kteří zůstali 
zdobit prostranství před KD.  

Ještě jednou děkujeme všem za účast, 
zaměstnancům obce, kteří nám pomohli s přípravou 
areálu, a těšíme se zase za rok! 

Mgr. Klára Beranová, učitelka MŠ

Dýňobraní aneb dýňový podvečer

Keramika v CVČ Kalubáček
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Jak jsme již zde na těchto stránkách zmiňovaly 
v jednom z předešlých letošních vydání zpravodaje, 
založily jsme v roce 2022 na Vrbici Dámský spolek 
Babí hora, z.s. Cílem našeho spolku je podpora 
společensko-kulturních volnočasových aktivit 
v obci Vrbice. Na rok 2022 jsme si předsevzaly 
zorganizovat několik akcí pro všechny vrbecké 
občany všeho věku a náš plán byl zprvu velmi 
ambiciózní. Tím, že se na Vrbici na jaře a v létě 2022 
konečně mohlo uskutečnit mnoho akcí, které 
musely být odložené z důvodu pandemie, musely 
jsme trochu opravit naše představy, protože prostě 
naše akce již nebylo kam zařadit z časových důvodů. 
Ale to nám samozřejmě vůbec nevadilo, hlavní je, že 
jsme všichni mohli zas začít normálně žít a 
uskutečnit většinu z toho, co bylo v plánech 
v minulých dvou letech. 

I přese všechno se nám však podařilo pozvat 
vrbecké občany a uskutečnit několik akcí a zde 
uvádíme jejich přehled: 

6.3. 2022  - návštěva Muzea Kobylí - prohlídka muzea 
včetně vernisáže výstavy „Patchwork“ 

24.3. 2022 - Bowling ve Velkých Bílovicích 

21.4. 2022 - přednáška MUDr. Pavla Šáchy z Nikolčic 
na téma: „Napřed příčina, potom léčení“ 

8.5. 2022 - návštěva a prohlídka Vily Tugendhat 
v Brně 

13.11.2022 - návštěva a prohlídka muzea 
„NONSEUM“ v obci Herrnbaumgarten v Rakousku 

V tomto posledním zpravodaji letošního roku bych 
jako předsedkyně spolku chtěla poděkovat všem, 
kteří měli chuť se k nám připojit a účastnit se 
uvedených akcí spolku, ale také pomoci při jejich 
uskutečnění. Také bych ráda za všechny členky 
chtěla poděkovat obci Vrbice za podporu, které se 
nám dostalo a dostává. 

S radostí oznamuji, že plánujeme i další akce na rok 
2023 a začneme již v lednu, a to 15. ledna v CVČ 
Vrbice pedigem a drátkováním pro začátečníky 
i pokročilé. Všichni jsou srdečně zváni!  

Přeji všem krásné a klidné sváteční dny. 

Ing. Romana Parlásková 
předsedkyně spolku

Dámský spolek Babí hora 
Zpráva o činnosti za rok 2022

Bowling ve Velkých Bílovicích

Prohlídka brněnské Vily Tugendhat

Přednáška MUDr. Pavla Šáchy

Muzeum "NONSEUM" v Rakousku
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VŘSR aneb Velké říjnové setkání rodin
V předvečer říjnového státního svátku proběhl již tradiční lampionový průvod. Rodiče spolu s dětmi prošli 
obcí a dorazili na farskou zahradu, kde na děti čekalo překvapení v podobě ohnivé a světelné show. Po celý 
večer panovala mezi zúčastněnými příjemná a pohodová atmosféra, kterou podtrhlo závěrečné pouštění 
lampionů štěstí.  

Mgr. Michaela Kostihová, vyučující 3. a 4. ročníku ZŠ

Skautské novinky  
Od začátku tohoto skautského roku se pravidelně 
scházíme v naší útulné skautské klubovně, kterou máme 
v budově staré hasičky. Schůzky probíhají třikrát týdně. 
V pondělí se schází starší kluci (Žaludi) ve středu mladší 
kluci (Hobiti) a v pátek holky (Žížaly). Po prázdninách 
nám sice pár členů ubylo, ale jelikož přišli nováčci, 
celkový počet zůstal přibližně stejný. 

Během skautských schůzek se věnujeme zdokonalení 
všemožných dovedností a utužení kolektivu společnými 
zážitky. Jelikož se dá v klubovně topit „pouze“ kamínky, 
tak běžnou činností je řezání a štípání dřeva. Také je 
vždy nutné se domluvit, kdo přijde dříve a zatopí. 
Počáteční nevýhodu tak nakonec vnímáme jako 
nečekaný bonus. 

I letos budeme opět roznášet Betlémské světlo, 
a to 22.12. od 16:00. Prosíme každého, kdo má o světlo 
zájem, aby si před dům nachystal svíčku, kterou mu 
zapálíme. I když volíme tuto bezkontaktní metodu, 
kontaktu se nebráníme, pozdravení a popřání klidných 
Vánoc je vítaným zpestřením. 

Všem přejeme klidné prožití Vánoc 
a v novém roce hlavně pevné zdraví.  

Miloš Kos
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V podzimní části sezony 2022/2023 
sehrály své domácí zápasy na 
vrbeckém hřišti tým mužů pod 
názvem Kobylí B/ Vrbice a tým 
starších žáků Kobylí/ Bořetice. Tým 
mužů skončil po podzimní části na 8. místě. Některé 
zbytečné bodové ztráty nahradily nečekané zisky 
bodů, hlavně na hřištích soupeřů. S umístěním 
i výkony tak panuje relativní spokojenost. Cílem 
pro jaro bude asi umístění do 5. místa tak, aby bylo 
mužstvo v příští sezóně zařazeno do 3. třídy. 
Spolupráce s Kobylím probíhala v celku v pořádku, 
ale je to pro oba nová situace, tak je třeba některé věci 
ještě doladit. Mínusem je malé zapojení hráčů 
z Vrbice. Někteří hrají za A tým, a někteří se bohužel 
během podzimu nezapojili vůbec. Ke stávajícímu 
vedoucímu mužstva, kterým je Kryštof Řačák z Kobylí, 
se během podzimu připojil Michal Kocourek. Za to mu 
patří velký dík.  

Za družstvo starších žáků nastupovalo paradoxně 
více hráčů z Vrbice než za muže. Tým se potýkal 
s nevyrovnanými výkony, ale nakonec skončil 
na pěkném 3. místě. 

V areálu probíhala pravidelná údržba s pomocí obce. 
Byli jsme nuceni pořídit nové čerpadlo k závlahám, 
které již dosloužilo. Dále byla vyměněna všechna 
světla v budově kabin, která byla už zastaralá 
a náročná na spotřebu energie. 

Závěrem bych chtěl všem popřát příjemné prožití 
vánočních svátků, hráčům příjemnou zimní přestávku 
a těším se na setkání na jaře na hřišti.  

Za FK Vrbice Svaťa Horák

FK Vrbice 1959

Skauti ve své klubovně ve staré hasičce
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V letošním roce jsme po dlouhé „době 
kovidové“ mohli konečně naplno zpívat na všech 
slavnostních mších svatých.Na Velikonoce jsme 
doprovodili obřady Bílé soboty a nedělní 
Zmrtvýchvstání. V květnu se na Vrbici konal Sraz 
rodáků, v rámci kterého byla nedělní slavnostní mše 
svatá spojená s prvním svatým přijímáním. Zcela 
novou událostí, na které jsme si letos zazpívali, byla 
Noc kostelů. Bylo nám potěšením vám, našim 
milým posluchačům, zazpívat a nechat vás za zvuku 
našich písní rozjímat v noční atmosféře kostela. V 
červnu jsme také měli možnost doprovodit po delší 
době svatební obřad.V srpnu jsme tradičně zazpívali 
hodovou mši svatou a v říjnu na slavnostní mši 
k příležitosti posvěcení kostela.  

Na podzim jsme pomalu začali plánovat náš 
tradiční Předadventní koncert. Ten se letos měl 
konat po třech dlouhých letech. Jako hosta jsme si 
opět pozvali naše kamarády – Cimbálovou muziku 
Lašár z Velkých Pavlovic. Do programu jsme 
zahrnuli písničky, které od nás znáte z mší svatých, 
písničky s doprovodem Lašáru, ale i úplně nové, 
které jsme připravili speciálně pro tento koncert.  

Na koncertu vystoupili se svým pásmem také 
Šutříci,mladší zpěvačky, ze kterých se už za ty roky, 
co zpívají, staly velké slečny. Zároveň se úplně 

poprvé představila pracovním názvem 
pojmenovaná „kamínková přípravka“. Tyto děti 
měly velkou touhu a chuť zpívat, že se jich strýc 
Hasík ujal a pomalu se tak vyvíjí další generace 
Kamínku. Myslím, že se všichni shodneme na tom, 
že jejich dětská radost a zapálení dodala celému 
koncertu ještě příjemnější atmosféru. 

Chtěla bych jménem Kamínku poděkovat vám všem, 
kteří jste na koncert přišli.Udělalo nám velkou 
radost vidět zaplněné lavice kostela. Přejeme vám 
krásný adventní čas a těšíme se na Vánoce, kdy 
taktéž konečně po dlouhé době spolu s ostatními 
zpěváky a muzikanty zazpíváme Rybovu Českou mši 
vánoční. Kamínek pak doprovodí mši svatou na Boží 
hod vánoční.  

Za Kamínek Miroslava Ludvová

Kamínek
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Vánoční bohoslužby ve farnosti 
24.12.2022  Štědrý den ve 22:00 

25.12.2022  Slavnost Narození Páně v 9:30 

26.12.2022  Svátek sv. Štěpána v 9:30 

30.12.2022  Svátek Svaté Rodiny 
       adorační den na Vrbici  16:00 - 18:00 
       mše sv. s obnovou manželských slibů v 18:00 

1.1.2023   Slavnost Matky Boží Panny Marie v 9:30 

5.1.2023   Vigilie Slavnosti Zjevení Páně v 18:00 

8.1.2023   Svátek Křtu Páně v 9:30

Všichni se těší na vánoční pohodu, klídek, na plné 
stoly jídla a pití, na stromeček s dárky.  

Ale když se zamyslíme, jaké byly první Vánoce pro 
Marii a Josefa, tak to nebyla žádná legrace. Zkusme 
si představit, že kvůli nesmyslnému sčítání lidí, 
které nařídil císař v Římě, musel se Josef s Marií 
vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která 
se jim vůbec nehodila. Jet na oslu je nepředstavi-
telně nepohodlné i pro zdravého mladého muže, 
natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni 
těhotenství. Představme si tu starost, jak zvládnou 
cestu, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se 
dítě narodilo doma. Uvažme, jak složité asi bylo 
zařídit alespoň to nejnutnější - teplou vodu, 
soukromí a další věci. A pak ten neklid kolem 
děťátka, ten sběh lidí. 

Nakonec návštěva králů - mudrců a taková míra 
zájmu, že se Josef rozhodne bezodkladně odejít, 
protože by další pobyt v Betlémě mohl být přímo 
pro narozeného Ježíše nebezpečný. A představme si 
další cestu, která se podobala útěku a nevedla domů 
do Nazareta, ale do ciziny do Egypta. Domysleme 
i to, jak asi zapůsobila na mladičkou maminku 
a starostlivého otce děsivá zpráva o Herodově 
zákroku proti betlémským dětem, které byly zabity. 

A uvažujme též o velkých vnitřních dramatech sv. 
Josefa, muže, který se těšil na běžně se odvíjející 
rodinný život a byl postaven před fakt, že jeho 
snoubenka je těhotná. Jak asi bylo Marii čekající na 

FARNOST VRBICE

Zveme vás na ples farností, který 
letos proběhne v kulturním domě 
na Vrbici v pátek 20. ledna 2023 
od 20 hodin. K poslechu a tanci 
bude hrát dechová hudba Sokolka. 
Vstupenky se budou prodávat 
v předprodeji v kostelích od ledna 
nebo na místě samém. 

Vánoční zamyšlení
jeho reakci? Jen 
blázen mohl by toto 
nazvat idylou. Je to 
obrovské lidské 
a zároveň i Boží 
drama. 

Tak, jak se odvíjí náš 
život, promlouvá k nám tento vánoční příběh různě. 
Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak 
v dobách těžkých, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak 
ve zdraví, jinak v nemoci, jinak když nám někdo 
blízký odejde. Ale vždy k nám vánoční příběh mluví.  

Proto je třeba vždy se do něho podívat a poctivě 
se postavit před tuto velkou Boží zvěst. Vánoce jsou 
vždy štědré svou zvěstí, že Bůh přichází mezi nás. 
Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu 
životu. Pokaždé nám připomenou něco jiného.  

Jednou nám připomenou potřeby nuzných 
a zdůrazní tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu 
v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná láska 
a láska Boží je bohatstvím, které převáží náš smutek 
a těžkosti. To se ovšem stane jen tehdy, když se jako 
pravdivě žijící lidé setkáme s Boží pravdou lidského 
příběhu svaté rodiny. Tehdy totiž do našeho srdce 
vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující 
pokoj lidem a slávu Boží. 

Přeji všem požehnané Vánoce  
a šťasný nový rok 2023. 

P. Tomáš Caha
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Tak jako podzimu se říká "pestrobarevný podzim", 
tak pestré je i podzimní období v naší mateřské 
škole. Lidé sklízí úrodu ze svých zahrádek a my malí 
pomocníci také neleníme. Chceme se také zapojit 
a všechno si zkusit, a tak ve svých aktivitách ve 
školce postupujeme od sklízení dýní, brambor, 
vinné révy, ovoce a zeleniny až ke shrabování listí, 
a to všechno se prolíná v našich podzimních 
činnostech.  

Letos máme i našeho malého pomocníka, který nás 
celým rokem provází. Sami jsme si ho vyrobili a dali 
jsme mu jméno  SKŘÍTEK VÍTEK. Se skřítkem 
Vítkem jsme se v září vydali po šipkách hledat 
dýňové pole, kde bydlí i jeho kamarád skřítek 
„Dýňáček“. Vyšli jsme směrem na Starou cestu 
a tam jsme našli obrovské dýně i malého skřítka. 
Kdo měl doma dýni, tak si ji krásně vyřezal a přinesl 
ji na DÝŇOVÝ PODVEČER za kulturní dům, kde bylo 
připraveno plno  soutěží a zábavy.  

Na našich podzimních výletech do přírody jsme 
pozorovali sklizeň posledních brambor, řepy 
a zejména sklizeň hroznů – vinobraní. Jako 
každoročně jsme navštívili VINAŘSTVÍ BOČKOVI, 
kde jsme sledovali, jak se hrozny zpracovávají. My 
ve školce jsme si z těchto plodů podzimu vyráběli 
bramborové postavičky, při pohádce O veliké řepě 
jsme tahali řepu a z hroznů jsme si sami vymačkali 
šťávu na„burčák“. Z ovoce a zeleniny jsme si ve 
třídě udělali výstavku a pak jsme si z těchto 
vitamínků připravili chutné saláty jak ovocné, tak i 
zeleninové, rohlíčky z mrkve „mrkvánky“, brambory 
nám paní kuchařky uvařily „ na loupačku“. To byly 
dobroty.  

Součástí našich podzimních výprav byly i návštěvy 
lesa. S naším kamarádem skřítkem Vítkem jsme šli 
poznávat stromy listnaté i jehličnaté do nedalekého 
Hájku a tam jsme uviděli i některá zvířátka, třeba 
takovou veverku. S Vítkem jsme si připomněli, že 
i stromečky mají svůj svátek „Den stromů“ a zjistili 
jsme, jak jsou pro nás důležité. Povídali jsme si 
o tom, že některá zvířátka se chystají k zimnímu 
spánku a dělají si zásoby na zimu. S dětmi jsme 
„Den stromů“ ještě oslavili ve školce. Každé dítě si 
s rodiči doma vyrobilo nějaký oblíbený strom, který 

pak přineslo do školky a v domečku na školní 
zahradě jsme si z těchto výrobků udělali GALERII 
STROMŮ jako výstavku.  

Ale nechodili jsme jenom po podzimních 
vycházkách, v říjnu za námi přijelo divadlo Kejkle 
s pohádkou O Smolíčkovi, v této pohádce bylo také 
jedno lesní zvířátko, byl to jelen. Druhé divadelní 
představení bylo také plné zvířátek. To za námi 
přijel loutkoherec Jan Hrubec a jeho Dřevěné 
divadýlko s pohádkou ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. 
Bylo to moc pěkné představení.  

A ještě nesmíme zapomenout  na jeden strom, který 
máme na podzim rádi. Kaštan - jírovec. Jeho plody – 
kaštany, nám dělají velkou radost, když z nich 
tvoříme. Ani letos jsme nevynechali „Velké říjnové 
setkání rodin“ a samozřejmě nechyběla úžasná 
ohňová show na farské zahradě.  

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Barevný podzim v naší mateřské škole
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A protože podzim již značně pokročil a i broučkové 
už musí jít spát, tak si každé dítě vyrobilo svého 
broučka ,sešli jsme se na zahradě naší mateřské 
školy a tam jsme broučky uložili ke spánku – 
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ. Zároveň i naši předškoláci 
byli pasováni na předškoláky.  

A ještě jeden svátek k podzimu patří. A to svátek 
sv. Martina, který jsme také patřičně v mateřské 

škole oslavili. Nechyběly ani Martinské rohlíčky 
vyrobené samotnými dětmi. Objevil se i bílý kůň, 
který proběhl školkovou zahradou a zmizel 
neznámo kam.  

A teď už se připravujeme na krásný ADVENTNÍ ČAS, 
MIKULÁŠE a především na sváteční atmosféru 
VÁNOC, na kterou se všichni moc těšíme.                                                                                                            

Jarmila Cichrová, učitelka MŠ

Uspávání broučků a pasování
Na podzim s dětmi sledujeme, co se urodilo na 
polích, ale taky ve volné přírodě (šípky, ořechy, 
kaštany). Zvláště kaštany nás nepochopitelně lákají, 
abychom je nenechali jen tak ležet, ale hezky si je 
posbírali. Ale proč? Čaj si z nich neuvaříme, buchtu 
neupečeme...tak si z nich něco vyrobíme! A tak 
jsme tvořili doma i ve školce broučky.  

Mimo jiné nám ve školce zase „zrají“ noví 
předškoláci, děti, kterým v letošním roce začala 
povinná školní docházka, a připravují se na 
školu základní. Každoročně jim 
připravujeme slavnostní pasování a nejinak 
tomu bylo i letos. 

Tak jsme se rozhodli pozvat na odpoledne 
8.11. všechny děti i s jejich vyrobenými 
broučky a spojit v jednu hezkou odpolední 
akci tyto dvě události: uspávání broučků 
a pasování předškoláků. 

Sešli jsme se u školky, předškoláci zazpívali 
„Mravenečkovu ukolébavku“ a odrecitovali 
básničku. Pak byli pasováni a dostali malé 
dárečky. Následovalo plnění úkolů na 
čtyřech stanovištích. Této soutěže se mohly 
zúčastnit všechny děti a čekaly je pěkné 
odměny. Na závěr akce si děti rozsvítily své 
lampiónky, jako broučci lucerničky, a za 

zvuku písničky jsme se prošli průvodem k domečku 
pro broučky, kde děti svá dílka symbolicky uložily 
ke spánku. 

Děkujeme všem, kteří přišli a užili si s námi hezké 
odpoledne. A našim předškolákům přejeme hodně 
elánu pro získávání nových vědomostí a radost 
z nových dovedností. Ať se jim daří! 

Bc. Hana Sedláčková, učitelka MŠ

Bramborový týden v Koťátkách
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tuku. Nesmíme zapomenout na zeleninu a ovoce. 
Složení svačiny by mělo odpovídat také tomu, za jak 
dlouho ji budeme konzumovat. Některé potraviny 
snadno podléhají zkáze, a nemáme- li možnost sníst 
je do čtyř hodin od přípravy, není vhodné je do 
svačin dávat (šunka, maso, ryby). Naopak sýry, 
vejce, ovoce a zelenina se hodí téměř vždy.  

Čím můžeme své školáky překvapit? 

Ciabatta s jahodami  
Na jednu polovinu rozkrojené ciabatty dáme 
cottage sýr, poklademe lístky rukoly, přidáme na 
plátky nakrájené jahody, lehce pokapeme bílým 
jogurtem a přiklopíme druhou půlkou ciabatty 

Kaiserka se sázeným vejcem  
Na pánvi připravíme volské oko, kaiserku 
rozkrojíme, každou polovinu potřeme sýrem, 
na jednu položíme volské oko, přiklopíme druhou 
půlkou kaiserky. 

Celozrnný chléb s lososem (ocení větší děti)  
Na první krajíček dáme zakysanou smetanu, do 
které jsme rozmíchali nadrobno nakrájenou okurku 
a sekaný kopr, přiklopíme druhým krajíčkem, na něj 
dáme list hlávkového salátu a plátek uzeného 
lososa pokapaný citronovou šťávou a přiklopíme 
třetím krajíčkem chleba .   

Dobrou chuť!                            

Markéta Svrčková, vedoucí školní jídelny

Také často přemýšlíte, co dáte 
svému malému školáčkovi, či 
naopak puberťákovi, který je 
stále při chuti, druhý den 
ke svačině?  

Ptáte se i svých předškoláčků, 
nejen co měli k obědu, ale i co 
bylo k svačině?  

Zdají se vám jejich odpovědi 
stereotypní?  

A máte navíc pochybnosti 
o českém pečivu? 

Spousta lidí má v poslední době 
pochybnosti o pečivu. Je to oprávněné? Podle 
odborníků bývá problémem jen nevhodný 
jídelníček, což ale není dáno tím, zda jíme nebo 
nejíme pečivo. 

Pšenice, žito a další obiloviny jsou součástí našeho 
jídelníčku od  nepaměti. Díky nepřebernému 
množství druhů můžeme pečivo zařadit do 
jídelníčku tak, aby odpovídal nejen potřebám 
každého z nás, ale také aktuálním výživovým 
doporučením. Pečivo patří mezi sacharidové 
potraviny, které by v našem jídelníčku měly tvořit 
přibližně polovinu z celkového příjmu energie.  

Výhody svačin v jídelníčku 
Svačiny sice nepatří mezi hlavní jídla dne, ale jejich 
důležitost nepodceňujme. Mohou vhodně doplnit 
snídani, oběd a večeři, tím zvýší počet porcí jídla 
v průběhu dne a sníží riziko přejídání, na kterém 
se často podílí dlouhé intervaly mezi jídly. Další 
zásluhou svačin, respektive pravidelného dávkování 
přiměřeného množství správného jídla, je dostatek 
energie pro všechny potřebné činnosti a lepší 
soustředění. 

Správné sestavení svačin 
Ve složení svačin můžeme být velice kreativní, ale i 
osvědčená klasika s pečivem je dobrou volbou. 
K pečivu je ale vhodné vždy něco doplnit, aby byla 
svačina vyvážená a zasytila na delší dobu. 
Po samotném pečivu totiž rychleji vytrávíme, 
protože rychle vyvolává pocit zasycení a zároveň 
dochází k rychlejšímu vytrávení. K doplnění pečiva 
se hodí maso, šunka, sýr, vejce, případně trocha 

Bramborový týden u MotýlkůSvačiny pro 
každou příležitost
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Třídy, kde jsou děti různého věku, jsou skvělým 
prostředím pro individualizaci vzdělávání. Ve třídě 
jsou děti všech věkových kategorií, zpravidla od 3 
do 6 let. Adaptace dětí ve smíšených třídách je 
mnohem rychlejší a děti tolik nepláčou. Mají ve 
třídě sourozence, kamarády, které znají 

z domova. Významnou výhodou je, že se dětem 
po celou dobu docházky mění minimálně kamarádi 
a paní učitelky. Ty mají mnohem větší šanci děti 
poznat a vytvořit si s nimi lepší vztahy.  

Mladší děti mají možnost pozorovat vývojově vyšší 
úroveň hry, kterou by pravděpodobně ani samy 
neiniciovaly. Věková různorodost vede k tomu, že 
do nich děti přicházejí s rozmanitými zkušenostmi 
a dovednostmi a mohou se tak vzájemně 
obohacovat. Je podporován rozvoj jazyka a řeči. 
Učitelky diferencují vzdělávací nabídku, což vede 
ke skupinovým kooperativním činnostem. Vzniká 
zde přirozeně psychosociální klima, které 
obohacuje pomoc, empatii a solidaritu s druhým. 

A jak je to s předškoláky? Pro učitelku je jednodušší 
připravovat úkoly, činnosti pro menší skupinku 
předškoláků, kterých je ve třídě méně. V minulosti 
se vše v mateřských školách dělalo hromadně, 
drilovalo se. V současné době díky diagnostice se 
u dětí individuálně rozvíjí, co je potřeba, ať je to 
grafomotorika nebo např. zraková či sluchová 
percepce a další oblasti. Na základě toho jsou pro 
předškoláky připravované úkoly a činnosti, které 
rozvíjejí tu oblast, kde má dítě slabiny. Z průzkumů, 
a to zejména v zahraničí, vyplývá, že nejkvalitnější 
vzdělávání je to, které rozvíjí i socioemoční oblasti, 
čemuž se nejlépe daří právě ve třídách, kde jsou děti 
různého věku. 

Zdroj Informatotium, zpracovala Jana Kadlecová, ředitelka MŠ

HETEROGENNÍ TŘÍDY NA MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Práce na bylinkové zahradě

Mateřská škola Vrbice děkuje 
zřizovateli, zaměstnancům obce, 

rodičům a sponzorům za spolupráci, 
vstřícnost a sponzorské dary.
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Podzimní Pálavské vrchy mají své kouzlo. V rámci 
environmentální výchovy jsme si v prostorách Sirotčího 
hrádku prožili vzdělávací program od Ekocentra 
Trkmanka Velké Pavlovice. Děti v přírodě plnily 
přírodovědné i vlastivědné úkoly a dozvěděly se pověst, 
která se váže k místu tamější zříceniny. I když nám 
počasí ze začátku moc nepřálo, slunce přece jen vyšlo 
a v dálce na obzoru jsme si našli naši Vrbici. Strávili 
jsme na Pálavě příjemné podzimní dopoledne. 

Mgr. Markéta Veverková, vyučující 1. a 2. ročníku

Dne 24. 10. jsme se s dětmi vydali na divadelní 
představení do Divadla Radost v Brně, kde jsme 
měli možnost shlédnout hru s názvem Říše džungle 
– MAUGLÍ. Ztvárnění tohoto notoricky známého 
příběhu nás mile překvapilo nejen po herecké, ale 
také pěvecké a taneční stránce. Celé vystoupení 
bylo navíc doplněno o artistické prvky, které 
ohromilo všechny diváky v sále. Jak tuto pohádku 
hodnotí děti, si můžete přečíst v následujících 
řádcích.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Exkurze Pálava

Od poloviny října máme nové webové stránky… 
www.zsvrbice.cz

Divadelní představení
Natálie Jungmannová: Nejvíc se mi líbil Mauglí 
a jeho zpívání. 

Michaela Grégrová: Příběh byl hezky vymyšlený, 
chvilkami jsem se bála. Herci měli krásné kostýmy 
a líbily se mi pohyblivé liány. 

Anna Bukovská: Divadlo bylo úžasné a zajímavé. 
Ze začátku jsem se bála Šerchána. Líbilo se mi, jak se 
Baghíra houpal kolem nás na liáně. 

Mgr. Michaela Kostihová, vyučující 3. a 4. ročníku

Základní škola 
Vrbice děkuje 

truhlářství 
Jaromíra Berana 

z Velkých 
Pavlovic 

za výrobu desky 
na košíkovou 
do tělocvičny.

http://www.zsvrbice.cz
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Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, 
které se v ČR konají již po deváté. 

Kdykoliv během těchto 72 hodin (13.–16. října 
2022) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci 
po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto 
projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých 
pocitů z vykonané práce a mnoho dalších 
pozitivních účinků. 

Do projektu je 
samozřejmě 
možné se zapojit 
i jakkoliv jinak. 
Například 
vymyslet 
úklidovou akci, 
zazpívat seniorům, 
či natřít 
autobusovou 
zastávku. Nápadů 
je mnoho, a ne 
vždy se 
k nějakému kroku 
rozhoupeme. 

Projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat 
to, na co se už dlouho chystáte. 

Naše škola se do projektu zapojuje každý rok 
a pomáhá hlavně naší obci. Děti v rámci pracovních 
činností chodí po Vrbici a uklízí odpadky, které se 

různě povalují na místech, kde nemají co dělat. 
Každá třída dělá pořádek na jiném místě. Někdo 
chodí na Stráž, jiní dělají pořádek kolem autobusové 
zastávky a velký nepořádek se sbírá hlavně za 
kulturním domem. Děti bývají velmi překvapené, 
kolik odpadků nepořádní lidé umí pohodit na zem, 
místo toho, aby je dali do koše nebo popelnice. 
Za odvedenou práci žáci dostanou malý dáreček, 
který jim má připomenout, jakou záslužnou činnost 
udělali. 

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí 
a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali 
mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit 
věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat 
a víc vnímat svět kolem sebe.  

Lucie Grégrová, koordinátorka projektu

Co je projekt 72 hodin?

VÝTVARNÁ GALERIE 
ZŠ VRBICE

Vinobraní ve škole

Martin Otýpka  
ANDĚL

Gabriela Grégrová 
ZÁPAD SLUNCE
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Po dvouleté covidové pauze jsme v pátek 
25. listopadu znovu vyrazili na florbalový turnaj 
škol do Kobylí. Podařilo se nám poskládat 
sedmičlenný tým z šesti kluků a jednoho děvčete 
s tím, že to jedeme "prostě" zkusit, protože ke vší 
smůle nám čtyři dny před turnajem vypadl ze 
sestavy stěžejní hráč (úraz). Po nástupu všech 
družstev v tělocvičně (Bořečáci, Brumovčáci 
i Kobyláci měli družstva mnohem početnější než my 
Vrbečáci) celý turnaj odstartoval. Náš první zápas 
proti Brumovicím (favorit celého turnaje) skončil 
prohrou, přesto to naši borci a jedna "borkyně" 
nevzdali a do druhého zápasu s Bořeticemi 
nastoupili všichni s odhodláním a chutí podat co 
nejlepší výkon. A povedlo se. Ve třetím zápase nás 
čekal domácí kobylský tým a i ten se nám povedlo 
perfektní a sehranou hrou porazit. Nastala velká 
euforie – finálový boj o vítězství v celém turnaji. 
Soupeřem nám byl opět brumovský tým, který 
prošel turnajem bez jediné ztráty bodu. Zápas jsme 
nakonec prohráli 1:3, nutno ale dodat, že jsme 
odehráli rovnocenný boj s vítězem celého turnaje. 
Našimi nejlepšími střelci gólů byli Antonín Mikulica 
a Kristýna Ostřížková (oba dali po 4 gólech) 
a celkové 2. místo v turnaji je pro nás skvělým 
výsledkem, ve který jsme asi na začátku vůbec 
nedoufali. Pořádný kus práce odvedli také nehrající 
páťáci fanoušci, kteří svým hlasitým 
povzbuzováním hnali náš tým stále dopředu – 

Z FLORBALOVÉHO TURNAJE 
V ZŠ KOBYLÍ JSME PŘIVEZLI 2. MÍSTO

fanoušek je přece 
součástí týmu. 
Celý náš tým 
předvedl úžasný 
týmový boj, každý 
hráč odpracoval 
pořádný kus práce, 
do všech zápasů 
dal "srdíčko" 
a výsledek 
se dostavil. 

Po devíti "půstových" letech jsme dosáhli tohoto 
úspěchu. Velké poděkování patří paní učitelce Lucce 
Grégrové, která děcka na turnaj připravovala a učila 
je, jak správně nahrávat a nevzdávat se. Měla i své 
asistenty Matěje Grégra a Ondru Ostřížka, kteří 
se starali o venkovní přípravu na sóle za kulturním 
domem.  

I jim patří naše velké "díky". 

A kdo byl ve florbalovém týmu? Matěj Vajbar, 
Radovan Kočko, Antonín Mikulica, Matěj Vyhňák, 
Robin Filo, Matyáš Jungmann a Kristýna Ostřížková. 

Kristýnka byla oceněna zvláštní cenou za její 
nepřehlédnutelnou bojovnost a nasazenost ve všech 
odehraných zápasech. 

Renata Horáková,  ředitelka školy
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Moje maminka 
Moje maminka je středně velké postavy, ráda cvičí 
jógu a je to na postavě vidět.  
Má hnědé oči a nos kulatý a pěkně tvarovaná ústa. 
Tmavý obličej je posetý znaménky, na hlavě jsou 
hnědé vlnité vlasy, které sahají až po ramena. 
Maminka je dáma, ráda nosí šaty, jinak nosí černé 
legíny a tričko. Maminka mluví středně rychle, 
chodí pomalu, když je potřeba, umí dobře utíkat. 
Moje maminka je pracovitá, zvládne se postarat 
o dům nebo vinohrad, dobře vaří. Má nás moc ráda. 

Antonín Mikulica 
Moje sestra 
Moje sestra se jmenuje Tereza. Je vyšší postavy. 
Není ani tlustá ani hubená, prostě tak akorát. Její 
barva očí je hnědá. Nos má malý a špičatý. Má malé 
tváře. Její brada je malá a špičatá. Vlasy jí sahají 
po ramena. Uši má malé. 
Obléká se moc hezky. Proto má spoustu oblečení. 
Nejraději nosí legíny a vytahaná trička. 
Je dobře vychovaná. Zatím má i dobré známky 
ve škole. Je bystrá, chytrá a moc hodná. Je drzá 
a pořád na telefonu. Ale i tak ji mám rád. 

Matěj Vyhňák 
Můj taťka Luboš 
Můj taťka se jmenuje Luboš. Je střední postavy. Má 
hnědé vlasy na krátko ostříhané. Má hnědé oči. 
Pracuje jako servisní technik. Ve volném čase dělá 
víno a chodí na ryby. Je hodný a starostlivý. A musí 
mít poslední slovo. Ale i tak ho mám rád. 

Robin Filo 
Můj bratr Daniel 
Daniel je vysoký 190 cm. Má sportovní postavu, 
protože hraje fotbal za TJ Brumovice. Má husté 
černé vlasy, tmavě hnědé oči. Má kulatou hlavu, 
husté černé obočí a špičatý nos, na kterém má malé 
pihy. Obléká se moderně, nosí rifle, tričko a tenisky. 
Nejradši ale nosí tepláky a mikinu. Chodí vzpřímeně 
a chování odpovídá jeho věku. Je mu šestnáct let, 
taťka říká, že je puberťák. Je přátelský, kamarádský 
a zábavný. Občas dělá naschvály a je tvrdohlavý. 
Přesto ho mám ráda. 

Viktorie Neubergerová 
Kamarád Matěj  
Matěj Vyhňák je můj dobrý kamarád. Je mu deset 
let, má štíhlou postavu a je to můj spolužák. Jeho 

oči mají modrou barvu, vlasy má krátké a hnědé. 
Nos je střední velikosti stejně jako uši. Matěj 
nejraději chodí do školy s modrými riflemi, černou 
mikinou a s různobarevnými tričky. Boty nosí 
sportovní. Matěj je na první pohled moc sympatický 
kluk, možná i proto, že se neustále lišácky usmívá. 
Moc rád mluví se svými kamarády a rád se nahlas 
směje. Je s ním velká zábava. Matěj rád „lítá“ po 
venku a jezdí na kole. Taky je výborným parťákem 
při společných hrách na počítači. Nejraději hraje 
MINECRAFT. 

Radovan Kočko 
Brácha Ondra 
Ke svému popisu jsem si vybrala mého bratra 
Ondru. Bude mu 13 let a je přesně o dva roky a 4 
měsíce starší. Má tmavě hnědé krátké vlasy a oválný 
obličej. Barva očí se mu trochu mění v zimě a v létě. 
Teď začínají být jeho oči spíše hnědé, ale na jaře se 
mu změní a jsou světlejší, spíše do zelena. Rámují je 
dlouhé tmavé řasy, také obočí je husté a tmavé. Nos 
má špičatý a větší. Uši ty má tak akorát. Rty jsou 
plné a hezky se usmívá. Nejraději chodí oblečený 
do sportovního. Nosí vysoké černé nebo bílé 
ponožky a kraťasy. Při chůzi někdy šoupe nohama. 
Je vyšší a štíhlý. Jeho hlas se mění, je hrubší a začíná 
mluvit jako dospělý muž. Je kamarádský, v kolektivu 
oblíbený a moc rád mě zlobí. Hrozně nerad uklízí, 
jeho pokoj dlouho nevydrží v pořádku. Sleduje vše, 
co se týká sportu, nejvíce fotbalu, který i rád hraje. 
Ale nejlepší je, že mě neodmítne, když ho požádám, 
aby mně poradil s úkoly. 

Kristýna Ostřížková 

Sestřenice Stelinka 
K popisu jsem si vybrala svoji sestřenici Stelinku. 
Stelinka má 7 roků a chodí do 1. třídy. Je menší 
postavy, má kulatý obličej, tmavé vlnité, polodlouhé 
vlasy, hnědé oči a usměvavou malou pusu. Ráda se 
strojí do šatů a hraje si na princeznu. Má radost, 
když přijedeme, všechny nás objímá a říká: „Mám tě 
ráda.“ Je miloučká a nerada se loučí, když odjíždíme 
domů a chce, abychom tam zůstali. Stelinka to má 
těžší než všechny ostatní děti, protože má 
cukrovku. Je hodně statečná, musela se naučit 
píchat inzulín a pravidelně si kontrolovat hladinu 
cukru v krvi. Má také bezlepkovou dietu, musí si 
dávat pozor, co může jíst. Obdivuji ji, že to sama 
zvládá. Ráda tancuje, vyrábí z papíru, kreslí a také 
se učí hrát na kytaru. Má mě moc ráda a já ji taky. 

Marie Marková 

STŘÍPKY Z HODINY SLOHU – popis osoby 5. ročník
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Moje setra 
Má sestra se jmenuje Sára Horáková. Má hnědé 
vlasy, obličej pěkný. Oči zelené a nosí brýle. Obléká 
se moderně, například top s mikinou a tepláky. Sára 
je na mě hodná. Pomáhá mi s úkoly do školy. Často 
se mnou hraje karty a deskové hry. Mluví plynule 
a rovně chodí. Dostala teď nový klavír a často na něj 
hraje. Hraje pěkně. Jezdí do klavíru do Pavlovic, kde 
ji učí pan učitel Bílek. Ráda chodí ven s kamarády. 
Ráda se stará o malého bratránka Dominička. 

Martin Horák 
Moje sestřenice Zuzanka 
Zuzanka je z mých osmi bratranců a sestřenic 
nejmladší a nejmenší. Má 7 let a chodí do 2. třídy. Je 
drobná, štíhlá jako vrbový proutek a vysoká asi 130 
cm. Zuzančin obličej je oválný se světlou pletí, na 
něm jsou hnědo zelené oči a drobný nosík. Bradu 
dělí roztomilá rýha, stejně jako u tatínka. Obličej 
lemují hnědé dlouhé vlasy. Nejraději nosí pohodlné 
oblečení, například legíny s tričkem, v létě kraťásky 
s tričkem nebo sukýnkou. Ale na slavnostní 
příležitosti se ráda nastrojí a obleče si pěkné 
sváteční šaty. Do školy nejraději nosí legíny nebo 
džegíny s tunikou nebo nějaké šaty. Zuzanka je 
hodné děvče. Ze všech činností si nejraději hraje 
s legem nebo panenkami. Nejraději usíná se psíkem 
Hafíkem a pytlem plyšáků. Cílevědomost je 
Zuzančina nejlepší vlastnost. Vždy ví, co chce 
a jakou cestou toho dosáhnout. Nejoblíbenější 
barvou je zelená. Z nejoblíbenějších činností bych 
mohla jmenovat jízdu na kole. Ve Velkých 
Bílovicích, kde žije, hraje na flétnu a tancuje 
v Žižkovjánku. Zuzančino oblíbené jídlo jsou 
špagety, ale říká jim „škabety“. K pití má ráda 
jablečný džus. Její oblíbené zvíře je pes. Nejraději 
má chvíle, kdy jsou celá rodina spolu. 

Elena Huňařová 

Můj bratr Filip 
Filip je třináctiletý kluk. Na výšku měří 168 cm. Jeho 
vlasy mají hnědou barvu a kouká na mě modrýma 
očima. Občas nosí brýle, které mu sluší. Jeho 
atletická postava mu umožňuje být dobrý ve 
sportech. Jeho oválný obličej se špičatou bradou 
a větším nosem působí dospělejším dojmem. Vlasy 
hnědé barvy nosí na patku. Jinak jsou krátké. Na 
tvářích má pihy. Uši jsou blízko u hlavy a středně 
velké. Za jeho plnými rty se schovávají zuby 
zdobené rovnátky. Rád nosí modrou barvu 
a pohodlné oblečení. Dává přednost tmavému 
oblečení. Nosí sportovní boty. Pokud něco 
vysvětluje, gestikuluje u toho rukama. Často 
se omlouvá, i když nemá důvod. Jeho hlas mu už 
zhrubl. Chodí rychle a dělá dlouhé kroky. Chtěl by, 
aby bylo vše spravedlivé. Je to hodný kluk, který 
často nerozumí svému okolí. Lehce se naštve. 
Má rád svůj klid. Ve škole se dobře učí a baví ho 
geografie. 

Leontýna Hošková 

Tuto slohovku napsala naše ukrajinská žačka 
ze 3. třídy, která k nám do školy chodila od 
letošního května. Je ponechána bez stylistických 
a pravopisných oprav.  

Popis mojí oblíbené hračky 
To je housenka, jmenuje se Kaťja. Je dlouhá, má 
40 cm, má žlutů, zelenů, modrů, červenů, oranžovů 
barvu. Ona má zvláštnosti, mně ju podaroval 
tatínek, já ju mám ráda, protože ona je barevná 
a eště protože ju mám od tatínka i já možu 
spomínat tatínka, proto ju miluju. 

Angelina Andreeva (v polovině listopadu 
se i s maminkou vrátily zpět na Ukrajinu)

TRÉNUJEME PSANÍ DOPISU - 4. ročník
I letos jsme s žáky čtvrtého ročníku pustili do psaní dopisů. Jejich úkolem bylo napsat pozdrav 
oblíbené pohádkové nebo filmové postavě. Úkol se všem vydařil na jedničku a rozhodně stojí 
za zveřejnění .

Ahoj Machu a Šebestová, 
jmenuji se Adam Havelka a moc rád vás sleduji v televizi. Baví mě každé vaše dobrodružství se 
sluchátkem. A jak se vlastně máte vy? Pořád máte to sluchátko? Mohl bych si ho na chvilku půjčit? 
Mějte se hezky a pozdravujte Jonátana. 
Adam Havelka 
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Ahoj hajný Robátko, 

jmenuji se Maty Jungmann. Chodím rád s taťkou, 
který je myslivec, do lesa pozorovat zvěř, 
poslouchat říji a v zimě krmit zvířata. Robátko, jak 
probíhala letošní říje jelena Větrníka? U nás byla 
hodně slabá. Jeleny ani daňky nebylo moc slyšet, 
protože bylo teplé počasí. Co liška Metýnka? 
Už nezlobí?  
Těším se, až tě navštívím v lese Řáholci na naháňce. 
Hodně loveckých úspěchů. 
Lovu zdar! 
Matyáš Jungmann 

Ahoj Medvídku Pú, 

jak víš, jsme na dovolené v Rakousku. Včera večer 
jsme byli na procházce a viděli jsme vodní varhany. 
Dneska máme v plánu jít nakupovat. Přemýšlela 
jsem, že až přijedeme, udělám u nás doma 
přespávačku. Přijď i s kamarády a vezmi s sebou hry. 
Jak se máš ty? Kde ji byl a co jsi zažil? 

Ahoj a pěkné prázdninové zážitky. 

Zdraví tě 

Gabriela Grégrová

VRBEČÁCI SE NEZTRATÍ ANI V ZŠ KOBYLÍ

Ve Vídni se nám líbilo… 
Navštívit Vídeň a celkově Rakousko bych všem určitě doporučil. Ve Vídni se nachází mnoho historických památek, 
zajímavých nejen svým vzhledem, ale také svou historií. Jednou z nich je například velice hezký zámek  Schönbrunn 
s pozoruhodnou zahradou, které jsou společně zapsány na seznam UNESCO. 

Dále stojí určitě za to navštívit Kärntnerstrasse, ulici s mnoha obchody, restauracemi a hotely. Co mě ale v centru 
nejvíce překvapilo, to byla čistota, která se udržuje i po celé Vídni. 

A jak lépe zakončit výlet ve Vídni, než jít do Prateru, velkého zábavního parku s hromadou atrakcí. Mezi největší patří 
obrovský řetízkáč a volný pád, obě mají přes sto metrů. Atrakce jsou skvělé, protože z nich máte opravdu zážitek.   

Vilém Veverka

Adaptační kurz jsem si moc užil. Hráli jsme o Šípkové 
Růžence, já jsem dělal vypravěče, to je pro mě asi 
nejlepší role. Taky jsme lezli - bez mluvení- přes vratký 
most, vzájemně jsme si na sebe sedali a dokonce jsme 
ze sebe vytvářeli stroje, nebo spíš dopravní prostředky. 
Ruku do ohně bych za to nedal, ale myslím, že smyslem 
kurzu bylo se skamarádit a pobavit se spolužáky, a to se 
myslím povedlo. Také moje první dojmy z kobylské školy 
jsou dobré, škola je fajn, mám hodné spolužáky a moc 
milé paní učitelky i učitele. 

Šimon Havelka  

…Na výstavě se mi líbilo, kolik tam bylo kaktusů 
a exotických rostlin.Odnesl jsem si sazeničky papáji a 
kiwi. Dozvěděl  jsem se, že papája může měřit až 10 
metrů a urodí se na ní 50 až 150 plodů. Aby dobře rostla, 
potřebuje rašelinu a písek.Chtěl bych vypěstovat její 
plody a také plody kiwi, protože mi moc chutná. Odnesl 
jsem si i dva kaktusy, jeden pichlavý a druhý bez ostnů. 
Ještě jsem žádný neměl, a tak jsem zvědavý, jestli mi 
porostou. Třeba mi rozkvetou a budu spokojený.  

Jakub Hublík 

… Nejvíc se mi líbila LÁVKA a LETADLO, protože jsme 
museli spolupracovat, a na výstavě v sokolovně kaktusy 
a černá rajčata. 

Václav Nahodil

Seznamte se, prosím… 
Letošní školní rok byl konečně zase zahájen tak 
jako dříve, tedy bez různých omezení a opatření. 
Pro čerstvé šesťáky, místní i přespolní, to znamená, 
že mohli absolvovat tzv. adaptační kurz. Ten si 
ještě navíc zpestřili návštěvou dvou právě 
probíhajících výstav, a to již tradiční Kobylské 
zahrádky (v sokolovně), v muzeu pak mohli 
zhlédnout obrazy Mgr. Petra Horáčka. Jak se zdá, 
šesťáci prožili hezký den… 

Včera jsme měli adaptační kurz. To znamená, že se sejde 
skupina lidí,kteří se neznají, a pomocí her se seznámí. 
Byla to sranda. Hráli jsme divadlo, letěli jsme vrtulníkem 
na ostrov. Ale hra, která mě zaujala nejvíc, byla lávka. 
Přisunuli jsme židle k sobě a každý se na nějakou 
postavil. Měli jsme se seřadit podle měsíce narození, 
ale nesměli jsme mluvit. Pomohli jsme si tak, že jsme 
ukazovali na prstech, kolikátý měsíc jsme se narodili. 
A na konci kurzu jsme se opravdu seznámili. I když se 
někteří z nás už znali z turnaje ve vybíjené, teď už jsme 
se znali všichni.  

Adéla Pavlů     
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Pozvánka do naší 
vrbecké knihovny 
Naše knihovna sídlí v centru obce jako 
součást centra volného času. Za velmi 
důležitou považuji dobrou spolupráci 
se zřizovatelem, tedy obcí. Což umožňuje 
realizovat nejrůznější nápady a aktivity, 
které v knihovně plánujeme. Stejně jako 
mnoho jiných knihoven i ta naše se 
zapojuje do celostátních akcí jako je Noc 
s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, Den 
pro dětskou knihu, Týden knihoven, Měsíc 
čtenářů apod. Po covidové pauze se 
pomalu ale jistě vrací knihovna i k životu 
v oblasti besed a přednášek pro děti 
i dospělé. Dlouhodobá a velmi dobrá 
spolupráce je i s mateřskou a základní 
školou, a proto doufám, že se nám podaří 
najít si s dětmi zase k sobě cestu.  

V knihovně najdete celkem 5500 knih 
nejrůznějších žánrů. Určitě si vyberou jak 
dospělí, tak i děti. Jako zajímavost bych 
uvedla sbírku vyvázaných komiksů se 
superhrdiny, velké množství knížek k Albi 
tužce, nebo knihy o nejrůznějších koutech 
České republiky i zahraničí. Beletrii 
pro dospělé pravidelně obohacujeme i 
o nejnovější tituly, které lze na trhu 
koupit. Samozřejmě jsme limitováni 
rozpočtem, ale na množství a kvalitě 
nových knih to určitě nepoznáte. Kromě 
půjčování knih knihovna nabízí tisk, 
kopírování, laminování nebo kroužkovou 
vazbu.  

Knihovna je otevřena vždy v pátek 
od 15:00 do 18:00 hod. Budu ráda, když 
si uděláte cestu, přijdete se podívat, 
vybrat nějakou knihu nebo si dát společně 
kávu či čaj.  

Těším se na Vás. 
Klára Beranová, knihovnice
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Prioritou dnešních rodičů je rozvíjet potenciál 
dítěte pokud možno na maximum. Již v předškolním 
věku se děti učí anglicky, začínají s hokejem, 
navštěvují lidovou školu umění atd. Co však 
dovednosti či ctnosti jako skromnost, trpělivost 
nebo pokora? Ty se v žádném kroužku neučí…… 

Skromnost 
Skromný člověk méně podléhá tlaku reklamy. Není 
závislý na vlastnění (mít) a více si dovoluje žít (být). 
Neidentifikuje se tolik s tím, co má. Muž 
nepotřebuje vlastnit „pořádnej bourák“, aby si mohl 
sám sebe vážit. Žena je schopna vyjít ven bez 
mejkapu, šperků a módního oblečení. Skromný 
člověk je svobodnější a spokojenější. 

Pokora 
Pokora je opakem pýchy. Pokorný člověk se zajímá 
více o druhé nežli o sebe, a ačkoli si je vědom svých 
kvalit, nemyslí si, že by za ně měl být oslavován. 
Ukazuje se také, že čím je člověk vzdělanější, tím 
bývá pokornější. Příčinnost může být oboustranná. 
Čím víc toho víme, tím víc si uvědomujeme, co 
všechno nevíme. A také: pokud jsme pokorní, 
neuzavíráme se jiným názorům, jsme ochotnější 
k dalšímu studiu. Rozvíjení pokory u našich dětí tak 
souvisí i se schopností kritického myšlení a může 
dětem pomáhat, aby nepodléhaly různým 
demagogiím, falešným zprávám, konspiračním 
teoriím apod. 

Trpělivost 
Když jsme si my, dnes dávno dospělí, něco moc 
přáli, čekali jsme obvykle na narozeniny, na Vánoce, 
na vysvědčení. Čekali jsme a doufali. Nebo jsme si 
střádali do kasičky, počítali a těšili se. A když jsme 
se dočkali, to bylo! Dnešní děti mají vše hned. 

Přináší to samozřejmě mnoho výhod, ale také své 
stinnější stránky. Čeho lehce nabýváme, obvykle si 
moc nevážíme, tolik o to nepečujeme. Ani počáteční 
radost z dárku nebývá tak velká, pokud jí 
nepředcházelo období touhy a čekání. Dá se tedy 
říci, že děti, které mají všechno hned, o něco 
podstatného přicházejí. 

Vděčnost 
Hřejivý pocit, který nás zaplaví, když něco dopadne 
tak, jak jsme doufali, když dostaneme milý dárek, 
když se náš blízký zotaví z těžké nemoci. Na rozdíl 
od skromnosti, pokory a trpělivosti není vděčnost 
toliko osobnostním rysem, ale primárně emocí. 

Přichází spontánně ve chvíli, kdy si uvědomíme, že 
jsme příjemci dobra, že se nám dostává něčeho 
cenného – a to jen tak, aniž bychom se o to 
zasloužili. Svět se nám jeví dobrotivým. Někdy jsme 
až dojati a pláčeme. 

Tuto příjemnou emoci ovšem různí lidé pociťují 
různě často, a zdaleka to nezávisí jen na tom, kolik 
dobrého se jim dostátá, jako spíš na tom, nakolik si 
to kdo uvědomuje. Někdo je za své zdraví, rodiče, 
lásku či děti vděčný, jiný je považuje za 
samozřejmost. Ukazuje se, že vděční lidé lépe spí, 
mají kvalitnější vztahy, jsou empatičtější a méně 
trpí stresem. 

Jak na to? 
Otázkou samozřejmě je, jak tyto cenné vlastnosti 
můžeme u dětí rozvíjet. Rozhodně ničeho 
nedosáhneme moralizováním, výčitkami 
a apelováním, respektive můžeme si tak vynutit 
vnější projevy, ale opravdové city se vynutit nedají. 
Tlačíme-li někoho do vděčnosti, je to podobně, jako 
když ho tlačíme do lásky. Jsme-li urputní, vzbudíme 
city víceméně opačné: odpor, hněv či pohrdání. 

Ze všeho nejdůležitější při rozvoji vlastností je náš 
vlastní příklad, tedy to, že my sami – ať už rodiče, 
či učitelé – jsme skromnými, pokornými, vděčnými 
a trpělivými. Důležité přitom ovšem je, aby dítě 
zároveň vnímalo, že jsme tak šťastní, že nás to 
vnitřně uspokojuje. 

Můžeme též děti oceňovat za to, že jsou skromné 
a trpělivé, a vyžadovat to po nich. Neměli bychom 
to ovšem přehánět. Pokud totiž touhu dítěte po 
nějaké komoditě příliš frustrujeme, pokud jeho 
trpělivost příliš napínáme, sice se navenek může 
podřídit, ale uvnitř si umiňuje, že až vyroste, 
odpírané si dopřeje více než vrchovatě. Stát se to 
může dokonce i tehdy, když dítě samo svou touhu 
potlačí a neuvědomuje si ji, případně ji přímo 
popírá – samo aktivně vyjadřuje pohrdání danou 
komoditou, činností či lidmi, kteří ji provozují. 
Jakmile se však bariéra prolomí a touha vytryskne, 
může být strhující. Okolí se pak nestíhá divit, 
protože dotyčný se chová přesně tak jako lidé, které 
dříve odsuzoval. 

Chybou ovšem může být i to, když rodiče od dítěte 
nic nevyžadují. Do psychologických poraden 
přicházejí rodiče skromní, trpěliví a chápající, kteří 
jsou nešťastní z toho, jak neskromné, nevděčné, 
netrpělivé a věčně nespokojené jejich dítě je. Proč 

KLÍČE KE ŠTĚSTÍ: SKROMNOST, VDĚČNOST, POKORA



                      VRBECKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2022 ...................... 

 32

se pořád něčeho dožaduje? Proč si neváží toho, co 
má? Když se psycholog doptává, jak jejich výchova 
dosud vypadala, vychází zpravidla najevo velké 
sebeobětování rodičů. Dlouho dítěti dávali, co mu 
na očích viděli, snažili se okamžitě uspokojovat 
všechna jeho přání. Prostě své dítě rozmazlili. 

Deník vděčnosti 
Rozvoji vděčnosti může napomáhat například 
vedení deníku vděčnosti, což je jedna z metod 
pozitivní psychologie. Do deníku vděčnosti si 
jednoduše zapisujete, co se vám za ten den stalo 
hezkého. Mohou to přitom být docela obyčejné 
maličkosti. Někdo se na vás usmál, pozorovali jste 
krásný západ slunce, kdosi vás pustil před sebe ve 
frontě u pokladny. Výzkumy opakovaně ukázaly, že 
lidé, kteří si tyto deníky vedou, se cítí po čase lépe 
než kontrolní skupina osob, které si nic nezapisují, 

a výrazně lépe než ti, kteří v rámci 
výzkumu zapisovali negativní zkušenosti. 

Něco podobného můžeme dělat i se svými dětmi. 
Nemusí jít přímo o deník. Na to, co se nám přihodilo 
ten den hezkého nebo na co se těšíme, si můžeme 
vzpomenout třeba v rámci rituálu před spaním. 
Učitelé pak mohou se žáky zavést hovor například 
na to, co hezkého je potkalo o víkendu. Mohou si 
všímat milých drobností.  

Zároveň je třeba upozornit i na fakt, že rodiče ani 
učitelé by se neměli vyhýbat negativním prožitkům. 
I k nežádoucím událostem, ke strachům a obavám je 
třeba stavět se čelem, a pokud o nich potřebuje naše 
dítě či žák mluvit, měli bychom jej vyslechnout. 

Zpracovala podle časopisu Rodina a škola 1/2020  
Mgr. Renata Horáková, ředitelka ZŠ Vrbice

HISTORICKÁ ZASTAVENÍ   DOTEKY ČASŮ DÁVNÝCH

Historické doteky jsou na dosah ve všech našich modrohorských obcích, jsou 
nepřehlédnutelné a to hned na první pohled jako stavby sakrální, především 
pak křížky, poklonky, kaple i kapličky a zejména kostely. Tradiční staré vinné 
sklepy i jiná zemědělská stavení rozesetá v obci či samostatných lokalitách 
tvořících již několik století místní neodmyslitelný kolorit. “Klenoty na vás však 
čekají uvnitř těchto stavení.”

Nejvíce se přiblížíte, a to takřka "na dotek", k těmto 
historickým klenotům především v muzejních 
expozicích našich modrohorských obcí: Kobylí, 
Vrbice a města Velké Pavlovice, v minulosti 
i současnosti významně patřících etnograficky 
do jižní části národopisného regionu Hanáckého 
Slovácka. 

Nahlédněte na níže zmíněná zastavení i s pestrou 
fotogalerií a určitě vás tato malá ochutnávka 
povzbudí k naplánování výletu, kde naživo 
pohladíte oko i duši a přiblížíte se opravdu 
"na dotek" časů dávných. 

www.modrehory.cz/doteky-casu-davnych

MUZEUM VRBICE  www.vrbice.cz 

Muzeum obce Vrbice vzniklo přestavbou budovy 
staré radnice. V současné době je to nejstarší 
budova v obci. Radnice byla postavena zároveň 
s patrovou školou v roce 1872 za starostování 
Václava Hubáčka. Muzeum bylo založeno v roce 
2008. Duchovním (a nejen duchovním) otcem této 
myšlenky je pan František Janošek. V roce 2011 
došlo k jeho rozšíření o jednu místnost a v letech 
2012 a 2013 prošla kompletní rekonstrukcí střecha 
a vznikly tak nové prostory v půdní vestavbě. 
Nynější úprava stávající budovy je provedena 
na způsob starého selského domku.

http://www.modrehory.cz/doteky-casu-davnych
http://www.vrbice.cz


                      VRBECKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2022 ...................... 

 33

MUZEUM KOBYLÍ  www.muzeumkobyli.cz  

V současnosti si můžete v muzeu prohlédnout 
expozici věnovanou historii Kobylí a vývoji 
kobylského kroje, stylově upravenou selskou 
kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad 
popisující starodávné žádání o ruku nevěsty na 
pozadí statické scény z venkovské chalupy, 
prohlédnout si expozici věnovanou nářadí a větším 
zemědělským strojům. Prohlídka se většinou končí 
ve stylově opravených sklepních prostorách muzea, 
kde se nachází malá vinařská expozice s prodejní 
vinotékou s víny kobylských vinařů.

HABÁNSKÝ SKLEP   www.vinarstvilacina.cz 

Jeden z nejstarších dochovaných historických sklepů 
na jižní Moravě. Jeho "velký" sklep odkazuje na dobu 

působení Habánů na Moravě. 
V roce 1545 do tohoto sklepa 
přišla habánská rodina, jehož 
hlavou byl Paolo Schumacher 
s manželkou Annou. Celá stavba 
s historickým sklepem, lisovnou, 
sýpkou a plochým kameným 
křížem nad žudrem, je památkově 
chráněná. Právem. Tato patrová 
budova s malými okénky a sedlovou střechou patří k lidově technickým stavbám, 
které jsou typické pro Hanácké Slovácko z přelomu 17. a 18. století. V přízemí se 
nachází lisovna s barokní křížovou klenbou a dřevěným lisem z roku 1886.

Najdete zde také první interaktivní zážitkovou expozici ve vinařské památce v České republice:  
Tajemství habánského sklepa 
Vydáte se na cestu staletími se skleničkou vína a poznáte tajemství místa, kde pro děti ožívají legendy 
a dospělí se stávají vinaři. Čekají vás multimediální projekce, interaktivně poznáte historii habánů a Velkých 
Pavlovic. Naučíte se, jak se víno vyrábí a budete poznávat jeho vůně. Stanete se hlavní postavou 
dobrodružství, ve kterém budete zdolávat výzvy. 

http://www.muzeumkobyli.cz
http://www.vinarstvilacina.cz
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Společenská kronika    1. prosinec 2021 - 30. listopad 2022

 Kulturní a vinařské akce 
 27. 12. 2022  Žehnání mladých vín 

 7. 1. 2023   Tříkrálová sbírka 

 20. 1. 2023  Farní ples 

 4. 2. 2023   Ples SRPŠ 

 18. 2. 2023  Ostatkový průvod a folklórní ostatková zábava 

 5. 3. 2023   Dětský maškarní ples 

 26. 3. 2023  Hodnocení vín 

 1. 4. 2023   Výstava vín 

 13. 5. 2023  Z kopca do kopca (otevřené sklepy)

Narozené děti 

Antonie Zálešáková 
Matyáš Bárta  
Tobiáš Válek  

Viktor Ryšavý  
Adam Nekl  

Šimon Horák  
Anežka Zborovská  

František Vaněk  
Antonie Brdečková  

Marek Mátl  
Timea Martincová 

Úmrtí 

Jaroslav Mareček  
Bohuslav Šedý  
Ludmila Lukášová  
Františka Kovářová  
Jiří Maťák  
Bohumila Bukovská  
František Machovský  
Bedřich Raida  
Terezie Kadlecová  
Stanislav Bukovský  
Ludmila Čačíková  
Anežka Michnová  
Václav Marek  
Blažena Bízová  
Božena Michnová 

Své podněty a příspěvky do dalšího 
čísla můžete posílat na email: 
vrbeckyzpravodaj@gmail.com 

Další číslo Vrbeckého zpravodaje 
vyjde v dubnu 2023. 

Foto na obálce: Veronika Mikulicová

mailto:vrbeckyzpravodaj@gmail.com
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