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Ú V O D N Í  S L O V O  S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se Vám 

představil a seznámil Vás s plány, 

které spolu se zastupitelstvem 

obce Vrbice hodláme realizovat 

ve zbývajícím volebním období. 

Jmenuji se František Polášek, je 

mi 58 let, jsem ženatý, mám 2 děti 

a 5 vnoučat. Narodil jsem se na 

Vrbici, od roku 1980 – 2006 jsem 

bydlel v Hustopečích. Po celou tuto 

dobu jsem neustále sledoval dění ve 

své rodné dědině, kam jsem jezdil 

pomáhat rodičům a pravidelně se 

zúčastňoval na většině společenských 

a kulturních akcí na Vrbici. Od roku 

2006 mám trvalý pobyt na Vrbici.

Většinu své profesní kariéry 

jsem se věnoval práci v logistice 

skladování, dopravě, spedici a správě 

budov. Zkušenosti získané v těchto 

oblastech bych rád uplatnil ve své 

nové funkci starosty obce Vrbice.

Do funkce starosty jsem byl 

zvolen 20.9.2016 na veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Vrbice, 

kde bývalý starosta Tomáš Bílek 

předložil návrh na odstoupení 

z funkce z osobních důvodů.

V současné době se postupně se 

seznamuji s organizačními předpisy, 

zákony, vyhláškami, směrnicemi, 

personální a ekonomickou 

situací obce. Rád bych poděkoval 

svému předchůdci, nynějšímu 

místostarostovi Tomáši Bílkovi za 

pomoc a vstřícnost při přebírání 

úřadu, včetně předání kontaktů a 

pomoci při zpracování projektů.

Co nás tedy čeká ve zbývajícím 

volebním období?

Velké projekty typu ČOV a 

retenční nádrž jsou hotové, po 

zkušebním provozu a kolaudaci, 

úvěry se řádně splácí. K provozu 

ČOV, stavu připojení jednotlivých 

objektů a odpadům je věnován v 

tomto zpravodaji jiný článek.

V současné době je před 

dokončením projekt rozvodů optické 

sítě, kdy po dokončení bude možnost 

připojit se na vysokorychlostní 

internet a po dobudování páteřní 

sítě od Velkých Bílovic i možnost 

připojení na kabelovou televizi.

Po dokončení projektu rozvodu 

optické sítě následuje realizace 

projektu na rozšíření stávajících 

a výstavba nových chodníků 

I. etapa, který je v současné 

době v povolovacím řízení.

Postupně dokončujeme stavbu 

nové hasičské zbojnice v prostorách u 

pošty, a s tím je k řešení otázka, co se 

starou hasičskou zbojnicí u hřbitova, 

která je ve špatné statickém stavu.  

Probíhá také výměna suchých 

stromků a keřů za nové z projektu 

obnovy zeleně v obci, I. a II. etapa.

Byla zaslána žádost o 

fi nancování projektu v rámci výzvy 

Interreg V-A, SK-CZ, v rámci 

přeshraniční spolupráce s obcí 

Veličná SK. Tento projekt 

je zaměřen na zkulturnění 

prostor ve farské zahradě.

V projektové přípravě je výstavba 

jazykové a enviromentální 

učebny v půdních prostorách 

základní školy. V rámci realizace 

projektu bychom také vyřešili 

špatný stav dřevěných krovů a 

vaznic, včetně nové krytiny. 

Na projekty výstavby 

multifunkčního hřiště 

v areálu za kulturním domem, 

opravy hřbitovní zdi, seniorské 

byty v prostorách staré školky, 

rekonstrukce kulturního domu, 

výstavba rybníku Kalub, rekultivace 

skládky stavební suti a budování 

nových místních komunikací čekáme 

na vhodné dotační nabídky.

Ve schvalovacím řízení jsou 

projekty výstavby inženýrských sítí  

v lokalitě Samota a Stará cesta. 

Na drobné opravy budov, 

komunikací, osazení nových 

stožárů veřejného osvětlení, 

místního rozhlasu, údržbu zeleně 

a úklid obce jsou vyčleněny 

fi nance v rozpočtu obce.

Nadále budeme podporovat 

zájmová občanská sdružení, která  

svou činnost zaměřují na propagaci 

obce, na práci s mládeží a seniory. 

Na závěr bych chtěl všem 

občanům popřát šťastné prožití 

svátků vánočních v pohodě 

rodinného kruhu, úspěšné 

vykročení do roku 2017. Hodně 

štěstí, zdraví, osobních i profesních 

úspěchů a vzájemné tolerance.

František Polášek

starosta obce Vrbice

Je tady a sním všechno, co si 

do života pustíme - věnce, svíčky, 

ztišení, anebo uklízení,vaření, 

pečení, nákupní šílenství …

Ano. Ani se tomu nechce věřit, 

ale jsou tu Vánoce. Další rok je za 

námi, a za ten rok se toho mnoho 

událo. Předvánoční a vánoční čas by 

měl být příležitostí zpomalit tempo 

a užívat si sváteční atmosféry. Ale 

znáte to! Samozřejmě, že musíme 

napéct cukroví a nakoupit dárky, 

ale co si letos uvědomit, o čem tahle 

magická doba čekání na Ježíška je?

Letos začal advent (z latinského 

adventus - příchod) první 

adventní nedělí 27. 11. a skončí 

západem slunce na Štědrý večer. 

Je to nejkrásnější období v roce. 

Advent odedávna probíhal ve 

znamení střídmosti, odříkání a větší 

náboženské aktivity. S adventem 

byly spojené cesty na roráty, ranní 

mariánské mše. Dospělí a větší děti 

A D V E N T
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se na ně většinou těšili. Časně ráno 

bývala cesta do kostela romantická, 

svítilo se při ní lampou se svíčkou a 

sváteční atmosféru doplňoval čerstvý 

sníh, který křupal pod nohama.

K adventu patří adventní věnec. Je 

symbolem, který nás po čtyři týdny 

romanticky provází předvánočním 

časem. Ten klasický je kulatý, 

představuje boží věčnost a jednotu, 

jeho zelené větvičky symbolizují 

život. Dnes už bývají vedle kulatých 

také věnce jiných tvarů – například 

obdélníkové, či jen symbolické čtyři 

svíce a jsou vyráběny z různých 

materiálů přírodních i umělých.

Co ale nesmí chybět kulatým, 

obdélníkovým, umělým ani živým 

adventním „věncům“ , jsou čtyři 

svíčky, znamenající čtyři neděle 

do Vánoc. První neděli se říká 

železná, po ní přijde bronzová, další 

je stříbrná a poslední je zlatá.

Původní barva adventu je fi alová 

a fi alové by měly být i svíčky na 

adventním věnci, kromě třetí, ta 

by měla být růžová, ta je zasvěcena 

přátelství. Uprostřed kulatého věnce 

by měla být pátá bílá svíčka, která se 

zapaluje na Štědrý večer a představuje 

Krista. Dnes se volí svíčky různých 

barev, podle barev interiéru, či nějaké 

„módnosti“, aby se nám hodily do 

svátečně laděného prostřeného stolu.

První zapálená svíčka se nazývá 

NADĚJE, druhá svíčka na bronzovou 

neděli se jmenuje MÍR, třetí svíčka 

– růžová, zapálená na stříbrnou 

neděli je PŘÁTELSTVÍ, čtvrtá 

svíčka se zapaluje o zlaté neděli a 

je zasvěcená LÁSCE. Pátá svíčka 

je bílá, zasvěcená KRISTU.

Do adventního období spadá 

několik památek světců, kteří 

nám přinášejí i řadu pranostik.

Začíná to svatým Martinem 

(11.11.), který má přijet na bílém 

koni (letos se to málem podařilo) a

- přijede-li na bílém koni, 

metelice za metelicí se honí.

- přijede-li na šedém (mlhy), 

bude zima střídavá.

- přijede-li na žlutém (sucho), 

přijde zima suchá a tuhá.

Největší oblibě se těšila dodnes 

těší svatý Mikuláš (6. 12.). Mikuláš 

se narodil ve druhé polovině 3. 

století v Turecku a rozdal svůj po 

rodičích zděděný majetek chudým. A 

„rozdává“ v předvečer svého svátku 

dárečky dětem i dnes, kdy obchází 

s čertem a andělem domácnosti.

Před konce roku si vládu 

předávají tři „svatá děvčata“ - 

Kateřina, Barbora a Lucie.

Kam až lidská paměť sahá, tyto 

světice si předávaly poselství 

počasová a předpovídající.

Svatá Kateřina (25. 11.) je 

například ještě víc než svatý Martin 

svázaná s bílými pranostikami:

- Svatá Kateřina přichází bíle oděna.

- Na svatou Kateřinu, 

schováme se pod peřinu.

- Svatá Kateřina, pověsila housle 

do komína (už nesměly být zábavy).

Jenomže naši předkové, kteří nebyli 

odkázáni na ofi ciální předpovědi 

meteorologů, odpozorovali 

takový vlastně štafetový kolík, 

který si svatá Kateřina předávala 

se svatou Barborou (4. 12.) :

- Svatá Kateřina prádlo máchá a 

svatá Barbora jej škrobí (zmrzne).

- Je-li Kačenka ucouraná, 

je Baruška naškrobená.

Ale do této štafety byla 

zapojena i Eva (24. 12.):

- Když Kateřina po ledě chodívá, 

Eva potom blátem oplývá.

- Třepe-li se Kačenka zimou, 

Eva se dube brodit blátem.

Svatá Barbora žila ve 3 století v 

rodině bohatého kupce-nepřítele 

křesťanů. Když se otec dozvěděl 

o jejím obrácení na víru, byla 

mučena a rukou otce zavražděna. Na 

Barborku řežeme větvičky stromů, 

aby nám rozkvetly na Vánoce.

- Svatá Barborka vyhání 

dřevo ze dvorka.

- Po svaté Baruši střez nosu i uši.

- Svatá Barbora mosty mostí, Sába 

hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.

- Má-li svatá Barbora bílou 

zástěru, bude hodně trávy.

A třetí svatá bíle oděná Lucie 

(13.12.) prý navštěvovala přástevnice, 

kontrolovala hospodyně, zda 

mají před svátky uklizeno a 

vymetala každý kout peroutkou.

Když přijde svatá Lucie, najdu tu 

už zimu. Lucinka má ale určitou 

výsadu. Je to o té noční pitce, pijatici. 

Po léta se říkalo a říká, že svatá 

Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

Jak by také mohla, když před léty 

(konkrétně před rokem 1582) 

připadal zimní slunovrat právě na 

dny kolem 13. prosince, tedy na 

svatou Lucii. To upíjení zarazil Lucce 

papež Řehoř XIII. Právě v uvedeném 

roce. Tehdy došlo k úpravě dosud 

platného juliánského kalendáře. 

Základem opravy bylo vynechání 

10 dní, a aby moc svatých o své 

svátky nepřišlo, byl zvolen svátek 

svatého Františka, připadající na 4. 

října. Tehdy to bylo ve čtvrtek – a 

následující den, pátek nebylo 5. října, 

ale patnáctého! A zimní slunovrat a 

upíjení noci nebylo na svatou Lucii 

13. prosince, ale o deset dní později, 

tedy máme slunovrat 23. prosince.

Protože od svaté Lucie zbývalo do 

Božího narození 12 dnů, hospodáři 

je přirovnávali k měsícům příštího 

roku a podle počasí jednotlivých 

dnů usuzovali, jaké počasí bude 

v příslušných měsících.

A už tu máme pomalu Vánoce s 

betlémy. Ty se staly jejich součástí, 

staví se ze dřeva, papíru i jiných 

materiálů. Zakladatelem této 

tradice je svatý František z Asisi, 

který dal roku 1223 v italské 

Perugii upravit domek na skále 

na způsob biblického chléva v 

Betlémě, kde se Ježíšek narodil, a 

sloužil zde slavnostní bohoslužby.

Na Štědrý den se proplétají 

křesťanské obyčeje s pozdějšími 

pověrami, které mají buď ovlivnit 
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výsledek příštího hospodářského 

roku nebo předpovědět osud 

– rozkrajování jablíček, házení 

botou, lití olova, louskání ořechů, 

pouštění lodiček se svíčkami apod.

Na Štědrý den se po celý den 

zachovával půst. Dětem se to 

slibovalo, že uvidí zlaté prasátko. 

Protože to ale nikdy nevydržely a 

uždibovaly připravované dobroty, 

prasátko nikdy neviděly. Řeknu 

vám, věřte mi to nebo ne, já jsem ho 

jednou viděla! To přijeli jeden rok 

jako každoročně na Štědrý večer 

vnuci a ten starší mi přinesl zářící 

fl uoreskující prasátko. A tak třebaže 

jsem to rozhodně celý den nevydržela 

a taky uždibovala a dokonce jsem 

měla už po stědrovečerní večeři, 

tak jsem zlaté prasátko viděla.

Ke slavnostní večeři se prostíral 

bílý ubrus, u každého talíře ležela 

jedlová větvička, prostíralo se o jeden 

talíř navíc pro náhodné návštěvníky. 

Kdyby totiž hospodář pocestného 

odbyl, měl by celý rok smůlu. Na 

stole byly všechny plodiny, aby se 

příští rok zase hojně urodily.

K tradičním jídlům patřily 

polévky z luštěnin a hub, kaše, 

omáčky ze sušeného ovoce a různé 

pečivo. K Vánocům samozřejmě 

patřily stromečky a dárky podle 

svého uvážení a svých možností 

možností. A tak je tomu i dnes.

A pranostiky?

- Je-li na Štědrý den jasný, 

urodí se jarní obilí.

- Jasná noc o Štědrém dnu, 

mrazy lezou ke dnu.

- Jsou-li na Štědrý den hvězdičky 

ponesou hodně slepičky.

- Vánoce jsou Vánoce a 

pečeně jejich sestra.

- Do Vánoc hej, po Vánocích ouvej!

- Jsou-li vrby o Vánocích 

plny rampouchů, bývají o 

Velikonocích plny kočiček.

- Zelené Vánoce, bílé Velokonoce.

- Světlé vánoční hody, 

tmavé stodoly.

- Lepší Vánoce třeskuté, 

nežli tekuté.

A už jsme na konci roku:

- Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno 

jasno, bude dobrého vína pořídku.

- Jak byl celý rok samá voda a 

bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

A pamatujte: 

Jak na Nový rok, tak po celý rok!

Proto Vám přeji do toho nového 

– dvoutisícíhosedmáctého jen to 

nejlepší po všech stránkách. 

Aby zdraví sloužilo, abyste měli i 

trochu toho štěstíčka, protože sice je 

víc než dobré, když je člověk zdravý, 

ale pokud je nešťastný, tak ten život 

za moc nestojí. Ale i nemocný člověk 

může být ve svém životě šťastný a 

může se těšit z každé maličkosti.

A jestli si myslíte, že máte 

na všechno času dost, tak jste 

na omylu. Ono to tak vůbec 

nemusí být. Ale nechci Vás tímto 

způsobem strašit, spíše naopak.

Tak tedy se štěstím 

vykročte do roku 2017!!!

Bohumila Bařinová 
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Rok 2016 jsme započali poměrně 

brzy, už 10. ledna. Chrámový 

sbor Farníček z Kobylí nás pozval, 

abychom společně s nimi zazpívali 

na benefi čním koncertu, jehož 

výtěžek byl darován na opravu 

kříže mezi Kobylím a Vrbicí. 

Rádi jsme pozvání přijali a sbírku 

podpořili. Dnes už na místě „u 

křížka“ stojí nový dřevěný kříž. 

Zima pomalu končila a my jsme 

se začali připravovat na Velikonoce. 

Následovalo první svaté přijímání, 

které je pro nás, některé současné 

zpěvačky, velmi krásnou vzpomínkou 

na to, kdy jsme my šly k prvnímu 

svatému přijímání v bílých šatech a 

poslouchaly tehdejší Kamínek. Na 

konci května jsme zpívali a hráli na 

Slavnosti Těla a Krve Páně. Při této 

příležitosti jsme si vyzkoušeli, jaké 

je to zpívat bez ozvučení. Předpověď 

počasí nejdřív hlásila déšť, proto jsme 

nemohli přenést celý zvukový aparát 

ven s dostatečným předstihem. 

Během července a srpna jsme 

začali připravovat repertoár 

na hodovou mši. Ta byla pro 

nás trochu náročnější, protože 

Magdička Mikulicová a Lenička 

Horáková, které zpívají druhý 

hlas, se přesunuly „dolů“, kde nás 

poslouchali jako vrbecké stárky. 

Požádali jsme tedy Peťu Vymazalovou 

(Zárubovou), která byla ochotná 

nám pomoci a druhý hlas zazpívat. 

V červnu a v září jsme také mohli 

být součástí tří krásných svateb 

na Vrbici. Jsme rádi, že jsme opět 

po delší době mohli zazpívat a 

zahrát krásné svatební písničky 

nejen naší milé bývalé člence 

Martince Brázdilové (Kubíkové), 

ale také Katce Nevídalové 

(Barvíkové) a Kubovi Zárubovi. 

Podzim pro nás vždy znamená 

velké přípravy a zkoušky na náš 

tradiční předadventní koncert. Letos 

jsme zazpívali a zahráli některé staré 

známé písničky, ale i nové, které 

jste v našem podání slyšeli poprvé. 

Jako hosta koncertu jsme oslovili 

Farníček z Kobylí. Děkujeme jim, že 

pozvání přijali a byli součástí toho 

krásného podvečera. Na koncertu 

se také představili naši malí Šutříci. 

Jejich nadšení a energie je tak 

veliká, že dodají celému koncertu 

vždy ještě příjemnější atmosféru. 

Letos si nás ještě můžeme 

přijít poslechnout na půlnoční 

mši na Štědrý den a na ranní 

mši na 2. svátek vánoční.

Děkujeme vám všem, našim 

milým posluchačům a fanouškům , 

kteří jste nás celý rok podporovali, 

moc si toho vážíme.

Miroslava Ludvová

ROK 2016 V KAMÍNKU
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Rok 2016 jsme 31. ledna zahájili 

na XII. Předfašaňkovém setkání 

mužáckých sborů ve Vacenovicích.

Velmi příjemné odpoledne 

jsme strávili spolu s mužáckými 

sbory z Hovoran, Vacenovic, 

Dolních Dunajovic, Ratíškovic, 

Hroznové Lhoty, Milotic, Prušánek, 

Dubňan, ženským sborem 

Mariánky z Dubňan a folklorním 

souborem z Kuklova (SK).

24. dubna - setkání mužáckých 

sborů Dubňany. Vystoupili 

mužácké sbory Hroznové Lhoty, 

Ratíškovic, Skalice (SK), Vacenovic, 

Milotic, Moravské Nové Vsi, 

Šardic, Kunovic a Lanžhota.

14. května - tradiční setkání 

modrohorských mužáckých 

sborů na rozhledně Slunečná 

u Velkých Pavlovic.

28. května - setkání mužáckých 

sborů v Prušánkách-Nechorech 

na tradiční ochutnávce vín.

10. června - vystoupení 

na slavnostním vyhlášení 

výsledků vesnice roku 2015.

11. června proběhl na sóle za 

kulturním domem již 12. ročník 

setkání mužáckých sborů pod 

názvem „Vrbecká dědina, aneb 

zpívání mužáckých sborů v hodové 

búdě“. Spolu s domácími mužáky 

vystoupily také mužské sbory 

z Hroznové Lhoty, Prušánek, 

Vacenovic a harmonikáři z Vrbovců 

(SK). Jako hosté vystoupili sourozenci 

Boženka a Zdeněk Baťkovi. Sbory 

doprovázela Varmužova cimbálová 

muzika ze Svatobořic-Mistřína.

5. srpna jsme vystoupili na hodové 

besedě u cimbálu za obecným 

úradom v Kútoch (SK). Domácí 

mužský sbor Kúcané si pozval 

také mužský sbor z Poštorné, 

ženský sbor z Čeložnic, taneční 

skupina Danaj, CM Strážničan, 

CM Břeclavan se sólisty Janem 

Huňařem a Jakubem Zezulou.

3. září jsme vystoupili v rámci 

vernisáže k výstavnímu cyklu „ Za 

humny“, konané v Paláci šlechtičen 

v MZM Brno, kde se obec Vrbice 

prezentovala formou fotografi ckých 

panelů z historie obce a předměty 

z každodenního života na vesnici. 

Doprovázela nás Varmužova 

cimbálová muzika ze Svatobořic-

Mistřína.Po ukončení vernisáže jsme 

se přesunuli do Horních Heršpic na 

oslavu významného životního jubilea   

pana Milana Michny, rodáka z Vrbice.

10. září za hojné účasti jak 

přespolních, tak i domácích příznivců 

dobrého vína jsme zarazili horu 

v lokalitě Pod Větřákem na Vrbici. 

Doprovázela nás CM Lália.

12. listopadu přijel sv. Martin 

a přivezl mladé víno ročníku 

2016. Za doprovodu CM Lália, 

DH Bílovčanka jsme zazpívali 

s Belegradským mužským 

sborem a s „Dobrým ročníkem“ 

písničky o víně ve sklepní lokalitě 

Púrynky ve Velkých Bílovicích.

V letošním roce nás ještě čeká 

vystoupení na vánočním jarmoku 

(9. 12.) v naší družební obci 

Veličná (SK) a žehnání mladých vín 

v kulturním domě na Vrbici (27. 12.).

Na závěr bych chtěl za celý 

mužácký sbor poděkovat Tomáši 

Bílkovi za pomoc při zajištování 

fi nančních prostředků na naše 

CD, podpory při získávání dotací 

z JMK a podporu naší činnosti při 

reprezentaci obce Vrbice při naši ch 

vystoupeních v blízkém i širém okolí.

Také bych chtěl poděkovat všem 

našim příznivcům, manželkám 

a rodinným příslušníkům za 

trpělivost a starost o kroje. Všem 

přeji radostné prožití svátků 

vánočních a hodně štěstí, zdraví a 

pracovních úspěchů v roce 2017.

Za mužáky František Polášek

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ „MUŽÁCI Z VRBICE“ 

Už jsou pryč ty doby, kdy se 

zasedlo u stolu a dralo se peří. 

Před čtyřiceti, padesáti lety to byl 

každoroční rituál na vesnici. Každá 

hospodyně chovala husy a kačeny 

nejen na maso, ale také kvůli peří. 

Kor když měla doma děvčata, musela 

jim naschraňovat peří na peřiny. 

Jinak by ji ostatní pomluvili, že 

dívky nedostaly výbavu v podobě 

naducaných peřin a duchen.

Draní nebyla jen pouhá činnost, 

ale svým způsobem i zábava. Sešly 

se sousedky, stařenky, kmotřenky 

a povídání nebralo konce. 

Každá věděla nějakou novinu a 

o tu se s ženami musela podělit. 

U nás drávaly tetičky z uliček na 

Stráži – Františka Varmužová, 

Marie Herzánovy – ty byly rovnou 

tři, Ludmila Polášková, stařenka 

Ludmila Bártová, teta Anička 

Bukovská a tetička Tekla Bařinová. 

Kromě nich jsme přiložili ruku 

k dílu i my, tenkrát sotva škole 

odrostlá děvčata. My jsme se nejvíc 

těšili na vykládání všelijakých 

příběhů, hlavně legračních, ale 

i strašidelných. Povídavé byly 

všecky tetičky, ale nejvíc různých 

veselých i strašidelných  příhod 

asi zažily tetička Tekla Bařinová za 

svých mladých let, kdy pracovaly 

na statku. Nic nezůstaly dlužna 

ani Polášková se svými životními 

příběhy, snad pravdivými – kdo ví!

Když maminka nacpaly 

hrnec peřím, posedaly si ženy 

jedna vedle druhé, nejdřív 

povídaly, co která vařila a pak 

už se pustily do vykládání…

„Ženy, považte, co se mně jednou 

přihodilo“, „začaly Polášková“. „Je 

tomu už dost let, byla jsem mladá 

a občas jsem si uměla zatrucovat. 

Tata, když mě chtěl udobřit, uměl 

vzít motyku a zakopat celý vinohrad. 

Nebo jsem někdy vlezla trucovat na 

hůru. Tam jsem seděla za trámem a 

vždycky, když jsem uslyšela kroky, 

dala jsem se na oko do pláče. Tata – 

jako můj muž, mě došel udobřovat, 

no co vám mám povídat, pak se 

nám za nějaký čas narodil nejmladší 

Příběhy od stolu s peřím
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syn Bohuš. Jednou se mně ale to 

trucování nevyplatilo. Tata odkudsi 

donesl zajíce a tak jsem navařila 

kastrol zajícové smetanové omáčky 

a knedle. Kvůli jakési maličkosti 

jsme se s mužem nepohodli, já jsem 

jen tak nalehko vyběhla ven a na 

hůru trucovat.  Mrzlo až praštělo, na 

hůře kvílela meluzína, tak jsem se 

skrčila za komínem a čekala, že mě 

dojde zas tata ovádět, ať jdu k večeři. 

Čekání dnes nebralo konce. Už se 

setmělo a nikdo nešel. Sem tam se 

ozvaly kroky, ale zase zanikly a nic 

se nedělo. Už mě drobila zima, tak 

jsem šla na výzvědy. Pomalu jsem 

se kradla kolem verandy a nahlížela 

do kuchyně. Tata seděl u stolu,  

pohlížel ke kamnům s omáčkou, 

pak vzal kastrol, nadrobil si do něj 

knedle, postavil jej doprostřed stolu 

a jedl přímo z kastrolu. Pak sáhl 

vedle kredence, vytáhl demižónek 

s vínem, napil se a šel spát. Zmrzlá 

jsem došla do kuchyně. Omáčky byla 

trocha na dně, demižón prázdný. 

Nezbylo mi, než jít spát o krajíčku 

chleba. A od té doby jsem už 

nikdy nešla na hůru trucovat…“

Polášková si vzdychly, 

ostatní se dali do smíchu. 

Maminka vzaly prázdný hrnec 

od peří, postavily na stůl hrnec 

čaje a bábovku a pro dnešek 

bylo po práci. My už jsme se 

však těšili na druhý den, co zas 

zajímavého nám ženy povědí…

Marie Kachyňová, prosinec 2016

19. října se v kulturním domě sešlo 

12 párů lidí, které našly odvahu a 

přihlásily se do prvních tanečních 

pro dospělé na Vrbici. Taneční mistr 

z Břeclavi se svou taneční partnerkou 

se nás po 9 středečních večerů snažili 

naučit něco ze základů standardních 

i latinsko-amerických tanců. Sice 

ne všichni vydrželi až do poslední 

lekce, ale ti, kteří vydrželi až do 

závěrečné „prodloužené“, pak měli 

příjemný pocit, že to zvládli. Od té 

doby ještě více obdivujeme tanečníky 

v televizním pořadu Stardance, 

protože je to fakt dřina. Možná, 

že si to za rok rádi zopakujeme.

Miluše Zálešáková

TANEČNÍ „POLEPŠOVNA“

MUZEUM 

bude o vánočních svátcích 

otevřeno

 

25. 12. 2016    14.00 – 17.00 HOD.

26. 12. 2016    14.00 – 17.00 HOD.

Údaje z meteorologické stanice za rok 

2016. Vzhledem k poruše srážkoměru na 

naší meteostanici byly za měsíce říjen a 

listopad použity a zprůměrovány hodnoty 

z meteostanic v Bořeticích a Kobylí.

Ing. Jiří Zálešák

2016

srážky (mm)
prům. teplota 

(°C)

max. teplota

(°C / datum)

min. teplota 

(°C / datum)

leden 25 -0,79 11,1 / 28. 1.  -10,4 / 22. 1.

únor 59 4,88 17,2 / 22. 2.  3,6 / 26. 2.

březen 21 5,58 22,7 / 31. 3.  -2,5 / 2. 3.

duben 30 10,6 25 / 5. 4. -1,3 / 26. 4.

květen 48 15,9 29,3 / 29. 5. 3 / 16. 5.

červen 39 20,3 35,5 / 24. 6. 10,6 / 8. 6.

červenec 83 21,5 35,8 / 11. 7. 9,8 / 15. 7.

srpen 27 19,8 31,6 / 28. 8. 7,4 / 12. 8.

září 13 18,7 32,1 / 12. 9. 4,8 / 23. 9.

říjen 41 8,8 24,6 / 1. 10. 0 / 31. 10.

listopad 30 3,9 14,5 / 1. 11. -5,3 / 30. 11.

prosinec

srážky/

rok
416

NAŠE METEOSTANICE
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Z historických záznamů je známo, 

že v naší oblasti bylo v minulé 

době mnohem více vesnic, než je 

tomu v současnosti. S ohledem na 

počty obyvatel to byly spíše osady.V 

pomyslné oblasti ohraničené 

Mutěnicemi, Čejčem, Němčičkami, 

V. Bílovicemi až k Josefovu zaniklo13 

vesnic. Osady zanikaly 

postupně až do středověku. 

Příčinou zániku byly 

hladomory, tehdejší nemoci 

jako cholera nebo mor, ale 

nejčastější příčinou byly 

hojné války a vojenské 

přepady z Uher a Rakouska.

Jako nejbližší ze zaniklých 

osad to byly Plumlůvky a 

Schonstrap, česky Všetrapy.

Zaniklá ves Plumlůvky 

se nacházela při Kobylí 

ve směru k Bořeticím. 

Kdy Plumlůvky vznikly se 

přesně neví, ale spolehlivě 

je známo, že už v roce 1498, 

kdy je získal syn Heřmana 

ze Zástřizl od Jindřicha z Lipé, 

byly pustou vsí. Dá se předpokládat, 

že tato vesnice zanikla při husitských 

válkách. Husité byly v naší oblasti 

vojensky dost aktivní. Z pevnosti 

Břeclav podnikaly časté vojenské 

výpady do katolického Rakouska 

a vždy, když táhla krajem armáda, 

musel ji někdo živit. Spížovní a také 

pátrací oddíly putovaly okolím, 

co potřebovaly, to sedlákům braly, 

přitom pálily a vraždily jak vojáci 

„domácí“, tak cizí. Pozemky, které 

kdysi náležely k Plumlůvkám, 

postupně splynuly s kobylskými.

O vesnici Schonstrap (Všetrapy), 

která náležela k čejkovickému 

panství, se zachovalo více informací. 

V roce 1464 získal tuto ves Heřman 

ze Zástřizl a v zápisech je zmínka, že 

vesnice měla vodní tvrz jako ochranu 

před nepřítelem. V dalších letech, 

kdy jsou Všetrapy zmiňovány při 

koupích nebo prodeji, je už vždy 

poznamenáno, že jde o pustou ves. 

Prodávaly se už jen pozemky bez 

poddaných. Tyto prodeje probíhaly 

v letech 1512, 1536 a 1540, kdy 

jde o vůbec poslední zmínku. U 

posledního letopočtu je zmínka, 

že pustá ves Schonstrap (Všetrapy) 

měla už dvě vodní tvrze. Všetrapy 

totiž ležely při vodní struze, neboli 

Vrbickém potoku, jak je na některých 

podrobných mapkách uváděno. 

Zmíněný potok vytékal od míst 

nad starým rybníčkem Kalubem.

Odhadem, měřeno vzdušnou 

čarou, byly Všetrapy vzdáleny 

asi 1500 metrů od Kaluba.

Pan Josef Bárta č. 108 vypověděl, 

že si vzpomíná, když ještě 

v padesátých letech orávali jejich 

pozemek v Šatrapských úlehlách, 

často nacházeli úlomky keramiky a 

podobných zbytků, dosvědčujících 

původní obydlení prostoru. Jestliže 

se připomíná, že ves měla dokonce 

2 vodní tvrziště, obě musela být 

blízko potoka. Když se podíváme 

ze Stráže do těchto míst, uvidíme, 

že terén z pravé strany potoka 

mírně stoupá a po levé straně je 

rovina s místy hlubokými výklenky 

nebo průniky do vysokých mezí 

už čejkovického katastru (Růženy).

Tyto hluboké průniky jsou tam 

dva. Obzvláště první od Vrbice, pro 

upřesnění je dole pod Lesíkem, je 

pro osídlení jak dělaný. Tam se mě 

podařilo najít hromádku střepů 

z pálené hlíny, některé měly ještě 

zbytky po glazuře. Zvláště zajímavý 

byl zbytek rohu kachlíku i s kouskem 

zdobení. Prošel jsem velký kus pole 

před i za místem, o kterém se zmiňuji, 

ale zde jsem už nenašel takřka ani 

kámen. Tvrze musely být tam, kde 

mohla přitéct voda ze zmíněného 

potoka. Dalším poznatkem je, 

že potok musel v popisované 

době dodávat dostatek vody, aby 

mohly být obranné příkopy tvrzí 

zavodněny. V dnešní době 

je průtok vody velmi slabý. 

Za vsí Všetrapy byl později 

vybudován asi 14 hektarový 

Šatrapský rybník. Až za 

Jezuitů je popisován jako silně 

zarůstající palachem a trávou. 

Mezi rybníky čejkovického 

panství byl co do výnosnosti 

ryb hodnocen vcelku dobře. 

Většinu vody pro Šatrapský 

rybník zajištovaly deště a 

sníh. Podle svědectví starších 

občanů byla projevena snaha 

v prvních letech založeného 

JZD Vrbice rybník zde 

obnovit. Bylo to v místech „U 

druhého mostku“, kde vlastní 

pozemek na „Čejkovských 

lúkách“ rodina Janoškova č. 11. Po 

hrázi tohoto rybníka vedla důležitá 

cesta z Hodonína na Hustopeče až do 

Vídně. Cesta musela vést „Lúkama“ 

přes „Pastviska“, dále „Hantálama“ 

asi k nynější ostré zatáčce silnice 

před Velkými Pavlovicemi.

Protože Všetrapy zanikly, dá se 

usoudit, že ani dvě obranné tvrze 

ves neuchránily před nepřítelem. 

V kronice obce Vrbice píše radní 

Tomáš Ostřížek v záznamu z roku 

1876 takovouto informaci: „Nedaleko 

asi třičtvrtě hodiny cesty k jihu stála 

osada Michelsdorf zvaná na nynějších 

Čejkovských lúkách, u Hradků, 

která i s hradem a kostelem docela 

vydrancovaná a spálená byla. Ještě 

koncem roku 1840 nějaké cihly tu 

k spatření byly (rodina Ostřížkova zde 

měla pozemek). Načež odtud utekší 

obyvatelé spojili se starovrbeckými, 

pak spojení byvše, pokusili se o 

rozšíření osady atd.“ Dále pokračuje: 

„času toho, do kterého tato pověst 

padá, patřily nynější statky (čili 

domy ve Vrbici) Jesuitům, kteří měli 

své bydliště v čejkovickém zámku.“ 

ZANIKLÉ VESNICE V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ NAŠÍ OBCE

Mapka zaniklých vesnic v okolí Vrbice
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Vážení Vrbečáci, vážení 

přátelé Vrbice,

jednou z povinností zástupců 

obce je postarat se o to, aby životní 

prostředí v obci a jejím okolí bylo 

pro další generace zachováno 

pokud možno v co nejlepším 

stavu. Minulost tyto otázky až tak 

zásadně neřešila (mám na mysli 

posledních asi 70 let) a některá fakta 

tomu bohužel nasvědčují. Skládka, 

nevyčištěné odpadní vody, míchárny 

postřiků, stahování pramenů, drobné 

černé skládky, neekologické topení 

apod. Jsou to otázky, které by se 

měly řešit jak na státní úrovni (a 

naštěstí se již řeší), tak na obecní 

úrovni („zelené projekty“ byly a 

jsou jednoznačně prioritou). 

Jelikož v tomto roce došlo ke 

změnám v obecním odpadovém 

hospodářství a některé změny 

nás čekají, dovolte mi, abych 

problematiku odpadů rozebral 

poněkud více zeširoka. Dřívějšímu 

divokému vyvážení úplně všeho 

do různých zmolí a nejvíce ke 

Studýnkám se začalo masivně 

zamezovat po vzniku společnosti 

Hantály (vlastněnou námi, obcemi) 

a vzniku regulované skládky ve 

Velkých Pavlovicích. Z pohledu 

Vrbice byl druhým zásadním 

milníkem vznik sběrného dvora 

v roce 2009, a třetím milníkem 

bylo stanovení obecní strategie ve 

zpracování vytříděných odpadů 

– na tomto se průběžně pracuje a 

vězme, že je pořád co zlepšovat. 

Přístup k odpadovému 

hospodářství z pohledu obce 

lze shrnout do několika 

jednoduchých pravidel: 

Nastavit systém tak, aby byl pro 

domácnosti co nejjednodušší. 

Např. občan by neměl zbytečně 

pátrat, o jaký plast se jedná, neměl 

by řešit druh papíru, neměl by 

Z tohoto zápisu je patrné, že zmíněný 

kronikář popisuje celou záležitost 

jako pověst. Tento záznam má však 

silné „trhliny“ co se pravdivosti týká, 

protože je známo, 

že Jezuité přišli do 

Čejkovic až v roce 

1624. Pojmenování 

Michelsdorf 

(Michalův dvůr) 

se pro pozdější 

Vrbici používalo 

za Templářů, což 

je zhruba 300 

roků před Jezuity. 

Naše obec, kdysi 

Michelsdorf, nikdy 

na Čejkovských 

lúkách nebyla a 

vždy byla zde, jak 

je dnes. Dosvědčují 

to další důkazy 

z historických 

záznamů. Na přelomu 

19. a 20. století vznikl spor mezi 

historiky (záznam je v Pamětní 

knize městečka Čejkovic) o místě 

pobytu řeholního řádu Templářů. 

Někteří tvrdili, že Templáři měli svoji 

komendu v Šakvicích. Zdůvodňovali 

to pojmenováním místa - roku 1253 

Scheikwiz, roku 1302 Scheikwitz, prý 

toto pojmenování se spíše blíží názvu 

Šakvice. Názory protistrany historiků, 

kteří dokazovali, že Templáři byli 

jedině v Čejkovicích, se opírali 

o konkrétní historické záznamy.

Jeden z trumfů v důkazech byla 

prokázaná existence Michelsdorfu- 

Vrbice. Olomoucký biskup Bruno 

prostřednictvím svého probošta 

rozhodl, že Michelsdorf bude odvádět 

desátek ze 6 lánů (usedlostí) faře 

v Kobylí, aleTempláři budou mít i 

nadále farní právo v Michelsdorfu. 

Vrbice měla tehdy 20 selských 

usedlostí. Jako další argument 

pro Templáře v Čejkovicích byl 

záznam z roku 1248, kdy držitel 

Břeclavi Oldřich Korutanský daroval 

čejkovickým Templářům 4 grunty 

v Rakvicích. V darovací listině bylo 

použito označení „Čejkovice se 

vsí Schonstrap“. Pro přesné určení 

naší obce mají tyto argumenty svoji 

důležitost. Potvrzují, že v tehdejší 

době existovali jak Michelsdorf 

(Vrbice), tak Schonstrap (Všetrapy) 

současně a jejich záměna není 

možná. Podle historiků (publikace 

Brána do kraje) se 

předpokládá, že naši 

obec založili němečtí 

kolonisté, podobně 

jako Brumovice a 

Krumvíř. Po zrušení 

řádu Templářů 

roku 1312 dostala 

naše obec nového 

světského majitele. V 

1356 vlastnil Vrbici 

Velislav z Vrbice 

- takto se majitel 

ofi ciálně tituloval, a 

naše obec už potom 

nebyla jmenovaná 

jako Michelsdorf.

Dalším 

přesvědčivým 

argumentem, který 

spolehlivě prokázal totožnost naší 

Vrbice s bývalým Michelsdorfem, je 

studie v příloze časopisu Společnosti 

přátel starožitnictví čsl. v Praze 38, 

1930 str. 186 – 188 (viz. Čejkovice 

1248 – 1998, str. 41.) Zmiňuji se o 

těchto průkazných argumentech 

proto, že se občas mezi našimi občany 

objevuje tvrzení o existenci původní 

Vrbice někde na Záhumenicích (část 

blízkého katastru obce). Podrobnější 

náhled do celkové historie naší obce 

by zasluhoval zvláštní pojednání.

František Janošek, březen 2004

Místo, kde stávala vesnice Všetrapy

V R B I C E  A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í
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se zatěžovat druhy kovů apod. 

Prostě vytřídit a dát do pytlů. 

Četnost pytlového svozu by měla 

být na takové úrovni, aby občan 

nemusel řešit prostor 

na skladování pytlů, 

aby prostě odevzdání 

vytříděného odpadů 

bylo jednoduché a 

nenamáhavé. Prostě 

vystrčit pytel ve 

stanovený den před 

dům a víc se nestarat. 

Pytlový svoz je 

jednoznačně prioritní 

systém shromažďování 

tříděného odpadu. 

Pytlový svoz 

jednou za čtrnáct 

dní je v porovnání 

s ostatními obcemi 

velký nadstandard. 

Neobtěžovat občana požadavky 

na převažování pytlů, označování 

apod. Buďme vděčni za každého, 

kdo si třídění pojme za své.  

Doplňkovým systémem jsou 

barevné kontejnery v obci. 

Sběrný dvůr by měl být pro 

občany dostupný pravidelně a 

v termínech vyhovující většině. Po 

různých variantách jsme nakonec 

zvolili pátek, sobotu a pondělí.

Vytříděný odpad by měl být 

prokazatelně odevzdán ke zpracování. 

Občan musí vědět, že 

jeho třídění má smysl 

a že to, co vytřídí, 

nekončí na jedné 

hromadě na skládce.   

Systém BRKO nastavit 

tak, aby byl jednoduchý 

a občany hojně 

využíván. I zde je nutno 

kalkulovat s přirozenou 

lidskou vlastností, a 

tou je lenost. Z tohoto 

pohledu naše obec spolu 

s partnerem provozuje 

svoz BRKO popelnic, 

kombinovaný se svozem 

ze sběrného dvora. Ti, co opravdu 

poctivě třídí, jistě zjistili, že právě 

BRKO jim z komunálního odpadu 

odebralo „zapáchající“ složku, 

která byla hmotnostně nemalá. 

Poplatek za odpady by měl 

být na sociálně únosné úrovni a 

zástupci obce společně s občany 

by měli dělat vše pro to, aby 

zůstal zachován i přes postupné 

zvyšování nákladů na skládkování. 

Řešení je dvojí – maximálně 

třídit a podporovat systém třídění 

(třeba i na úkor komunálního 

odpadu), případně se zamýšlet nad 

alternativním zpracováním části 

komunálního odpadu společně 

s odpadovou společností. 

Poplatek za odpady by měl být 

solidární a obec by měla táhnout 

za jeden provaz. Bohužel i zde 

platí, že celek je tak silný, jak je 

silný jeho nejslabší článek. Různé 

bonusy, známkový svoz apod. vedou 

k navyšování nákladů na provoz 

systému a dávají příležitost různým 

chytrákům k vymýšlení scénářů, 

zakládání černých skládek apod. 

Systém založený na solidaritě alespoň 

z části tyto vypočítavce „brzdí“. 

Proč je pořád co zlepšovat? Trh 

s odpady a vytříděnými komoditami 

je velmi dynamický. Legislativa 

neustále zpřísňuje podmínky, pořád 

vznikají nové technologie, nové fi rmy 

apod., které se touto 

problematikou zabývají. 

Tím se nám také 

otevírají nové možnosti 

a je potřeba je sledovat. 

To co se dnes zdá 

moderní, progresivní 

a výhodné může být 

za pár let nahrazeno 

něčím novým. 

Obec Vrbice patří 

k nejprogresivnějším 

obcím v oblasti 

odpadového 

hospodářství. Za 

posledních sedm 

let se nám podařilo 

snížit hmotnost komunálního 

a velkoobjemového odpadu na 

polovinu a zněkolikanásobit 

vytříděnost druhotných surovin 

včetně zpracování. To je ten hlavní 

krok, který jsme museli udělat, 

aby se poplatky v budoucnu 

dramaticky nezvyšovaly v souvislosti 

s plánovaným novým odpadovým 

zákonem. Jak bylo již výše zmíněno, 

obec chce prioritně podporovat tu 

část systému, která eliminuje vznik 

komunálního odpadu, který jde na 

skládku. Pokles tohoto odpadu a 

podpora ostatních systémů (BRKO, 

pytle, kontejnery, sběrný 

dvůr) je důvodem, proč 

snížit četnost svozu TKO 

z dvoutýdenního cyklu na 

třítýdenní. Nejsme první 

obcí, která tento krok 

učinila, a všude, kde se to 

po zralé úvaze zavedlo, 

došlo k dalšímu poklesu 

TKO – tedy nachystání 

se na horší časy. Občané, 

kteří opravdu poctivě 

třídí a využívají vše 

výše zmíněné naplno, 

mi dají za pravdu, že ve 

skutečnosti by mohla 

být četnost tohoto svozu daleko 

nižší. Argument, že třídím, a přesto 

mám plnou popelnici, je lichý a je 

na něj pouze jedna odpověď – prostě 

třídím špatně. Sám mohu z vlastní 

domácnosti potvrdit, že v roce 2016 
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Přibližně po roce se 18. 11. na 

Vrbici konal už druhý koncert 

folkového písničkáře Vojty „Kiďáka“ 

Tomáška. Je to vždy velice příjemná 

akce. Vojta je milý a zábavný 

společník, skvělý vypravěč a 

vynikající písničkář. Škoda jen, že 

to ví málo lidí. Ti, co tam byli, mi 

jistě dají za pravdu. V sále se nás 

sešla jen asi třicítka. Nevíme, jestli 

při tak malém zájmu lidí bude chtít 

přijet i příští rok. Ubyl by tak jeden 

příjemný podzimní podvečer…

M. Zálešáková

jsme popelnici nechali vyvést pouze 

pětkrát. Jak jsme toho docílili? Prostě 

třídíme, co se třídit dá a pravidelně 

naplňujeme BRKO popelnici 

(tudíž v TKO nemá co zapáchat).

Jak na sobě poznáte, že se Vám 

třídění dostalo pod 

kůži a berete jej 

jako samozřejmost? 

Dobrým příkladem 

je dovolená v místě, 

kde vůbec netuší, 

co třídění je. Pokud 

máte opravdu 

špatný pocit při 

vyhazování plastů, 

papírových obalů 

či skla do jednoho 

kontejneru, vězte, 

že problém není 

ve Vás, ale v místě 

kde jste přijeli. 

Pak také snadno 

vidíte, že zaplnit 

popelnici není 

problém ani za týden. 

To, že je nás v naší obcí čím dál 

víc, kteří to s naším prostředím myslí 

dobře, dokládá také nové ocenění. 

Obec Vrbice se umístila v rámci 

krajského kola soutěže „My třídíme 

nejlépe“ v kategorii obce 501-2000 

obyvatel na krásném druhém místě. 

Všichni, kdo poctivě třídíte, máte 

na tom svůj podíl. Obec tímto 

oceněním získala šek na 20.000,-Kč. 

Tyto prostředky budou investovány 

do podpory zlepšení třídění v obci.  

V budoucnu nás čekají zásadní 

úpravy na depotní skládce suti. Je 

potřeba celý areál zrekultivovat, 

pořídit vážící zařízení, pořídit 

techniku, která bude pravidelně 

materiál kupit, a zajistit oplocení 

celého areálu. Na tento projekt 

se budeme snažit využít 

některý z dotačních titulů. 

Dalším velmi diskutabilním 

tématem je vodní hospodářství 

– kanalizace dešťová, kanalizace 

splašková, čistička odpadních vod 

a nově vznikající vodní plochy. Je 

to něco, co je pro nás zcela nové a 

s čím budeme v budoucnu bojovat. 

Co se týče dešťové kanalizace, bude 

se muset postupně čistit od nánosů 

z minulosti, případně opravovat. 

Bude to proces dlouhodobý a budeme 

rádi, když se nám každý rok podaří 

nějaký úsek dát dohromady. Je to 

něco, co se v minulosti dlouhodobě 

přehlíželo, neřešilo a o naprosto 

vědomém porušování zákonů raději 

ani nebudeme mluvit. Provoz nového 

kanalizačního systému a čističky 

odpadních vod je něco pro nás zcela 

nového. Nové technologie, provoz, 

údržba, vzorkování, opravy. Na konci 

října nás navštívila 

kontrola Inspekce 

životního prostředí. 

Oproti kontrolám 

v minulosti bylo 

vidět evidentní 

značný posun 

k lepšímu, nicméně 

pořád voda 

odtékající z dešťové 

kanalizace z naší 

obce není stále 

úplně čistá, nějaká 

sankce nás tedy 

nemine. Je to díky 

doslova několika 

hříšníkům, kteří se 

snaží systém obejít 

a někteří bohužel 

slušně řečeno přečůrat. Byli již 

písemně upozornění a většina z nich 

již sjednává nápravu. Na ty, kteří 

takto ani teď neučiní, či evidentně 

podvádějí, bude dán podnět na 

stavební úřad a vodoprávní úřad – 

bohužel zde již končí veškerý humor 

a možnost rozumné dohody. 

Přejme naší Vrbici, abychom 

postupně zátěže z minulosti odstranili 

a abychom nevytvářeli nové. Přejme 

si, abychom se jednou našim 

potomkům mohli podívat do očí. 

Tomáš Bílek – Váš místostarosta

KONCERT VOJTY 
K. TOMÁŠKA
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Vánoční stromek – nepostradatelný 

symbol Vánoc. Kdysi se ale u nás 

stromeček nestrojíval. Lidé mívali 

doma na Vánoce jesličky s Ježíškem, 

Marií a Josefem a pastýři.

První zmínka o vánočním stromku 

je stará kolem 500 let. V kronice 

německého města Brémy je o 

něm zmínka v r. 1570. V průběhu 

napoleonských válek se zdobení 

stromku rozšířilo i do ostatních 

zemí. U nás má tento zvyk počátek 

v 19. století, kdy stromek v roce 

1812  na libeňském zámečku 

v Praze ozdobil ředitel stavovského 

divadla v Praze Jan Liebich. Lidem 

se zvyk natolik zalíbil, že postupně 

zdomácněl ve městech i na venkově. 

Nejdříve lidé stromek zavěšovali 

špičkou dolů. Tento zvyk přetrval 

dosud na valašsku. Zdobili jej 

lojovými svíčkami, jablíčky, ořechy, 

perníkem, pečivem, papírovými 

či slaměnými ozdobami. Nahoru 

dávali hvězdu, což má znamenat 

hvězdu nad Betlémem, strom je 

symbolem světa, větve jsou Kristův 

věčný život, svíčky symbolizují 

příchod spasitele. Pod stromek si 

lidé  začali nadělovat drobné dárky. 

Později na stromek začali zavěšovat 

skleněné ozdoby znázorňující 

anděly, ptáčky, zvířátka atd. Svíčky 

se měnily na voskové různých barev, 

umístěných v kovových žabičkách.

Za mého dětství jsme na stromek 

věšeli kromě ozdob i čokoládové 

bonbony, obalené ve staniolu, 

a zdobili jsme jej papírovými, 

později stříbrnými řetězy.

Po štědrovečerní večeři jsme 

šli ke stromečku jako k něčemu 

posvátnému, zpívali jsme koledy a 

teprve pak jsme mohli rozbalovat 

dárky. Činíme tak dosud.

Dnes stromečky září za okny 

elektrickými svíčkami a světelnými 

řetězy se zdobí i domy. Na náměstích 

stojí okrášlené stromy k radosti dětí 

i všech a zpříjemňují lidem čekání 

na narození Krista - spasitele světa. 

Tak krásné, klidné a požehnané 

vánoční svátky u stromečku…

Marie Kachyňová, 1. 12. 2016

Zas padá bílý sníh do korun stromů,

do polí, do zahrad, na střechy domů.

Bělostnou peřinkou země se přikrývá

na dobrou noc vítr píseň jí zazpívá.

Odkudsi koledy zpěv nese do dáli,

když večer krajinu do snění zahalí.

To pějí andělé písně nejkrásnější,

neb nastává večer ze všech nejsvatější.

V tichém zadumání je tu noc vánoční,

z kůrů chrámů znějí zpěvy o půlnoční.

Za okny všech domů zaznívá dětský smích

a do tmy půlnoční dál tiše padá sníh…

Kachyňová Marie 2016

Vánoční

Historie vánočního stromku

Na podzim jsme se spolu s dětmi 

ze Základní školy Vrbice zapojili 

do projektu pro děti a mládež Jižní 

Morava čte. Projekt byl iniciován 

Měststkou knihovnou Břeclav ve 

spolupráci s Moravskou zemskou 

knihovnou v Brně a fi nančně jej 

podpořil Jihomoravský kraj. 

Celý projekt byl postaven na 

tom, že se děti seznámí s lokální 

historií. Projekt byl rozdělen do 

dvou věkových kategorií -  6-9 let 

a 10-18 let. Společné téma bylo 

Mýty a legendy mého kraje. 

Vše začalo již od září, kdy jsme s 

dětmi začali probírat, co to vlastně 

jsou legendy a mýty, jaké pověsti 

znají o Vrbici, jižní Moravě nebo 

o Čechách a České republice. 

Do psaní literárních prací se 

zapojily všechny děti ze třetího, 

čtvrtého a pátého ročníku. Jejich 

nelehkým úkolem bylo napsat 

povídku, pohádku, esej nebo 

básničku na motiv skutečných nebo 

vymyšlených legend a pověstí. 

Hned po odevzdání všech prací  

měly paní učitelky nelehký úkol 

- roztřídit a ohodnotit všechny 

napsané práce, a hlavně vybrat 

vítěze, kteří naši obec reprezentovali 

na slavnostním setkání vítězných 

prací v brněnském divadle Polárka. 

Hodnocení bylo nesmírně těžké. 

Každé z dětí si na své práci dalo 

záležet. Nakonec se ale podařilo! 

V první kategorii se na prvním 

místě umístila Leona Hasíková, na 

druhém Karolína Lukášová a na 

třetím místě Eliška Havelková. Ve 

druhé kategorii bylo rozhodování 

ještě těžš, protože jsme museli 

vybrat 3 nejlepší práce ze dvou 

tříd, a to ze čtvrté a páté třídy. V 

této kategorii pro mě samotnou byly 

největším překvapením práce kluků, 

kteří se sice umístili na druhém a 

třetím místě, ale jejich práce byly 

opravdu perfektní. A jak jsme v této 

kategorii tedy rozhodli? Na prvním 

místě se umístila Tereza Bílková, 

na druhém Daniel Neuberger 

a na třetím Matouš Knápek. 

Všechny výše zmíněné děti byly 

odměněny, ale na ty na prvním 

místě čekalo ještě jedno překvapení, 

a to divadelní představení a malý 

dárek v podobě knihy (pro druhou 

kategorii) a audioknihy (pro 

první kategorii mladších žáků).

Věřím, že se děti do projektu 

zapojily rády a že se jim psaní líbilo.

Knihovna je místem setkávání 

a místem pro pořádání různých 

akcí. V rámci získaných dotací 

od ministerstva kultury a 

Jihomoravského kraje jsme mohli 

uskutečnit besedy a přednášky pro 

různé skupiny obyvatel obce Vrbice.

Jednou z posledních takových akcí 

byla přednáška o první pomoci. Ta 

se uskutečnila hned dvakrát, a to v 

rámci družiny pro děti a následně 

pro dospělé v prostorách knihovny. 

Lektorování přednášky se ujala Lenka 

Janošková, a za to jí patří velký dík. 

Touto cestou bych však ráda 

poděkovala všem, kteří mi v 

knihovně pomáhali po celý rok (a 

nebylo jich málo) při všech akcích, 

a přeji jim i vám všem krásné, 

klidné a pohodové Vánoce a vše 

dobré do nového roku 2017.

A těším se na viděnou 

v knihovně!

Klára Beranová

OBECNÍ KNIHOVNA VRBICE
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Zabíjačka
„Miladko a Mařenko, zajdete do 

obchodu k Zeleným pro kvasnice, 

sůl, koření, hořčicu a dva pecny 

chleba. Zejtra budem zabijat.“

Vzaly jsme košinku – proutěný 

košík, a rozběhly  jsme se z kopečka 

k obchodu.  Nakoupily  jsme 

všecko, co maminka poručila, 

a vydaly se k domovu. 

Doma zatím začaly přípravy na 

zabijačku. Tatínek sekal hromadu 

polínek, nosil vodu, nastlal 

čistou slámu prasátku, nachystal 

do kotle vodu a taky musel do 

sklepa natočit víno a donést 

zeleninu a zavařené okurky. 

Maminka pekla velké ořechové 

a makové záviny přes celý plech, 

vařila kroupy do zítřejších jelítek, 

chystala koření a my děcka 

jsme loupaly cibuli a česnek.

Nazítří zrána, ještě se pořádně 

nerozednilo, už se kouřilo z komína 

a na kotli pomalu začala vřít 

voda. Tatínek byl zkušený řezník 

a prasátko sám zabíjel. Teď si ještě 

naposledy přebrousil ocílkou  nože 

a jak došli pomocníci – stařeček 

a strýc Petr, klekli na prase. 

Ženské – maminka s tetou 

a stařenkou zatím do mísy 

chytaly krev na jelítka, pilně ji 

míchaly, aby se v ní neutvořily 

chuchvalce, dokud nevychladla.

Muži prase polévali vřící vodou, 

sypali kalafunou, aby chlupy lehce 

šly z prasete oškrábat. Za chvíli 

bylo prasátko bělounké a čisté a už 

viselo na hácích pod střechou.

Pěkně přituhovalo, a tak maminka 

nalévala do hrnků svařené víno i 

nějakou stopečku slivovice, podala 

i buchty a chlapi si pochvalovali. 

Tatínek se dal do řezničiny, 

prase rozboural: nejdříve dával 

na mísu hlavu, podbradky a 

droby – játra, plíce, slezinu, brzlík 

i ledvinky, aby se mohly vařit .

Stařenka s maminkou a tetou se 

nestačily u kotle otáčet, do čista 

vypraly střeva na jitrničky i jelítka 

a my jsme dováděli ve sněhu, jenž 

začal popadávat, a těšili se na 

mozeček s ledvinkami a vajíčky. 

Přiblížilo se poledne. Na 

stole zavoněla ovarová polévka 

s majoránkou a česnekem, 

kouřilo se z mísy s ovarem a 

všichni si pochutnávali. 

Po obědě ženy sklidily ze stolu, 

umyly jej a teď pomalu vznikaly pod 

rukama řezníka jitrničky, jelítka, i 

tlačenka a sekaná, zabalená v bláně 

z prasátka a ta hned šla do trouby.

Venku se počalo stmívat, když 

bylo vše uděláno a rozbourané maso 

s jitrničkami, tlačenkou i jelítky 

chládlo v komoře na velkém stole.

Všichni se sesedli k večeři – ke 

guláši a pečené sekané, maminka 

podala buchty i sušené ovoce uvařené 

v hrnci s cukrem, citronovou kůrou 

a vanilkou, tatínek zavdával víno.

Maminka pomalu chystala do 

balíčků výslužky ze zabíjačky.

Druhý den jsme je potom 

roznášeli po příbuzných. Donesli 

jsme si za to i pár korunek. 

Naši ještě v kotli vyškvařili 

sádlo, naplnili jím velké hrnce a na 

míse se zlatily voňavé škvarečky. 

Maso nasolili, okořenili česnekem 

a naskládali do škopku.

Pochoutky ze zabijačky jsme 

potom jedli jak dlouho. Než 

zas zabíjeli někde v rodině a 

přinesli nám zabijačku oplatit.

Marie Kachyňová, 23. listopadu 2016
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Většina z nás už dnes ví, že 

vysloužilé lineární či úsporné 

zářivky je potřeba odevzdat k 

recyklaci. Ne všichni ale víme, 

proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je 

důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním 

je ochrana životního prostředí 

před nebezpečnou rtutí, která je v 

těchto výrobcích v malém množství 

obsažena. V jedné úsporné zářivce jde 

o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 

vyšších koncentracích může tato 

jedovatá látka poškodit nejen 

životní prostředí, ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné 

materiálové využití, jež u zářivek 

v současnosti dosahuje 95–100 

%. Využitím recyklovaných 

materiálů při další výrobě se 

šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou 

recyklací osvětlovacích zařízení 

se od roku 2005 zabývá neziskový 

kolektivní systém EKOLAMP, 

který tyto služby zajišťuje i pro 

naši obec. Obyvatelé naší obce 

mohou nefunkční zářivky zdarma 

odevzdávat ve sběrném dvoře, nebo v 

elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP 

sváží zářivky do specializovaných 

recyklačních fi rem, kde jsou z nich 

pro opětovné použití získávány 

především kovy, plasty, sklo a 

rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se 

mohou znovu použít v kovovýrobě, 

například pro součástky jízdních kol. 

Z recyklovaných plastů jsou vyráběny 

zatravňovací dlaždice či plotové dílce. 

Vyčištěná rtuť je znovu využívána v 

průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek 

se používá jako technický materiál 

nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu 

se v roce 2015 recyklovalo téměř 

5 milionů zářivek a výbojek. To 

představuje 25 kg rtuti, která se 

díky zpětnému odběru nedostala 

do přírody. Bohužel stále mnoho 

českých domácností nerecykluje 

a úsporné zářivky hází do 

komunálního odpadu. Právě vy 

můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání 

s nefunkčními zářivkami 

dočtete na www.ekolamp.cz.

24. 12. 2016 

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 

22.00 HOD

25. 12. 2016 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

8.00 HOD

26. 12. 2016

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 

8.00 HOD

1. 1. 2017

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA 

8.00 HOD

PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY?
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MAT EŘS K Á  Š KO LA 

Žít život, který je předem 

nalinkovaný, a nepokusit se nikdy 

vybočit z daných cest je hodně 

nudné. To je jeden z názorů známého 

spisovatele Roberta Fulghuma, 

jehož první kniha vyšla pod názvem 

„Všechno, co potřebuji opravdu 

znát jsem se naučil v mateřské 

škole“. Jeho knihy vycházejí ze 

skutečných příběhů. Většinou se 

v nich setkáváme s dětmi a jejich 

problémy. Ty se nám zdají zvláštní, 

protože se liší od našich. Přáním 

nás dospělých je většinou to, aby 

děti dělaly, co jim řekneme. Když 

to dítě nedělá, zlobíme se na něj.  

Ve většině povídek se spisovatel 

zamýšlí, jak se k dětem „chovat“, 

jak se přiblížit jejich světu. Nelze 

všechno tolerovat, je nutné 

nastavit pravidla, která je potřeba 

následovat, ale jsou zde i pravidla, 

která můžeme porušit, a nic se 

nestane. Jako třeba přetahování 

při vykreslování, jiné pravidlo je 

přecházení na červenou, i když 

nic nejede. Proto je dobré se dobře 

rozhodnout a vyhodnotit situaci. 

V současné době je velmi těžké 

všeho nechat a plně se věnovat tomu, 

co právě naše dítě chce. Je však 

dobré rozlišovat, co je důležitější, 

protože malé děti jednou vyrostou a 

pak jak říká spisovatel: „Co do nich 

vložíme, co je naučíme se nám vrátí“.

ŽIVOT BEZ FANTAZIE JE NUDNÝ

Tři předvánoční 

dary
Čekání na Vánoce je pro děti 

nejkrásnějším obdobím v roce. Těší 

se na ně a my dospělí přemýšlíme, 

jak jim ten čas zpříjemnit. Nabízí 

se tři dary, které nám dají návod.

První dar je vyprávění. Děti mají 

moc rády vánoční příběh, jak to 

bylo v dávných časech, zajímají 

je pranostiky, životy svatých…

Je tolik možností, jak dětem 

vyprávět. Když k tomu přidáme 

trochu tajemství, zapálený adventní 

věnec, šero, zjistíme jaké kouzlo 

a moc má obyčejné slovo.

Druhý dar je obdarování. Je hezké 

dostat dárek, protože tím nám ten 

druhý ukazuje, jak nás má rád. Ale, 

až jsme starší víme, že mnohem 

krásnější je dárky dávat, když vidíme, 

jak z nich má obdarovaný radost. 

Děti dárky rády dostávají, ale jsou 

také rády, když dárek dostanou 

rodiče, sourozenci. Často kreslí, co 

by chtěly dostat 

od Ježíška i to, co 

by chtěl tatínek 

nebo maminka. 

Třetím darem 

jsou tajuplné 

cesty. Patří 

sem procházky 

přírodou, 

koncerty, 

návštěvy kostelů, 

jarmarků. 

Děti si všímají 

vánoční výzdoby, 

zpívají koledy. 

Zanesou nadílku 

zvířátkům 

do lesa, aby 

se měla na 

Vánoce také dobře. 

Tak, ať Vám i nám to předvánoční 

čekání přinese pohodu a radost.

Vojtíšek: „Líbí se mi, že dostanu 

vždy dárky, které jsem si moc přál. 

Tatínek si přeje nový telefon a 

maminka, to už jsem zapomněl, co 

si přeje, ale ani nevím, co nemá. 

Na Vánoce je to u nás dobrý, líbí 

se mi, jak pouštíme prskavky, 

zpíváme koledy a Kuba hraje na 

fl étnu. Těším se na 24. až sním 

poslední čokoládu z adventního 

kalendáře. Ještě si přeji NP – 4.“

Adélka: „Líbí se mi, jak dostávám 

dárky aj Honza, mamka a taťka. 

Na Vánoce zpíváme a Honza hraje 

na trubku. Večeříme rybu, ale já ji 

nejím. A pak máme cukroví, jdeme 

s mamkou do kostela a pak spát.“

Kristýnka: „Zazvoní zvoneček, jsme 

nahoře a pak už jsou tam dárečky pod 

stromečkem. Předtím jíme rybu aj 

bramborový salát. Ježíšek má naložit 

mamince a taťkovi oblečky. Máme 

pod stromečkem dárečky pro Terezku, 

Matěja a babičky a pro všechny.“

Matýsek: „Líbí se mi, jak pouštíme 

rachejtle, prskavky. Chtěl bych 

auto na ovládání. Taťka by chtěl 

něco do dílny a mamka asi šaty.“

Jak vidí Vánoce naše děti, co se jim na nich líbí:

Čertovská školička
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Leontýna: „Líbí se mi o Vánocích 

vánoční stromeček a dárečky, 

které nám naloží Ježíšek. Mamce 

a taťkovi naloží ty nejkrásnější 

dárečky na celém světě a mně asi 

hudební nástroj citeru a miminko.“

Kubíček: „Nejprve 

si dáme kapra, mám 

ho nejraději. Pak 

zalezeme do pokoje 

– musíme i mamka 

a taťka, protože má 

přijít Ježíšek. A on 

dycky přijde. Mamka 

a taťka si nepsali, 

co mají dostat od 

Ježíška. Matýsek si 

přeje auto a tak jsem 

to Ježíškovi napsal.“

Davídek: „Na 

Ježíška jsme doma, 

na Štědrý den jíme 

rybí prsty a kapra. Máme dva 

stromky, jeden je náš a jeden dole 

babiččin. Jíme s babičkou a dědou 

a pak jdeme nahoru, až zazvoní 

zvoneček, jdeme pro dárky. Já je 

rozdávám. Babička si přála loni 

kabelku a dostala ji. Mamka a taťka 

si přejí parfémy, taťka chlapskej. 

Přejeme si novou televizi, stará už moc 

nejede, Terezka si přeje plyšáčka.“

Vašíček: „Na Vánoce nic neděláme, 

už jsme si nachystali perníčky. 

Rozbalíme si dárečky a někdy jdeme 

k babičce a někdy oni k nám, to už 

nevím, si to nepamatuji. Já bych chtěl 

vrtulník, auto na ovládání. Co donese 

Ježíšek taťkovi a mamce ani nevím, 

asi hodně, protože jsou hodní.“

Šimonek: „Na Vánoce se mi líbí, že 

jsme všichni spolu, 

v klidu a nikam 

nespěcháme. Jak to 

máme všude krásné. 

Se mi ještě líbí, jak 

mají maminka a 

tatínek radost, je to 

překvapení a máme 

všichni hodně dárků. 

Hlavně, aby tatínek 

dostal knihu o 

pánovi 2 a maminka 

novou kuchařku, 

protože ve staré to 

má rozmazané a 

blbě se jí to čte.“

Přejeme všem, 

aby jste vánoční svátky prožili 

v klidu a pohodě a do nového 

roku hodně zdraví a štěstí. 

Kolektiv MŠ Vrbice

Vánoční nastává čas…
Vánoční nastává čas – čas 

koled, překvapení, očekávání 

něčeho krásného, nepopsatelného.

Toto nádherné období máme 

v mateřské škole nejraději..

Vánoce jsou opředeny zvláštním 

kouzlem. To kouzlo však nespočívá 

pouze v krásně nazdobeném 

stromečku a dárcích. Je to čas, kdy 

míváme k sobě mnohem blíže, máme 

více času pro své blízké a přátele.

Své kouzlo si Vánoce uchovaly i 

v představách a vzpomínkách nás, 

dospělých. Ve vzpomínkách se 

vracíme do svého dětství, těšíme 

se stejně jako naše děti, i když naše 

radost není tak spontánní jako jejich.

V mateřské škole vánoční čas 

prožíváme velmi intenzivně. A 

protože k období adventu patří i 

různé zvyky a obyčeje, snažíme se je 

předávat i našim dětem. Předzvěstí 

tohoto krásného období je svátek sv. 

Martina, kdy každoročně očekáváme 

první sníh a čekáme, že Martin 

přijede na bílém koni. Tentokrát se 

to skoro podařilo. Sníh napadl o den 

dříve, ale přece bylo chvilku bílo. 

V posledních letech za námi přijede 

bílý kůň přímo na školní zahradu. 

Vždy se najdou nějací dobrovolníci, 

kteří se obléknou do masky bílého 

koně a s dětmi oběhnou zahradu.

Poctivě jsme se i letos chystali na 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU. Vyráběli jsme výrobky 

na vánoční jarmark – do vyrábění 

se zapojily i děti, zpívali jsme 

vánoční písničky, koledy. Vánoční 

strom se rozsvěcuje vždy na první 

adventní neděli u kulturního domu. 

Tentokrát to bylo 27. listopadu 

2016. Hned po tomto rozsvěcování 

stromu jsme pozvali naše babičky a 

dědečky na předvánoční zastavení 

do naší mateřské školy.Letos si pro 

ně děti připravily krásnou pohádku 

o zvířátkách s názvem JEDLIČKA. 

A 4. prosinec přinesl další obyčej. 

Na tento den připadá svátek sv. 

Barbory. Pro naše malá děvčátka 

není tento zvyk spojený s vdáváním 

ještě aktuální, přesto jsme si větvičku 

třešně utrhli a budeme čekat, jestli 

nám do Štědrého dne rozkvete. 

V pondělí 5. prosince jsme se zase 

trošku báli. Přišel za námi do školky 

Mikuláš se svou družinou. A je 

zajímavé, že o nás všechno věděl.

Nevíte, čím to asi bude? V úterý 

6. prosince 2016 jsme pospíchali do 

vrbeckého kostelíčka na koncert LŠU 

z Velkých Bílovic.  Byl to koncert 

plný koled a krásných melodií a zase 

nás více posunul k Vánocům. Ve 

středu jsme společně s maminkami 

a tatínky tvořili vánoční dekorace 

na vánočním tvořeníčku v mateřské 

škole. Škoda, že nás bylo tak málo.

A už jsme zapálili třetí 

svíčku na adventním věnci. 

Jsme zase blíž k Vánocům.

V tomto týdnu za námi do 

mateřské školy přišli zase naši 

tatínkové a maminky. Těšili se 

na naše vystoupení na vánoční 

besídce. Ve středu 14. prosince 

2016 vystoupily děti z folklórního 

kroužku na akci Česko zpívá 

koledy s pásmem Čertíci. Vánoce 

už jsou skoro za dveřmi, ale my 

jsme si nenechali utéct ani poslední 

předvánoční zážitek VÁNOČNÍ 

KONCERT ve Velkých Bílovicích. 

Bohatý předvánoční čas, nemyslíte?

Jarmila Cichrová

Svatý Martin
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Vrbice děkuje:

• pí. Veronice Hoškové, Martině Lukášové a p. Davidu Mikulicovi za dárky a potřeby do školy a školní družiny

• pí. Daně Prudíkové, Katce Neubergerové, Jarmile Zálešákové a Markétě 

Salajkové za pomoc při výrobě vánočních svícnů na jarmark

• p. Zbyňkovi Salajkovi za dřevěné podložky na svícny na jarmark

SBĚR ŠÍPKŮ
Do soutěže se zapojilo 53 žáků a celkem nasbírali 400 kg šípků.

I. TŘÍDA

1. Grégrová Ema 18,5 kg

2. Huňař Š. 16,6 kg

3. Mikulicová A. 15,9 kg

4. Kouřilová N. 14 kg

5. Přibyl T. 12,3 kg

6. Vyhňáková T. 5,9 kg

„Nejlepší sběrači školy“

1. místo – Grůzová Nikola – 54 kg

2. místo - Horáková Sára – 25,1 kg

3. místo – Knápek Matouš – 22 kg

„Vítězná třída“

1. místo – 3. třída 109,3 kg

2. místo – 1. třída 103,8 kg

3. místo – 2. třída 91,7 kg

4. místo – 4. třída 62,3 kg

5. místo – 5. třída 32,8 kg 

„Jednotlivci v rámci tříd“

V. TŘÍDA

1. Margetová E. 10 kg

2. Vajbarová E. 5,2 kg

3. Babyčovi A.+A.  

    4,1 kg každý

IV. TŘÍDA

1. Knápek M. 22 kg

2. Přibyl D. 12,5 kg

3. Kadlec K. 10,4 kg

4. Janošek V. 7,3 kg

III. TŘÍDA

1. Grůzová N. 54 kg

2. Veverka V. 12,3 kg

3. Michna J. 10 kg 

4. Lukášová K. 9,4 kg

5. Hošek J. 8,2 kg

6. Hasíková L. 5,7 kg

II. TŘÍDA

1. Horáková S. 25,1 kg

2. Salajka Š. 21 kg

3. Grégrovi M.+M. 

     9,5 kg každý

4. Jiroušková D. 7,7 kg

5. Varmužová H. 7,1 kg

6. Vajbar M. 5,2 kg

Vítězové ze třetí třídy Nejlepší sběračka školy

PROJEKT 

„HASÍK“
Víte, jak se správně zachovat při 

požáru? Jak reagovat, když se někomu 

u vás doma udělá nevolno? Nebo co 

dělat v situaci, která ohrožuje náš 

život? Tak přesně o tomhle přijeli 

dětem z druhého a třetího ročníku 

povyprávět hasiči z Hodonínska. 

A nejen o tomhle. Děti se třeba 

dozvěděly, jaké oblečení a pomůcky 

používají hasiči při svém povolání, 

kde všude a v jakých situacích 

pomáhají lidem. Zkusily si také 

demonstrovat  situace, které je 

mohou potkat v běžném životě, 

například požár u nich doma nebo 

venku, co dělat případě, když najdou 

zapalovač atd. Myslím, že přednáška 

byla velmi poučná i zábavná zároveň. 

Dětem se velmi líbila už proto, že 

se moc těšily na návštěvu hasičské 

zbrojnice v Hustopečích. Tam se 

vydali na exkurzi všichni žáci z naší 

školy ve středu 17. listopadu. Děti 

se podívaly na místo, kde tráví 

záchranáři většinu svého času, 

prozkoumaly hasičské auto a zkusily 

si dýchání  s kyslíkovým přístrojem. 

Prohlídka byla velmi zajímavá a 

děti si určitě uvědomily, jak důležitá 

a záslužná je práce hasičů.

Lucie Grégrová, vyučující ZŠ Vrbice
Návštěva u hasičů v Hustopečích
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PASOVÁNÍ 
PRVŇÁČKŮ

Tradiční „Pasování prvňáčků“ se 

v tomto školním roce uskutečnilo 24. 

října 2016. Děti se na tento den velmi 

těšily, protože „pasování“ je pro ně 

velkou událostí. Slavnost zahájila paní 

ředitelka Mgr. Renata Horáková. Po 

úvodním přivítání všech hostů, mezi 

něž patřili  rodiče prvňáků, jejich 

patroni i kamarádi z vyšších ročníků, 

následovala ukázka vyučování, při 

které děti předvedly, co se během 

prvních dvou měsíců ve škole 

naučily. Poté paní ředitelka každého 

prvňáčka „pasovala“ mečem na žáka 

naší školy. Každý „popasovaný“ 

prvňáček dostal pamětní list, látkový 

batůžek se svým jménem a drobným 

dárkem. Prvňáčci pak osobně 

poděkovali svým patronům za péči 

a pomoc při přípravě na vyučování v 

období prvních dvou měsíců školní 

docházky a předali jim sladkou 

odměnu. Na závěr dostaly děti 

poslední úkol, který si splnily spolu 

se svými rodiči – nakreslit členy své 

rodiny, jak společně tráví volný čas. 

Kresby se velmi vydařily, stejně tak 

jako celé slavnostní odpoledne.

Petra Veverková  vyučující  1. ročníku

Pasování prvňáků mečem

Každý rok je pro nás konec října 

časem, kdy slavíme Dušičky. V 

anglicky mluvících zemích tomu tak 

není a já jsem byla ráda za příležitost 

přiblížit dětem v hodině angličtiny, 

jaké zvyky se drží na nejstrašidelnější 

svátek v roce - Halloween. Děti přišly 

v kostýmech a celá hodina měla úplně 

jinou atmosféru, kterou jsme začali 

písničkou, povídáním o tradicích 

a zakončili představením masek 

a následnou sladkou odměnou.

Který den se slaví? Ve kterých 

zemích se chodí koledovat? Co 

znamená „trick-or-treat“?

Co všechno je spojeno s 

Halloweenem? - Na tyto otázky 

už se našich páťáků můžete zeptat 

a odpověď dostanete hned.

Markéta Petrásková 

vyučující angličtiny

HALLOWEENSKÁ HODINA ANGLIČTINY

KAKABUSOVÁ OMÁČKA 

S AGABUNDÍM MASEM

Dobrý den, já jsem Van DE Hart. 

Jsem kuchař v jedné staré a hodně 

navštěvované hospodě. Hospoda se 

jmenuje U tří jelenů. Hospodu hlavně 

navštěvuje hodně skřítků, Orků a 

nějací lidští turisté. Vařím hodně jídel 

hlavně pro masožravce, ale mám tu i 

nějaká jídla pro vegetariány. Teď vám 

popíšu jedno jídlo, které je u mých 

zákazníků hodně oblíbené. 

Nejprve si samozřejmě musíme 

koupit maso od agabundy (agabunda 

je takový savec, který měří zhruba 

33 cm na výšku). Zapneme si sporák 

a nachystáme si pánvičku. Maso 

si nakrájíme na čtverečky. Když 

pánvičku máme na sporáku, do 

pánvičky nalejeme trochu motýlího 

oleje. Až budeme mít olej rozehřátý, 

dáme do něj maso. Teď počkáme, 

až bude maso napůl udělané. Jak to 

poznáme? Maso od agabundy má 

vždy růžovo červeno světle šedou 

barvu. Maso už je napůl udělané, 

a tak na pánvičku dáme mahulový 

salát. Mahulový salát na pánvičce 

ocukrujeme, osolíme a dáme na 

něj moji tajnou přísadu, prášek 

z kakabusníku. Všeho tam dáme jen 

dvě špetky. Do pánvičky nalejeme 

200 ml indického mléka. Po mléku 

dáme pět čtyř centimetrových 

nastrouhaných myších sýrů (zní 

to špatně, ale když se ten myší sýr 

řádně omyje a pořádně uvaří, tak 

to je hodně zdravé). Jak všechny 

ingredience smícháme do sebe, 

počkáme ještě deset minut, ať se 

to pořádně udělá (při tom čekání 

budeme míchat). Po deseti minutách 

nám vznikne skvělá omáčka s masem

Jídlo si dávejte s chlebem a 

krásně vychlazeným pivem, 

přeji DOBROU CHUŤ.

Adam Kolář

VYLEPŠENÉ LÉTAJÍCÍ KOŠTĚ

Vylepšené létající koště - zní 

to jako hloupost - vždyť létající 

koště ani neexistuje, ale tak když 

mám zapojit fantazii, tak si to 

užiju. Takže teď k tomu koštěti.

S    5.  –   :



VRBECKÝ ZPRAVODAJ  prosinec 2016

20

Adaptační kurz

Jiří Hanzlík 6. A

V pondělí 5. září jsme měli 

adaptační kurz, který se jmenoval 

,,Na jedné lodi‘‘. Sedli jsme si do 

kruhu a společně jsme se vrhli do 

světa fantazie. Rozdělili jsme se do 

skupin a pomocí našich těl jsme měli 

podle papírku, které nám rozdala 

paní učitelka, utvořit dopravní 

prostředek, kterým jsme se dostali 

na ostrov. Když jsme se prodírali 

džunglí, narazili jsme na velkou 

trhlinu v zemi a vratký most. Ten 

vratký most byly vlastně židličky, 

a každý byl na jedné. Měli jsme se 

seřadit podle barvy očí, od nejtmavší 

hnědé, až po nejsvětlejší modré oči. 

Podruhé podle data narození. Pak 

jsme se zase rozdělili do skupin a 

měli jsme za úkol sehrát nějakou 

scénu z Červené Karkulky v nějakém 

žánru. Naše skupina měla sci-fi . 

Adaptační kurz se mi moc líbil. 

David Hošek 6. A

5. 9. v pondělí jsme byli na 

adaptačním kurzu. Hráli jsme různé 

hry a soutěžili jsme. Moc mě to 

bavilo a byl jsem rád, že jsme se 

skoro všichni poznali, protože jsme 

měli na čele cedulky se jmény. Na 

cedulky jsme měli napsat přezdívky, 

jak chceme, aby nám ostatní říkali. 

Napsal jsem ,,Dave‘‘. To je jako 

,,Dejf ‘‘, ale všichni mi začali říkat 

Dave. Na konci jsme měli zahrát 

pohádku ,,O Šípkové Růžence‘‘ jako 

komedii. Byla to legrace. Těším 

se, až bude zase něco takového. 

Markéta Michnová, 6. A

V pondělí byl adaptační kurz. 

Jsem ráda, že byl, protože bych jinak 

svoji třídu neznala, myslím jména 

spolužáků. Adaptační kurz mi hodně 

pomohl, protože jsem víc poznala 

svoji paní učitelku a kamarády. 

Moc mě to bavilo, ty hry byly dobře 

vymyšlené na to, abychom se víc 

seznámili. Nejvíc mě bavilo, jak 

jsme hráli Šípkovou Růženku. Moje 

družstvo mělo komedii, takže jsme 

to hráli směšně. Hodně mě to bavilo. 

Trvalo to tři hodiny a jsem ráda, že 

to s námi p.uč. Řačáková vydržela. 

Přechod na druhý stupeň

Nella Zapletalová, 6.A

Přestup do nové školy byl bez 

problémů. Rychle jsem si zvykla. Ve 

škole na nás čekali noví spolužáci z 

Kobylí, a také na nás čekalo spoustu 

změn: dva obědy, čipování, víc 

učitelů, změny v rozvrhu a dojíždění 

autobusem. I když je mi po škole ve 

Vrbici smutno, v Kobylí se mi líbí.

Tobiáš Sedláček, 6.A

Ještě nedávno jsem si říkal: „To už 

jsem ve čtvrté třídě! To tak rychle 

uteklo!“ A teď už jsem šesťák a ani 

si to neuvědomuju. Pátá třída pro 

mě byla jako jen měsíc ve škole. Ve 

třídě nás bývalo jedenáct a teď už 

nás je osmnáct. Věřím, že až budu 

v deváté třídě, tak si budu říkat: „To 

taky rychle uteklo! Před chvílí jsem 

byl šesťák!“. Hodně věcí se změnilo. 

Školu jsem měl naproti domu a teď 

jezdím autobusem. Na této škole 

se mi líbí. Už jsem si na vše zvykl. 

Učitelé jsou tu perfektní. Děkuji všem 

učitelům za to, co mi dáváte a dáte.

Kateřina Rabušicová, 6.A

Už v páté třídě jsem se těšila 

do Kobylí. Ale ke konci prázdnin 

jsem se začala bát nových učitelů 

a spolužáků. Můj první den byl 

dobrý, protože jsem své budoucí 

spolužačky znala a protože nás 

paní učitelka Otáhalová na Vrbici 

pěkně přivítala. Paní učitelky a páni 

učitelé jsou tu moc hodní. Největším 

šokem pro mě byla veliká škola. 

Holky z Kobylí mi ukázaly, jak se 

čipují obědy a kamarádi mi pomohli 

se vším, s čím jsem potřebovala. 

Teď jsem si na ty všechny změny 

už zvykla. Mám svou třídu ráda.

Budeme potřebovat: křídla 

od nějakého menšího letadla, 

motor od stíhačky, asi 20 tun silné 

lepící pásky, volant od formule, 

sedačku od Mercedesu, létající 

koště a jako třešničku na dortu si 

připravíme plyšáka Pikachua.

Vezmeme křídla od letadla a 

přilepíme je na koště pomocí lepící 

pásky a to stejné s motorem od 

stíhačky, jenom ho přilepíme na 

spodek koštěte. A teď přilepíme na 

předek koštěte volant od formule, 

za volant přilepíme sedačku od 

Mercedesu. Asi se ptáte, proč 

plyšáka Pikachua, tak potřebujeme 

řidiče. Takže ho přilepíme na 

sedačku a jeho ručičky přilepíme na 

volant, ale když budete mít jiného 

plyšáka, koště nebude fungovat,  

musí to být jenom Pikachua. 

Já doufám, že vám bude koště 

fungovat. Jestli ne, tak máte 

něco špatně, třeba nemáte na 

sedačce zrovna Pikachua.

Lukáš Burian

BUDÍK, KTERÝ OPRAVDU BUDÍ

Co potřebujeme:

neopravený budík, šroubovák, 

1 m dlouhou šňůru, dvě měkké 

matrace a jednoho ospalého školáka

1. krok: Vezměte neopravený 

budík a šroubovák. Šroubovákem 

opravte neopravený budík. Teď 

by budík měl vypadat jako nový. 

Budík zatím dejtena stůl.

2. krok: Vezměte matrace a 

půlku provázku. První matraci 

přivažte ke zdi a druhou přivažte 

na zem. Ptáte se proč? Čtěte dál.

3. krok: Vezměte zbytek 

šňůrky a přivažte pod tlačítko 

budíku, dál přivažte k matraci 

pod postelí, zároveň dejte pod 

matraci pružiny a přivažte k 

provázku. Tak, a máme hotovo.

Ospalý školák praští do tlačítka 

od budíku, tlačítko přestřihne šňůru 

přivázanou k pružinám, pružiny 

vystřelí ospalého školáka na zeď, 

první matrace školákovi zabrání, 

aby narazil do zdi a druhá matrace 

mu zlehčí pád. Školák vstane, neví, 

co se stalo. Šourá se do koupelny a 

říká si sám pro sebe: „Co se to s tou 

postelí děje?“ Maminka je za rohem 

radostí bez sebe, že její syn konečně 

vstal v 6:00 hodin a ne v 7:00.

Jestli budete vy taky velcí a 

budete mít takové dítě, doporučuji 

vám tenhle budík vyrobit.

Anton Babyč

St ř í p k y  ze  ZŠ Ko by l í
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PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 2016 - 2017

FK VRBICE 1959 Z.S.

Muži:

Po sestupu z okresního přeboru 

a s obměněným kádrem jsme byli 

všichni zvědavi, jak muži danou 

situaci zvládnou. Po skončené 

podzimní části jsou na prvním místě 

a to hovoří za vše. Nehrají sice žádný 

oku lahodící fotbal, ale hrají to, na 

co mají a hlavně předvádí hodně 

produktivní fotbal. Hned v prvním 

zápase proti Velkým Pavlovicím/

Starovičkám měli všeho všudy asi 6 

brankových příležitostí a vstřelili 5 

gólů. Nejlepší zápas muži odehráli 

v hodovém utkání proti Bořeticícm. 

Derby se v mistrovském zápase 

odehrálo po dlouhých devíti letech 

a tentokrát jsme byli úspěšnější. 

V zápase muži nedali hostům z 

Bořetic šanci a v celkově slušně 

hraném zápase vyhráli 3:0. První 

zaváhání přišlo doma při remíze 

s Velkými Hostěrádkami. První 

prohra přišla až v šestém kole 

v Šitbořicích. Po prohře v Ivani 

už kluci neprohráli a jsou asi i 

zaslouženě na prvním místě tabulky 

s 31 body a při skóre 28:13. Teď je 

potřeba se dobře připravit v zimní 

přestávce na jarní část soutěže. Bude 

k tomu sloužit i soustředění v Novém 

Jičíně na konci února. Zimní 

příprava začne v polovině ledna.

Nejlepšími střelci jsou se sedmi 

brankami Kamil Kadlec a se šesti 

brankami Petr Němec a Jiří Kubík. 

            

Výkonný výbor FK VRBICE 1959, z.s.

VALNOU 
HROMADU,

KTERÁ SE KONÁ V 8. ledna  2017 ve 14.00 hod.
V

Vrbice - V.Pavl./Starovičky 5:1 (4:0)

Kamil Kadlec 3, Petr Němec, 

Jiří Kubík (pen)

Strachotín - Vrbice 0:1 (0:1)

Petr Hošek

Vrbice – Bořetice 3:0 (0:0)

Jan Knápek, Michael 

Kocourek, Kamil Kadlec 

Boleradice – Vrbice 1:2 (1:0) 

Jiří Kubík, Petr Hošek

Kobylí - Vrbice 1:2 (0:1)

Kamil Kadlec 2

Vrbice – Velké Hostěrádky 2:2 (1:1)

Petr Němec, Jiří Kubík

Šitbořice – Vrbice 2:0 (1:0)

Vrbice - Horní Věstonice 1:0 (1:0)

Martin Bucňák

Ivaň – Vrbice 2:1 (2:0)

Martin Bucňák

Vrbice – Popice 2:0 (2:0)

Jiří Kubík, Petr Němec

Vrbice - Vranovice 2:0 (1:0)

Viktor Zálešák, Matěj Štika

Vrbice – Klobouky 4:2 (2:2)

Petr Němec 3, Stanislav Herzán

Nosislav – Vrbice 2:3 (0:1)

Kamil Kadlec, Jiří Kubík 2

Mládežnické týmy:

V mládežnických týmech jsme opět 

v dorostu, starších a mladších žácích 

spojili síly se sousedním Kobylí.

 Dorostu se moc nedařilo a 

v tabulce okresního přeboru s pěti 

účastníky je zatím na čtvrtém 

místě se ziskem 4 bodů a při skóre 

10:46. Nejlepším střelcem je Radek 

Borovička se čtyřmi brankami.

Ve společném družstvu starších 

žáků to vypadá veseleji. Ti si vedou 

výborně a po podzimní části jsou na 

druhém místě se ziskem 16-ti bodů a 

se skórem 19:8. Nejlepšími střelci jsou  

Ondřej Popovský se 7-ti brankami 

a Petr Vykydal s 5-ti brankami. 

U mladších žáků se ve společném 

mužstvu odráží nepravidelná 

docházka hráčů. Ml. žáci jsou po 

podzimní části na pátém místě 

s devíti body při skóre 28:60. 

Nejlepším střelcem je Daniel 

Cvingráf se 16-ti brankami. 

V letošním roce jsme také přihlásili 

starší i mladší přípravku. U této 

soutěže se nezaznamenávají ani 

výsledky a ani střelci. Což je myslím 

na škodu, protože kluci ani neví, 

jak si v soutěži vedou, ale hlavně 

že hrají a mají nějakou činnost.

Děkuji všem sponzorům za jejich přízeň 

našemu klubu a věřím, že nás budou 

podporovat i nadále. Našim velkým 

podporovatelem a zároveň sponzorem je také 

obec Vrbice. Touto cestou chci poděkovat 

především Tomáši Bílkovi, dnes už bývalému 

starostovi obce, za dobrou spolupráci a 

přízeň pro náš klub. Věřím, že i po jeho 

odchodu z čela obce bude spolupráce i nadále 

minimálně taková, jako za jeho starostování.

Dále děkuji všem, kteří se podílí na 

přípravě mužstev a věřím, že v této záslužné 

a časově náročné činnosti budou nadále 

pokračovat. Také děkuji rodičům za trpělivost 

a podporu pro sportovní vyžití svých dětí.

Milan Herůfek, 14. 12. 2016

VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ:
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27. 12. 2016 

Žehnání mladých vín

31. 12. 2016

Silvestr v KD

14. 1. 2017 

Tříkrálová sbírka 2017

4. 2. 2017 

Ples 1. republiky

18. 2. 2017 

Rodičovský ples

26. 2. 2017 

Dětský maškarní ples 

2. 4. 2017 

Degustace vín

8. 4. 2017 

Výstava vín

K U L T U R N Í  A K C E EVIDENCE OBYVATEL
k1. 12. 2016 1085 obyvatel,

z toho 539 žen a 546 mužů.

Přistěhovalo se 13 osob,

odstěhovalo se 14 osob.

narozeno 1 dítě - 

Tomáš Horčička.

Zemřely 4 osoby.

31. prosince 2016 31. prosince 2016 

19:00 hod. 19:00 hod. 

KD VrbiceKD Vrbice

živá hudbaživá hudba

vstupné 200,-/os. vstupné 200,-/os. 

Předprodej vstupenek Předprodej vstupenek 

u p. Drahy Zelené.u p. Drahy Zelené.

Výtěžek akce bude Výtěžek akce bude 

věnován ZŠ a MŠ Vrbice. věnován ZŠ a MŠ Vrbice. 

 TĚŠÍME SE NA VÁS! TĚŠÍME SE NA VÁS!

SILVESTR SILVESTR 

NA VRBICINA VRBICI

Další číslo vyjde v dubnu 2017
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1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

S 6 S 13 S 20 S 27 S 7 S 14 S 21 28

7 T 14 21 28 T 1 8 15 T 22 29

1 8 15 B 22 2 B 9 16 B 23 30 B

2 9 16 23 3 10 17 24 31

S 3 S 10 S 17 S 24 S 4 S 11 S 18 S 25

S 4 S 11 S 18 S 25 S 5 S 12 S 19 S 26

5 12 19 26 6 13 20 27

S 6 S 13 S 20 S 27 S 4 S 11 S 18 S 25

T 7 14 21 T 28 5 T 12 19 26

1 8 B 15 22 29 B 6 13 B S 20 27 B

2 9 16 23 30 7 14 21 28

S 3 S 10 S 17 S 24 S 31 S 1 S 8 S 15 S 22 S 29

S 4 S 11 S 18 S 25 S 2 S 9 S 16 S 23 S 30

5 12 19 26 3 10 17 24

DUBEN

S 3 S 10 S 17 S 24 S 2 S 9 S 16 S 23 S 30

4 11 T 18 25 T 3 10 17 T 24 31

5 12 B 19 26 B 4 11 B 18 25 B

6 S 13 20 27 5 12 19 26 B

S 7 14 S 21 S 28 S 6 S 13 S 20 S 27

S 1 S 8 15 S 22 S 29 S 7 S 14 S 21 28

2 9 16 23 30 1 8 15 22 29

1 8 S 15 S 22 S 29 S 6 S 13 S 20 S 27

2 T 9 16 23 T 30 7 T 14 21 28

3 10 B S 17 24 B 31 1 8 B 15 22 B 29

4 11 18 25 2 9 16 23 30

S 5 S 12 S 19 S 26 S 3 S 10 17 S 24

S 6 S 13 S 20 S 27 S 4 S 11 S 18 S 25

7 14 21 28 5 12 19 26

S 5 S 12 S 19 S 26 S 4 S 11 S 18 25

6 13 T 20 27 T 5 12 19 26

7 B 14 21 B 28 6 B 13 20 T 27

1 8 15 22 29 7 14 21 28

S 2 S 9 S 16 S 23 S 30 S 1 S 8 S 15 S 22 S 29

S 3 S 10 S 17 S 24 S 2 S 9 S 16 S 23 S 30

4 11 18 25 3 10 17 24 31
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S
B
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25 2622 23 24
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41 42 43 44
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44 4521 22

pátek pátek
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pátek pátek

sobota sobota

18 19 20

35

pátek pátek

sobota sobota

13 14 15 16 17 39
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pátek pátek

sobota sobota

31 32 335 6 7 8 9
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Florbalový turnaj v ZŠ Kobylí Úklid po obci - projekt 72 hodin - ruku na to! 

Družinový turnaj v Člověče, nezlob se Mikuláš se svou družinou

Vánoční tvořeníčko v MŠ Čertovská školička

Čertovská školička v MŠ Andělská školička


