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TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
26.-28. srpna 2018
1. stárek a stárka - Adam Bařina a Simona Herůfková
2. stárek a stárka - Jan Zálešák a Miroslava Ludvová
sklepník a sklepnica - Martin Štěrba a Michaela Kubíková
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CO SE DĚJE V MŠ A ZŠ
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Den naruby

Den dětí na kolech
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Den matek

Olympijské hry škol v Kobylí

srpen 2018

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastává čas dovolených, prázdniny se
dětem krátí a opět se nám blíží hody,
jeden z největších svátků na Vrbici. Tak jako každý rok se pracovníci
obce snaží uklidit a upravit veřejná
prostranství a zařízení, včetně hodového areálu. Věřím, že se do předhodového úklidu se zapojí všichni občané a z veřejných prostranství zmizí
skládky uloženého stavebního materiálu, zeminy, nepojízdných vraků,
aby naše obec byla na hody krásná.
V krátkosti bych Vás chtěl seznámit s tím, co se nám za minulé období
podařilo vybudovat:
Koncem měsíce června jsme převzali od stavební firmy PROSTAVBY
Otnice nově vybudované multifunkční hřiště v areálu za kulturním domem. Hřiště bylo pořízeno z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj, částkou 2 493 182,- Kč a 1 041 316,44 Kč
z obecního rozpočtu.
Pro místní jednotku SDH byl pořízen nový dopravní automobilu FIAT
Ducato. Jedná se o dopravní automobil

pro přepravu 9 osob, včetně vybavení
pro vozidla zvláštního určení kategorie N2. Projekt byl spolufinancován ze
státního rozpočtu, respektive „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ Ministerstva
vnitra ČR, částkou 406 159,49,- Kč
a z rozpočtu Jihomoravského kraje,
částkou 270 772,99,- Kč. Zbylou částku ve výši 135 386,50,- Kč uhradila
obec z vlastního rozpočtu.
Proběhla oprava a výměna vybavení sociálního zařízení v I. patře,
v mateřské školce.
Probíhá I. etapa budování nových
chodníků, v současné době je opraveno cca 750 bm stávajících nevyhovujících chodníků. V rámci obnovy jsou
chodníky provedeny s šířkou 1,50
metru, vše v bezbariérové úpravě pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci bezpečného
pohybu po chodnících pro občany,
a hlavně děti, upozorňuji majitele vozidel, aby neparkovali na chodnících.
Současně probíhají dokončovací stavební práce na nové hasičské zbojnici, aby byla připravena ke

kolaudačnímu řízení.
Byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo práce a sociálních věcí
na zpracování územní pasportizace.
Dotace na dovybavení místní hasičské jednotky věcnými prostředky
byla zamítnuta.
Ostatní připravované projekty:
Kalub, nové dopravní značení, změna
územního plánu, Od Kaluba po Rajčulu jsou ve schvalovacím řízení, projekt na výstavbu sociálního bydlení je
v projektové přípravě.
Na závěr bych popřál všem občanům krásné prožití období dovolených, dětem radostné prožití zbytku
prázdnin, veselé hody a šťastné vykročení do nového školního roku.
František Polášek – starosta obce

STAV ÚČTU NA OPRAVU INTERIÉRU KOSTELA SV. JILJÍ ČINÍ
K 27. 7. 2018: 364 158,- KČ.
VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.

HODY NA VRBICI
„Hlavními“ osobami hodů jsou
stárci. Ty si volí chasa. Je to čest být
stárkem a stárkou, protože se dlouho
vzpomíná, že „se něco stalo, když byl
stárkem ten a ten“. Na Vrbici se dnes
volí dva stárci a sklepník, který má na
starosti zajišťování občerstvení.
Stárci se volívali tak čtyři týdny
před hody, později na začátku července – bývala i muzika „Volení stárků“.
Dnes se volí už na Velikonoce, protože
zejména s pořizováním nových krojů
pro stárky je docela problém. Zvolení
stárci si vyberou k sobě stárky, obyčejně ty, se kterými chodí v kroji – dřív
si hned na muzice vzali k tanci dívku,
kterou chtěli za stárku. Stárku si ale
i dnes musí od rodičů stárek vyptat
– poprosit o to, aby mu děvče za stárku dali. Ptat stárky chodí se zpěvem
všichni stárci najednou.
Stárci bývali na Vrbici dlouho jen
dva. Až před druhou světovou válkou
se objevuje sklepník, o něco později
má k sobě sklepnici. Sklepník míval

bílou plátěnou zástěru s vyšíváním
kolem dokola (aby se při nalévání
vína nepolil), na šmukáči měl rozmarýn s vlajícími barevnými pentličkami a neměl vonici s pantlama.
Stárkem bývá každý obyčejně jednou za život, někomu se výjimečně
podaří stárkovat dvakrát. Stává se
někdy, že noví stárci nejsou zvoleni,
a tak to musí vzít loňští, nebo se chasa
musí mezi sebou domluvit, ale někdo
stárkem být musí. Zatím se ještě nestalo, že by některý rok stárci nebyli.
Někdy sice byli jen dva, ale i tak byli.
V loňském roce byl stárkovský pár
dokonce jen jeden.
Povinností stárků bylo postarat se
o dobrý průběh hodů. Stárci zajišťovali všechno, co k hodům patřilo –
muzikanty, máju, víno, přípravu sóla
a další. Dnes u nás na Vrbici pořádají
sice hody stárci a chasa, ale hlavními
pořadateli jsou členové fotbalového
oddílu. Ti zajišťují muziku, výběrčí
vstupného, pohoštění pro muzikanty

a podílí se spolu se stárky na úpravě
hodového prostranství za kulturním
domem. Obec platí máju a pronajímá
zdarma prostranství včetně kulturního domu a stárkovského sklepa, kde
je uskladněno víno pro hodové zavdávání. Za stárky si chasa vybírala odpovědné mládence a děvčata, kteří po
celý rok plnili povinnosti, vyplývající
z této „funkce“.
Augusta Šebestová píše:
„Dyž sú stárci spořádaní, je aji
chasa v pořádku. Chodijú o povolení k muzice a nosijú korúvje na procestvjú. Stárky potom při každým
procestvjú ověnčujú korúvje, aji kostel
vyparádijú nekde kvítím, každej svátek a každú nedělu.
Stárci a stárky, všecí chlapci
a děvčata, majú k hodom od hlavy
po paty všecko nový po první na sobě.
Starky mosijú mět dvoje šaty nový. Novej vysokej věnec, a kotúč taky mosijú
mět.
Děvčata se tuze těšívajú celej rok na
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ty hody. Hospodyně zažijú dostˇs tema
hodama. Kdeco v každým kútku musí
byt zamazaný a zalíčený, děvčata chcú
mět kdejakú sukňu napiglovanú
a nachystat mosijú u tech možnějších jak na svatbu skoro. Dondú vám
zvaní aji nezvaní. Aspoň jednú za rok
se člověk rozveselí.“
Dodnes mají stárky každý rok
nové šaty. Ne sice dvoje, ale opravdu
mají nové, všechny stejné brokátové šaty, fěrtochy, pantle i podvazadla
stejně malované, věnce i voničky. Nosit věnec s kotúčem je výhrada stárek. Od roku 1972 má věnec už také
sklepnice – dříve nosila bílý brokátový šátek, později od roku 1963 šátek
červený turecký – turečák, uvázaný
na zaušnice. Brokátový šátek uvázaný
pod bradu nosívala i ostatní krojovaná děvčata, dnes ale nosí turečáky,
uvázané na zaušnice.
Co se píše o našich hodech v obecní kronice ve třicátých letech minulého století?
„Hody na Vrbici slaví se dosud
se všemi obřadnostmi, jak se dělo za
starších dob. V sobotu před hody staví chasa pomocí žebřů a dlouhých lan
25-30 metrů vysokou máj, ozdobenou
praporkem a barevnými fábory. Blízko
máje zbuduje se bouda pro hudebníky. Týden před hody zve vrbická chasa bílovskou chasu na hody. S ostatní
okolní chasou nežijí Vrbičáci v dobré
vůli a také návštěva cizí chasy mívá
v zápětí krvavé bitky. V neděli hodovní jdou všichni na slavnou zpívanou
mši. V poledne sjíždějí se přespolní

hosté k bohatému obědu. Odpoledne
o 2. hodině začíná hodovní veselí. Hudebníci se stárky a chasou odeberou se
do domu pro 1. stárku a v průvodu za
zvuku hudby odeberou se na taneční
místo. Tam oba stárci se svými stárkami zahájí tanec.
Nově příchozím hrají se pochody,
chasa zavdává vína, zpívá a výská,
zavádí k tanci. Nejvítanější jest návštěva bílovské chasy, která za zpěvu
přijíždí na několika vozích. Hostům
zavádí stárci děvčata k tanci, zavdávají a vybírají peníze. Druhý den dopoledne vyhrávají hudebníci starostovi, radním, výborníkům a ostatním
významným občanům. Odpoledne jde
chasa s hudbou pro 2. stárku a pak se
tancuje, zpívá a výská jako v neděli.
V úterý v hody před večerem koná se
„zaváďka“, při níž hudebníci hrají na
strunové nástroje a zpívají staré zaváďkové písně. Při zaváďce 1. a 2. stárek
obcházejí přísunným krokem taneční kolo, před hudebníky se zastavují
a volají „Vesele, chaso!“ Chasa odpovídá „Vesele, stárku!“ Zavdává a výská.
Stárci mají šmukové kloboučky a kouří
viržinku. Po třetím obejití kola ukloní
se stárek před svou stárkou. Tato se
rovněž ukloní, před stárkem se zatočí,
uchopí se za pravici, načež obcházejí
dále taneční kolo.
Potom ostatní chasa bere si svá
děvčata, načež odcházejí všichni
k blízkému stolku, kde sedí starosta
obce a radní (nebo funkcionáři spolku). Na stole jest láhev s vínem a malé
skleničky.

Příchozím zavdávají a povzbuzují
děvčata různými žerty a vtipy k placení. Děvčata házejí z počátku drobné
mince pro smích a potom větší peníz
jako taneční daň. Stárky dávají 50 až
100 Kč, ostatní dívky po 15 - 20 Kč.
Pozdě k ránu třetí den truchlivě ozývají se zvuky hudebních nástrojů: „Loučení, loučení, to je to těžká věc“. Hody
jsou skončeny. Bouda se po hodech
prodá.
Vysoká máj zůstane státi po celý
měsíc. U ní odbudou se po 14 dnech
malé hodky. Týden po vrbických hodech navštěvuje chasa hody čejkovské
a bílovské. Na konci září kácí se vysoká
máj, jejíž zelený vrch se prodá a spodek
se uloží na bezpečné místo.“
Tak popisuje hody na Vrbici ve třicátých letech minulého století kronikář obce.
Jak je vidno, pro stárky – kluky se
ani na Vrbici k domu nechodilo. Nikde v okolí se dodnes pro stárka nechodí. A jak je to s hodama v současnosti si můžete ověřit o těch letošních,
které se konají 26., 27., a 28. srpna.
A můžete se také podívat jak se chodí
pro stárka či stárku. A kam?
Prvním stárkem je Adam Bařina,
stárkou Simona Herůfková, druhým
stárkem je Jan Zálešák s Miroslavou
Ludvovou, sklepníkem Martin Štěrba
s Michaelou Kubíkovou. Přijít na hodové sólo je tak trochu povinnost. Tož
dojdite se podívat!
Bohumila Bařinová

STARÁ CESTA
Z pohledu zemědělců je situace už
tak vážná, že je nutné se o ní zmínit.
Jedná se o používání staré asfaltové
cesty na Velké Bílovice, která už je
tak zničená, že nám mizí před očima. Kdyby jenom cesta! Neohleduplní řidiči jezdí po polích, dokonce
i zasetých polích a v blízkosti vinohradů, které tímto značně ničí. Letos
v červenci bylo zmíněné pole dvakrát
po sklizni pšenice řádně upraveno,
a přesto během několika hodin si tam
řidiči vytvořili „silnici“ znovu!!! Tyto
polnosti a vinohrady obhospodařují
místní zemědělci a nutno říct, že jsou
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z toho doslova nešťastní. Jako kdyby
vám auta jezdila přes zahrádku.
Je to vrchol drzosti a neohleduplnosti některých řidičů. Vždyť není
přece takový problém před rozbitou
silnicí zpomalit, podřadit a bez problému projet! A ne ničit polnosti a vinohrady obdělávané místními zemědělci. Nehledě na to, že tato cesta byla
právě zemědělci vybudována a bez
jakýchkoliv jednání s nimi se cesta
dokonce označila jako cyklostezka.
Cyklisti, další skupina neohleduplných občanů,jsou vykulení, když jede
traktor pracovat na pole, a ani nejsou

ochotni v mnoha případech uhnout.
O nepořádku, plastech atd., které do polí a vinohradů vyhazují, ani
nemluvě!
Zmínit musíme také fakt, že si
mnoho řidičů zvyklo jezdit přes středisko bývalého zemědělského družstva i přesto, že je z obou stran zákaz
vjezdu!
Proto tímto žádám všechny řidiče,
kteří na této staré cestě jezdí, ať respektují práci zemědělců a nejezdí jim
po polích!!!
Vedení společnosti AGRA, spol. s r.o.,
Vrbice
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JAKOU CENU MÁ ELEKTROODPAD?
Skoro každý z nás již dnes vnímá
jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme,
že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí
na sto procent. Starou pračku, televizi
nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme
a odvezeme je do nejbližšího sběrného
dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných
věcí denní potřeby, jako jsou úsporné
žárovky, fény či holicí strojky. Ty se
do popelnice před domem vejdou bez
nejmenších problémů, tak proč pro ně
hledat speciální sběrné místo? Navíc
je nevyhazujeme každý den, tak proč
si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde
by jejich těžba byla nejen časově, ale
především finančně velmi náročná.
Nezbývá než začít s přírodními zdroji
šetřit a recyklovat suroviny ze starých
elektrospotřebičů.
Recyklací
malých
domácích

spotřebičů,mobilních telefonů nebo
počítačůje možné získat zlato, stříbro,
měďa další vzácné kovy. O všechny
tyto suroviny je na trhu velký zájem
afirmy, které sbírají právě tento typ
elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit.Tento elektroodpad mápozitivní ekonomickou hodnotu.Neplatí to
ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých
světelnýchzdrojů nejen že nejde nic
vydělat, naopak jejichrecyklace něco
stojí.Neobsahují žádné cenné suroviny, alezato malé množství rtuti, jejíž
zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotěelektroodpadu.
Díky recyklaci lze využítvíce než
90 % materiálu z úsporných zářivek –
plasty na výrobu různých plastových
komponentů, kovy pro kovovýrobu,
sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové
výrobě.
Recyklace má smysl, pomozte nám
chránit přírodu v naší obci nevyhazujte úsporné zářivky do směsného

odpadu. Můžete vysloužilé světelné
zdroje odevzdat ve sběrném dvoře.
Zpětný odběr světelných zdrojů
pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetřímefinanční prostředky,
které bychom jinak museli zaplatit za
recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

Najdete je?
Používáte doma úsporné světelné zdroje? Jestli ano, dobře děláte. Jejich
používáním šetříte nejen peníze, ale i přírodu. Když doslouží, je však potřeba odnést je na sběrné místo, jen odtud se totiž dostanou k recyklaci. Nejbližší sběrné místo vám pomůže najít mobilní aplikace „Kam s ní?“, kterou si
můžete zdarma stáhnout do svého mobilu nebo tabletu.
Slova v naší osmisměrce ale musíte najít sami. Je jich celkem 12 a jsou vepsána různými směry - vodorovně, svisle i šikmo.

S O Ú E D L B D S K K E

EKOKOUTEK

A P D A K R O P S Ú O D

EKOLAMP

G Ř Ž P N O F Č

KONTEJNER

K

Í

I

H N R

E O A K K V S T T Ž

L R C C Ř D E O

I

J E Z

ODPAD
PŘÍRODA

O O A É M J C D U Š J O

RECYKLACE

L D L F T A

SBĚR

T A K V

I

Í

S N T N P

Ř Á Z R R E G

SVĚTLO

Ě U Y Y T R S T B Ě R K

TŘÍDIT

V E C P Z V A N M A B K

ÚSPORKA

S Á E K O L A M P L M S
Z T R H J A K V O R Á Ž

ZÁŘIVKA
ŽÁROVKA
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ÚSPĚCHY MLADÉ GENERACE
Možná ne všichni víme, jak velice
nadaného muzikanta na Vrbici máme.
Vydařený rok měl Radim Gala, který
uspěl hned ve dvou náročných hudebních soutěžích. Úspěšně prošel soutěží Základních uměleckých škol České
republiky, vyhlášené MŠMT ČR. Od
školního kola přes okresní postoupil do krajského, kde získal ve hře
na trombon 1. místo, ve hře na tenor
(baskřídlovku) taktéž 1. místo a stal
se absolutním vítězem soutěže žesťových nástrojů. Toto vítězství jej nominovalo do ústředního kola v Praze
a zde získal ve hře na tenor 1. místo
i absolutního vítěze této soutěže ve
hře na tenor.
V Ostravě se zúčastnil Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia
Ostrava 2018, kde získal 1. cenu a titul
laureáta v oboru hra na dechové žesťové nástroje – tenor.

Baví mě to, trénuji každý den asi 2
hodiny.
Kde si tě můžeme poslechnout?
Hraji v DH Mutěňané-Čejkovjané a ve
Veselé muzice z Ratíškovic.
Kdo je tvým největším fanouškem
v rodině?
Celá rodina mi vždy drží palce.
Co tě baví mimo hraní na
baskřídlovku?
Jezdím rád na kole a chodím pomáhat
taťkovi do sklepa.
soutěžích mi dělala paní učitelka Jaroslava Sečkářová.
Máš nějaký hudební vzor?
Mám více hudebních vzorů, jedním
z nich je například Joseph Alessi.
Kdy jsi začal hrát na baskřídlovku a proč právě na tento hudební
nástroj?
Na baskřídlovku jsem začal hrát
v roce 2015, protože se mi tento nástroj
zalíbil.
Kdo byl tvůj první učitel?
Můj první učitel byl pan Jaroslav Novák z Čejkovic, který mě učil na flétnu, pak na klarinet a dal mi základy
na baskřídlovku.

Ráďo, vyhrál jsi dvě velké soutěže,
z toho jednu mezinárodní. Měl jsi
trému a ze kterého vítězství jsi měl
větší radost?
Trému jsem neměl, jen když jsem si šel
pro ocenění. Obě vítězství pro mě hodně znamenají.
Jaké sklady jsi na soutěži hrál?
Soutěžil jsem se skladbami El Matador od Joe Pinkl a Koncert od Johanna
Hause.
Kdo tě na soutěž připravoval?
Připravoval mě pan učitel Radek Růžička, který mě na ZUŠ ve Velkých
Bílovicích učí. Klavírní doprovod na
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Kolik času věnuješ cvičení a baví
tě to pokaždé, nebo se musíš občas
přemlouvat?

Chtěl bys studovat konzervatoř
a jednou se věnovat muzice profesionálně nebo to bude tvůj celoživotní
koníček?
Zatím nejsem ještě rozhodnutý, ale
hudbě se chci pořád věnovat.
Myslím, že za nás všechny můžu
Radimovi pogratulovat a do budoucna popřát mnoho dalších úspěchů.

srpen 2018

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

FARNÍ OKÉNKO
OTEC ONDŘEJ
Na hodovou neděli v srpnu 2006
sloužil svou první mši v našem kostele
p. Andrzej Wasowicz. Mnohým z Vás
toto jméno nic neřekne, ale skrývá se
za ním náš otec Ondřej, jak jsme si
jeho jméno počeštili. Otec Ondřej je
polské národnosti, ale za svého 12tiletého působení v našich farnostech
hovoří česky téměř dokonale. Jen to
nešťastné „ch“ v některých slovech
kdyby nebylo.
Narodil se 31. 5. 1975 v městečku
Limanowa, kde strávil spolu se sourozenci své dětství a mládí. Vyučil se,
v roce 1996 vstoupil do kněžského semináře a v roce 2002 byl v Tarnowě

FARNÍ GRILOVAČKA
Po celý školní rok byly každý čtvrtek v našem kostelíku dětské mše.
Letos jsme je zakončili ve středu 20.
června grilovačkou ve farní zahradě.
Na gril si mohl každý přinést to, co
má rád. Objevili se tam tradiční špekáčky či cigára, maso, ryba a dokonce
i kukuřice.
Potom, co jsme se posilnili, přišla na řadu vědomostní soutěž. Teta
Magda připravila otázky z toho, co se
děti během dětských mší dozvěděly.
Do soutěže se zapojili i otec Ondřej
a paní katechetka. Připomněli jsme
si, co znamená advent, čím začíná postní doba nebo jaké povolání měl sv.
Lukáš. Vítězné družstvo bylo oceněno
sladkou odměnou.

vysvěcen na kněze. Brzy po svém
vysvěcení odešel do Čech, resp. na
Moravu. Nejdříve působil v Hodoníně, pak ve Znojmě a od srpna 2006
působí ve farnostech Kobylí, Bořetice
a Vrbice.
Za jeho působení v naší farnosti
se událo mnoho věcí, které přinesly
farníkům užitek. Vzpomeňme na 3
farní plesy: v roce 2008 v Kobylí, 2009
v Bořeticích a 2010 na Vrbici. Je velká
škoda, že zůstalo jen u těchto tří plesů. Dále za jeho působení se uskutečňovaly poutě seniorů, jako např. na
slovenskou Turzovku, do Křtin, do
Hlubokých Mašůvek atd. Byly zavedeny čtvrteční dětské mše, které děti

rády navštěvují a připravují si pod
vedením dospělých svůj výklad bible,
životopisy svatých, své prosby k Bohu
atd. Každé dva měsíce navštěvoval
nemocné, kteří již nemohou přijít do
kostela na mši. Na jeho návštěvu se
nemocní vždy velmi těšili.
Bohužel při mši sv. v neděli 5. 8.
2018 jsme se s naším otcem Ondřejem
rozloučili. Jeho dalším působištěm
bude farnost v Rousínově.
Děkujeme mu za jeho práci v naší
farnosti a přejeme mu mnoho úspěchů v novém působišti. Věříme, že
se bude mezi nás rád vracet a na naši
vesnici bude rád vzpomínat.
Otče, děkujeme.

Prostornou zahradu děti využily
i k různým pohybovým hrám. Pod
vedením Marušky Michnové se navíc
naučily i spoustu her nových.
Ve stínu vzrostlých meruněk jsme
strávili příjemné odpoledne.
Kateřina Pavlů
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 2018
Miroslav Mikulica
Matyáš Panovský
Vojta Kocman
Mikuláš Kubík

Magdalena Hublíková
Matteo Rohrer
Veronika Knápková
Amálie Přibylová

OBEC POŘÍDILA NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO
MÍSTNÍ JEDNOTKU SDH VRBICE
Stávající dopravní automobil pro
místní jednotku SDH Vrbice Avia,
rok výroby 1996, klade velké finanční
a časové nároky na udržování a provozuschopnost, které by mohli členové
SDH věnovat odborné přípravě a výchově mládeže. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vrbice byly
podány žádosti o spolufinancování
na Ministerstvo vnitra ČR a Jihomoravský kraj. Výběrovým řízením byla
vybrána vítězná firma PROFI AUTO
CZ Říčany jako dodavatel nového dopravního automobilu FIAT Ducato.
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Jedná se o dopravní automobil
pro přepravu 9 osob, včetně vybavení pro vozidla zvláštního určení kategorie N2.
Projekt byl spolufinancován
ze státního rozpočtu, respektive
„ Dotace pro jednotky SDH obcí“
Ministerstva vnitra ČR, částkou
406 159,49,- Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje, částkou,
270 772,99 ,- Kč. Zbylou částku
ve výši 135 386,50,- Kč uhradila
obec Vrbice z vlastního rozpočtu.
František Polášek, starosta obce
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NOVÉ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ ZA KD
Dne 30. 6. 2018 jsme převzali od
stavební firmy PROSTAVBY Otnice dokončené multifunkční hřiště za
kulturním domem na Vrbici. Jedná
se o oplocené multifunkční hřiště
s umělým trávníkem a křemičitanovým vsypem pro nohejbal, volejbal,
malou kopanou, tenis, streatball a hřiště se speciálním pískem je navrženo
pro plážový volejbal.
Vybudováním víceúčelového hřiště dojde ke zlepšení podmínek pro
sportování dětí ze základní školy,
mládeže organizované ve sportovních
oddílech a občanů obce.
Hřiště bylo pořízeno z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj, částkou 2 493 182,- Kč a 1 041 316,44 Kč
z obecního rozpočtu.
V současné době probíhá kolaudační řízení. Slavnostní otevření
a předání hřiště do užívání bude 2.
září.
František Polášek – starosta obce
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VRBECKÁ DĚDINA 2018 – 14. ROČNÍK
Začátkem června se na Vrbici pravidelně schází mužácké sbory z blízkých i vzdálených regionů naší krásné Moravy, aby předvedly své umění
a potěšily srdíčka milovníků folkloru.
Letošní ročník byl vyjímečný nejenom tím, že
se konal již po čtrnácté, ale tím, že na něm chtěli
uvést do hudebního světa Mužáci z Vrbice již 2.
CD nazvané „Do Bílovic vrbečtí na hody jedú“.
Koho si domácí mužáci pozvali do „hodové búdy“
na tuto slavnostní akci?
Již tradičně přijely mužácké sbory Belegraďáci a Dobrý ročník z Velkých Bílovic, Svodničan
z Bořetic, mužáci z Hovoran a jako hosté ženský
sbor Levandula z Čejkovic.
O hudební doprovod se postarala Varmužova
CM ze Svatobořic-Mistřína a celý pořad uváděla
paní moderátorka Petra Eliášová.
Po úvodní písničce od vrbeckého rodáka Antonína Michny „Vrbecká dědina na vysokém kopci stójí“ se divákům představil dětský folklorní
soubor Kalubáček se svým pásmem tanců a písní.
Starosta obce přivítal všechny přítomné a popřál jim krásný kulturní zážitek. Jako každoročně
předal pamětní plaketu obce Vrbice významnému občanovi, který se nějak zasloužil o reprezentaci a rozvoj obce a jejího kulturního žití. Letos
touto plaketou byl vyznamenán pan Václav Knápek. Oceněn byl za vzornou reprezentaci obce,
za rozvoj, zachování a předávání lidových tradic
v oblasti kultury.
Následovala vystoupení představených mužáckých sborů, včetně ženského sboru Levandula,
který byl příjemným zpestřením celého večera.
Ke slavnostnímu uvedení do hudebního světa svého 2. CD si Mužáci z Vrbice pozvali pana
Milana Michnu, uměleckého kováře a vrbeckého
rodáka, místostarostu obce pana Tomáše Bílka
a zástupce města Velké Bílovice pana Karla Rybeckého. Všichni přítomní popřáli, aby se písničky z nového CD líbily, příjemně poslouchaly a pohladily po duši.
Na závěr slavnostního uvedení zazpívali
Mužáci z Vrbice několik písniček z nového CD.
Všechny sbory se rozloučily s diváky společnými
písněmi „Sobotěnka ide a V dobrém jsme sa sešli“.
Poté následovala beseda u cimbálu při skleničce
dobrého vína.
Chtěl bych poděkovat Mužákům z Vrbice pod
vedením pana Václava Hasíka st. za přípravu celé
akce, sponzorům za finanční výpomoc, sborům
za vystoupení a divákům za účast a perfektní atmosféru krásného letního večera na Vrbici.
Za Mužáky z Vrbice
František Polášek
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VZPOMÍNKA NA VRBECKÉ STOLAŘE
Už v dřívějších letech mně daroval
pan Hynek Horčička svoje písemné
vzpomínky na stolařské řemeslo už
od jeho učňovských roků. V článku je
zachycena také vzpomínka na vrbické stolaře od roku 1918. Pan Horčička
vzpomíná, že v rozmezí roků 1918 až
1950 se v naší Vrbici vyučilo stolařskému řemeslu 16 chlapců.
Zde jsou jejich jména:
Dobšíček Josef
nar. 1891
Herzán Václav
nar. 1924
Svrček Petr
nar. 1891
Bárta Jaroslav
nar. 1926
Martinec Václav
nar. 1907
Fridrich Václav
nar. 1927
Martinec Tomáš
nar. 1908
Grégr Jaroslav
nar. 1930
Bílek Josef
nar. 1908
Záruba Stanislav
nar. 1930
Herzán František
nar. 1912
Sůkal Josef
nar. 1931
Svrček Václav
nar. 1916
Horčička Hynek
nar. 1932
Máčal Václav
nar. 1921
Stejskal Jan
nar. 1933
Z těchto zde vyjmenovaných zůstali u řemesla jen někteří, protože
stolařské práce bylo málo, zvláště
v období kolem roku 1930, kdy byla
hospodářská krize. Stolařský mistr
po skončení učební doby vyučeného
chlapce většinou propustil. Vyučenec
si musel hledat práci, kde se dalo, třeba i u sedláka, jako například František Herzán, který byl čeledníkem
u Hasíků, č. popisné 13. Byli i takoví,

kteří místo řemesla pracovali v zemědělství na Trkmanci „na panském“,
jak se tehdy říkávalo. Z vyjmenovaných řemeslníků si na Vrbici svoji živnost založili pouze tři stolaři:
Dobšíček Josef
č. p. 159,
Bílek Josef
č. p. 57,
Svrček Petr
č. p. 250.
Pan Dobšíček a pan Bílek měli
svoji dílnu doma. Několik málo roků
vyráběli spíše vesnický nábytek, což
byly např. postele, židle, štokrlata, někdy též okna nebo dveře. Stolař Josef
Bílek pracoval později, bylo to v době
Protektorátu, až ve Vídni, kde byl režimem nasazený. Později, po vzniku
JZD Vrbice, přešel do zemědělství.
Velmi zajímavý byl život řemeslníka
pana Petra Svrčka, který si po oženění
založil na Vrbici stolařskou firmu. Po
dobu existence jeho dílny se zde vyučilo 10 stolařů, mezi nimi byl i jeho
syn Václav. Zřejmě se jeho dílně dařilo, protože kromě mistra zde pracovali také dva až tři vyučenci, kterým se
říkávalo tovaryši. Svrčkovi měli kromě stolařství také pohostinství a ještě
malé hospodářství s vinařstvím.
Pan Hynek Horčička dále vzpomíná na svoje učňovské roky. Vzpomíná,
že do učení nastoupil spolu s Janem
Stejskalem k firmě Petr Zemánek,
strojní stolařství v Kobylí. V jejich
firmě pracovalo 10 tovaryšů a 2 učni.
Jejich dílna byla na tehdejší dobu
dobře vybavena stroji, proto mohli
vyrábět veškerý nábytek. Jako zajímavost uvádí pan Horčička, že mezi

jejich učňovské povinnosti v zimním
období patřil úkol každý den zatápět
v dílnách v kamnech, což znamenalo
chodit do práce o hodinu dříve před
ostatními. Po skončení pracovní doby
měli v povinnostech poklidit a pozametat dílny. Celkově jim to vycházelo
na devíti až deseti hodinovou pracovní dobu. Odbornou stolařskou školu navštěvovali až v Hodoníně. Dále
vzpomíná, že měli jeden týden školu
a dva týdny byli v dílně. Pan mistr Zemánek měl také domácí zvířata: husy,
kačeny, kozy a též prase, které měli
taktéž učni na starosti. Pan Hynek
Horčička vzpomíná na další nepříjemnost v učňovské době. Připomíná,
že v oné době nebyla pohřební služba
a jejich dílna tudíž vyráběla i rakve.
Povinností učňů bylo dopravit rakev
do domu zemřelého a mnohdy i pomáhat rodině s uložením zesnulého
do rakve. Ze začátku to prý bylo velmi
nepříjemné, ale časem si na to zvykli.
Ostatně dostávali za tuto pomoc do
kapsy „tringelt“. Když skončila jeho
učňovská doba, což bylo v roce 1950,
bylo rušeno i soukromé podnikání.
Tehdy byla zakládána větší stolařská
výrobní družstva, kde bylo možné
získat odborné zaměstnání.
Takové byly vzpomínky stolaře
pana Hynka Horčičky, zajímavé nejen
pro nás starší, ale zvláště pro ty hodně
později narozené.
František Janošek,
červenec 2018

OBECNÍ MUZEUM
BUDE OTEVŘENO
V HODOVOU NEDĚLI
26. 8. 2018
V DOBĚ OD 14:00 DO 17:00 HODIN
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ELEKTROWIN LONI PŘEKROČIL KVÓTU NA SBĚR
A RECYKLACI VYSLOUŽILÝCH SPOTŘEBIČŮ
Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské směrnice splnil
v roce 2017 kvótu pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů kolektivní
systém ELEKTROWIN. Podle platné metodiky výpočtu, která vychází z průměrného ročního množství
nového elektra uvedeného na trh za
předchozí tři kalendářní roky, dosáhlmíry zpětného odběru ve výši
45,19%. Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných
a zrecyklovaných spotřebičů se jedná
celkem o 39 554,05 tuny vysloužilého
elektra. Největší podíl - 18 326,264
tuny – připadá na velké domácí spotřebiče. Další velkou část - 15 710,919
tuny – tvoří chlazení, 5 502,283 t se
na výsledku podílely malé spotřebiče.
Zbytek byly televize, monitory a světelné zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech měl ELEKTROWIN v loňském
roce zřízené místo zpětného odběru
v každé obci s počtem obyvatel větším
než 2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522
sběrnými dvory. Formou mobilního
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sběru zajišťovalo likvidaci elektroodpadu 3406 obcí, ELEKTROWIN
rozmístil také 800 stacionárních kontejnerů. Sbírat a recyklovat pomáhalo 2451 prodejců a servisů, 1431 hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly
i dopravní podniky nebo Vězeňská
služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat ELEKTROWINu staré
spotřebiče prostřednictvím 13 925
sběrných míst. To znamená pokrytí
10 256 455 obyvatel České republiky.
Celkově nás bylo podle statistik k 31.

prosinci loňského roku 10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal loni prostřednictvím ELEKTROWINu zhruba 3,7 kilogramu vysloužilého elektra. V různých krajích
byli ale lidé různě aktivní. Měřeno
množstvím odevzdaných spotřebičů
na obyvatele zvítězil Královéhradecký
kraj se 4,85, naopak Praha se 2,98 kg
žebříček uzavírá.
Zpětný odběr a oddělený sběr
v krajích dle výtěžnosti na obyvatele
v kg v roce 2017:
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Hodový průvod půjde:
v neděli od 1. stárka k 1. stárce
a Dědinou na sólo

v pondělí od 2. stárka ke 2. stárce
dědinou i Humnama

v úterý od sklepníka ke sklepnici,
nahoru Dědinou a ulicí Za Humny
ke starostovi obce a na sólo

Centrum volného þasu Kalubáþek

CENTRUM VOLNÉHO ÿASU KALUBÁÿEK

poĜádá

POġÁDÁ V RÁMCI PROJEKTU „Aÿ KAŽDÝ V JINÉM KROJI, PġÁTELSTVÍ NÁS POJÍ“

KURZ

KERAMICKÉ KURZY
ST - 16.30 - 17.30 hod. - DĎTI
(pro dďti od 2. tĢídy)
ST - 17.30 - 19.30 hod. - DOSPĎLÍ
ÿT - 17.30 - 18.30 hod. - RODIÿE, PRARODIÿE S DĎTMI
(pro dďti do 2. tĢídy)
Kapacita kurzĪ je 10 osob.
ToĀíĢský kurz - konání kurzu po individuální
dohodď se zájemci.
Kurzy se konají od 10. 10. 2018 do 28. 3. 2019,
vždy 1x za 14 dní.
Cena kurzĪ: dďti 250,- KĀ, dospďlí 500,- KĀ
PĢihlášky na kurzy jsou k dispozici na stránkách knihovny nebo
v CVÿ KalubáĀek. PĢihlašovat se lze nejpozdďji do 30. 9. 2018.
Více informací o kurzech na tel.: 774 424 456
FOND MIKROPROJEKTŮ

VRBECKÉHO KROJE
Kdy:
od 2. 11. 2018
Kde:
CVÿ KalubáĀek
Kapacita kurzu:
10 osob
Informace ke kurzu:
Kurz je urĀen všem, kteĢí se zajímají o
tvorbu a údržbu vrbeckého kroje.
Kurzy jsou bezplatné a v jejich prĪbďhu je
možné vytvoĢit si souĀásti kroje urĀené pro vlastní
potĢebu. Je však nutné zajistit si materiál.
PĢihlášky jsou dostupné na stránkách knihovny nebo
v CVÿ KalubáĀek.
Více informací na tel.: 774 424 456
ZaĀátek je vždy v 17.00 hodin.
Projekt „AĀ každý v jiném kroji, pĢátelství nás pojí“ s reg. Ā. CZ/FMP.14/0364 je v rámci „Programu
pĢeshraniĀní spolupráce Slovenská republika - ÿeská republika 2007 - 2013” s partnerskou obcí Vrbovce
spoluÀnancován Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF), prostĢednictvím správce fondu
mikroprojektu, kterým je REGION BÍLÉ KARPATY.

FOND MIKROPROJEKTŮ
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HODOVÉ VZPOMÍNÁNÍ
1990
Dobroslav Horák a Hana Riedlová, Miroslav Horčička a Dáša Fridrichová, Ladislav Rychlý a Jaroslava
Machovská

1991
Jiří Knápek a Pavla Bízová, Michal Janošek a Pavla Stenchlaková, Zdeněk Svrček a Stanislava Bízová

1992
Miroslav Kubík a Naďa Michnová, Luděk Gala a Gabriela Vajbarová, Leoš Zálešák a Bronislava
Michnová
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METEOSTANICE VRBICE
2016
srážky
(mm)

prům.
teplota (°C)

leden

25

únor

59

březen

21

2017

max. teplota
(°C / datum)

min. teplota
(°C / datum)

srážky
(mm)

-0,79

11,1 / 28. 1.

-10,4 / 22. 1.

leden

4,88

17,2 / 22. 2.

-3,6 / 26. 2.

únor

5,58

22,7 / 31. 3.

-2,5 / 2. 3.

březen

18

max. teplota

prům.
teplota (°C)

(°C / datum)

min. teplota
(°C / datum)

7

-4,9

5,1 / 13. 1.

- 18,3 / 7. 1.

29

1,68

12 / 23. 2.

-5,2 / 9. 2.

6,04

21,8 / 29. 3.

-0,1 / 14. 3.

duben

30

10,6

25 / 5. 4.

-1,3 / 26. 4.

duben

28

9,15

24,1 / 2. 4.

-2,0 / 20. 4.

květen

48

15,9

29,3 / 29. 5.

3 / 16. 5.

květen

10

16,1

33,2 / 30. 5.

-0,3 / 10. 5.

červen

39

20,3

35,5 / 24. 6.

10,6 / 8. 6.

červen

33

24,4

34,1 / 22. 6.

7,5 / 8. 6.

červenec

83

21,5

35,8 / 11. 7.

9,8 / 15. 7.

červenec

38

21,4

35,6 / 31. 7.

9,7 / 14. 7.

srpen

27

19,8

31,6 / 28. 8.

7,4 / 12. 8.

srpen

12

22,4

38 / 3. 8.

8,5 / 22. 8.

září

13

18,7

32,1 / 12. 9.

4,8 / 23. 9.

září

53

14,3

27 / 14. 9.

6,4 / 18. 9.

říjen

41

8,8

24,6 / 1. 10.

0 / 31. 10.

říjen

32

10,8

22,5 / 15. 10.

1,3 / 31. 10.

listopad

30

3,9

14,5 / 1. 11.

-5,3 / 30. 11.

listopad

20

4,8

14,6 / 2. 11.

-1,8 / 15. 11.

prosinec

9

-0,3

9,8 / 10. 12.

-9,7 / 31. 12.

prosinec

34

1,6

12,5 / 12. 12.

-8,1 / 2. 12.

2018

Údaje z meteorologické stanice přináší Ing. Jiří Zálešák.

max. teplota

srážky
(mm)

prům.
teplota (°C)

(°C / datum)

min. teplota
(°C / datum)

leden

34

2,2

13,3 / 29. 1.

-4,6 / 22. 1.

únor

13

-1,8

5,1 / 19. 2.

-12,7 / 28. 2.

březen

14

2,7

15,6 / 13. 3.

-12,9 / 1. 3.

duben

22

15,3

29,1 / 29. 4.

0,6 / 2. 4.

květen

76

18,8

31,1 / 31. 5.

9,6 / 1. 5.

červen

37

20,9

34,1 / 21. 6.

7,1 / 23. 6.

červenec

66

22,5

34,3 / 30. 7.

7,6 / 2. 7.

srpen

4

26,1

36,1 / 2. 8.

15 / 12. 8.

září
říjen
listopad
prosinec

TEPLOTY A SRÁŽKY NA VRBECKÉ HODY
2012

2013

2014

2015

neděle pondělí

úterý

neděle pondělí

úterý

neděle pondělí

úterý

neděle pondělí

úterý

26. 8.

27. 8.

28. 8.

25. 8.

26. 8.

27. 8.

24. 8.

25. 8.

26. 8.

23. 8.

24. 8.

25. 8.

prům. teplota (°C)

17,9

18,2

19,6

16,4

15,1

15,8

14,8

14,6

15,2

18,9

21,3

14

max. teplota (°C)

20,1

28

31,5

19,7

17,2

20,9

20,1

25

24

25,4

29

21,5

min. teplota (°C)

15,5

12,3

10,1

14,5

13,8

13,4

9,7

6,5

12,5

13,2

15,1

13,6

srážky (mm)

5,3

0

0

8,3

0

2,5

1

0

4

0

0

0

2016

2017

neděle pondělí

úterý

neděle pondělí

úterý

28. 8.

29. 8.

30. 8.

27. 8.

28. 8.

29. 8.

prům. teplota (°C)

23,8

21,1

20,4

23,5

21

20,6

max. teplota (°C)

31,6

28,6

27,1

33,4

29,9

30

min. teplota (°C)

14

17,9

15,2

17,6

15,6

13,7

srážky (mm)

0

2

0

1

0

0
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NA VRBICU PRO OPICU A DALŠÍ NOVINKY
OD VINAŘŮ VRBICE

Patrně všichni jste zaznamenali
akci letních otevřených sklepů s lehce kontroverzním názvem Na Vrbicu
pro opicu, kterou Vinaři Vrbice rozběhli letos o prázdninách. Každý týden od úterý do soboty mají službu
alespoň dva vinaři, kteří mají otevřený sklep. V těchto sklepech návštěvníci Vrbice (ale samozřejmě i místní)
mohou za 150 Kč ochutnat 6 vzorků
vína a pořídit si opičku. Nebojte se,
nestojíme o davy opilců válející se po
Stráži. Naopak. Rozverný název akce
jsme zvolili i proto, že pití vína není
o honbě za opicí, ale v tomto případě hlavně o setkávání vinařů s vínomilci. V ceně 150 Kč je ochutnávka 6
vzorků vín a „placka“ s opicí. Narážka
na známou přezdívku Vrbice „opičí
hory“ je jasná především nám místním a lidem z okolních vesnic, a my
se nebojíme si ze sebe udělat legraci.
Zároveň věříme, že vtipný, úderný
a snadno zapamatovatelný název akce
nás odliší od všech okolních vinařů
nabízejících podobnou službu.
Naše opička se stala i námětem pro
chystanou scénku k letošnímu Zarážení hory, kterou si pro nás připraví
skupina historického šermu SPG OldGuard. Zarážení hory se bude konat
v sobotu 8. září od 18.00 a všichni jste
na něj zváni. Po programu bude jako
obvykle následovat večerní beseda
u cimbálu.
Motiv opičky pravděpodobně zopakujeme i během plánovaného podzimního putování po vinných sklepech. V sobotu 17. listopadu se totiž
letos premiérově chystáme milovníkům vína umožnit ochutnávku mladých vrbeckých vín. Jenom doufáme,
že návštěvníkům neumrznou nosy ve
skleničkách.
Nejméně viditelnou, ale o to důležitější novinkou, kterou je v tomto
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článku třeba zmínit, je transformace
spolku Vinaři Vrbice na sdružení,
jehož řádnými členy jsou pouze registrovaní vinaři. Důvodem je dlouhodobý společenský trend, který nás
tlačí do legalizace všeho - dnes bohužel na všechno musí být papír, jinak si koledujeme... Neregistrovaní
vinaři zůstávají přidruženými členy
spolku s poradním hlasem. Mohou
se zúčastňovat všech akcí spolku
jako doposud, naopak řada z nich
(včetně oblíbeného Z kopca do kopca)
se bez nich neobejde. Transformace by neměla nijak razantně změnit
fungování spolku, jedná se především
o právní rámec celé věci.
Nově jsou tedy řádnými členy
spolku pouze registrovaní vinaři, kteří splňují následující dvě podmínky:
1. Uhradili roční členský příspěvek ve výši 5000 Kč.

OBECNÍ

2. Jsou řádně registrovanými vinaři, tj. mají na své vinařství registrovanou živnost (či jinak právně ošetřenou existenci firmy) a řádně hradí
platby do Vinařského fondu.
Splnění těchto podmínek je nutné,
abychom mohli využívat případných
dotačních titulů atd. Aktuálně spolek
čítá 14 vinařů. Další možnost řádně
přistoupit bude příští rok při hrazení
členských poplatků (za splnění výše
uvedených podmínek) nebo mimořádně na některé z členských schůzí.
Členové spolku Vinaři Vrbice si
uvědomují, že návštěvníci našich akcí
nezřídka narušují váš běžný život.
Proto mi dovolte, abych vám všem
poděkovala za toleranci a trpělivost
a omluvila se za všechny způsobené
problémy. Děkujeme.
Za Vinaře Vrbice Lenka Machovská

VRBICE

KNIHOVNA

VýpŢjÿní doba
PO
ÚT

ST

zavŐeno
774 700 048

15.15 - 19.00
zavŐeno

þT

PÁ

cvc@vrbice.cz

15.15 - 19.00

15.15 - 19.00

knihovna.vrbice.cz

Co všechno Vám může knihovna nabídnout?
• absenční půjčování knih a časopisů
• knihy z výměnného fondu
• zprostředkování literatury z jiných
knihoven prostřednictvím MVS
• bezplatný přístup k internetu
(4 místa), wi-fi

• černobílé a barevné kopírování a
tisk, skenování, laminování
• půjčování e-čtečky a tablet
• online katalog
• káva a čaj
• Family Point

Co potřebujete k registraci?
dospělí: občanský průkaz, 60 Kč na roční platnost legitimace
studenti: občanský průkaz, 40 Kč na roční registraci
senioři: občanský průkaz, 40 Kč na roční registraci
děti do 15 let: svého zákonného zástupce a 40 Kč na roční registraci

DOSPĚLÍ

Jak najdu knihu, kterou hledám?

Beletrie řazena abecedně, kniha je označena třemi pořátečními písmeny příjmení
autora.

DĚTI
Beletrie řazena abecedně, kniha je označena třemi počátečními písmeny příjmení
autora
Říkadla - zelený proužek, pohádky - červený proužek, příběhy - modrý proužek

V případě, že máte uveden v knihovně svůj e-mail nebo telefon, zasíláme před blížícím
se koncem výpůjční lhůty upozornění. Stejně tak v případě, pokud máte v knihovně
připravenou rezervovanou knihu nebo se chystá nějaká zajímavá akce.
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„PLÁŽOVÝ POVALEČ“ VINAŘSTVÍ BARAQUE
NÁRODNÍM VÍTĚZEM GRAND PRIX VINEX 2018
Když jsme přihlašovali vína na
Grand Prix Vinex 2018, byla to jen
jedna z dalších soutěží. Když pak přišla zpráva, že se náš Blanc de PinotNoir 2016 stal nejen vítězem kategorie
B2 - růžová vína (vč. klaretů) ostatní,
ale také nejlépe hodnoceným vínem
České republiky, bylo to pro nás obrovské překvapení. Ano, věděli jsme,
že to víno je dobré, ale my sami bychom ho nabodovali na 84, no dobře,
možná 86… Ale pokud byl průměr
91,67 bodů, znamená to, že se některému porotci musel líbit tak, že mu
dal alespoň 92 bodů!!!
Radost jsme samozřejmě měli velikou a František si svou „chvilku
slávy“ během vyhlašování výsledků
náležitě užil. Převzal diplomy i věcné
ceny, usmál se na fotografa, pár dnů
se těšil z nečekaného úspěchu. A pak
jsme se vrátili ke každodennímu životu. Koneckonců, je to jen jedno víno.
Víno, které se k hodnotící komisi
dostalo v ideální kondici, v okamžiku, kdy bylo dokonale vyvážené, tak
akorát nazrálé, a shodou okolností se
trefilo do vkusu hodnotitelů. Prima.
Lenka Machovská, vinařova žena

P.S. Povalečem z titulku není můj
muž. Našim vínům přisuzujeme po
vzoru Karla Čapka osobnostní charakteristiky, a Blanc de PinotNoir
nám připomíná Plážového povaleče,
muže v nejlepších letech, který si umí
užívat dovolenou. Jak zní celý popis
osobnosti si můžete přečíst na zadní
etiketě a k ochutnání je třeba v naší
Vinné galerii ve Velkých Pavlovicích.

BALENÍ UČEBNIC A SEŠITŮ
Velikost zakoupených obalů nesedí? Potřebný formát obalu nemůžete sehnat?
Máme pro vás jednoduché řešení...
Od pondělí 3. 9. 2018 nabízíme v knihovně opět BALENÍ UČEBNIC, SEŠITŮ A KNIH.
Rychle, levně, profesionálně. Obal od nás vydrží dlouho a je kvalitní. Stejným způsobem
balíme i knihy v našem fondu. Zabalíme vám jakýkoliv formát včetně atypických.
17
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
BAREVNÝ TÝDEN V MŠ
V půlce dubna jsme v naší mateřské škole prožili BAREVNÝ TÝDEN.
Smyslem tohoto týdne od 16. do 20.4.
bylo poznávání barev jara a jejich hledání všude kolem nás. Děti i paní učitelky přišly do MŠ oblečené v barvě,
která byla na ten den určená. Zapojily
se i paní kuchařky, které nám každý
den uvařily jídlo v příslušné barvě.
Barevný týden je společný projekt se
základní školou a tak i děti ze školy si
mohly pochutnávat na barevné stravě.
Pondělí patřilo zelené barvičce.
S dráčkem „Zelenáčkem“ jsme si povídali o tom, co je v přírodě zelené,
hráli jsme pohybovou hru „ Na čápa
a žáby“a také jsme vyráběli žabky
a vodníky z papírových ruliček. Vyzkoušeli jsme si pokusy s hráškem,
abychom mohli pozorovat jeho růst
a co k němu potřebuje. K obědu
byla mimo jiné i výborná špenátová
polévka.
Úterý bylo pro nás červené. Děti

přinesly tulipány, určovaly, co všechno je červené, vytvářely tulipány obtiskem ruky s pomocí barviček nebo
také tulipány z papírových ruliček.
A pochutnaly si např. na frankfurtské
polévce.
Středu jsme prožili ve znamení
žluté, takže jsme všichni zářili jako
sluníčka. Povídali jsme si o tom, co
všechno může mít žlutou barvu, vytvářeli jsme pampelišky a naučili jsme
se i písničku o pampeliškách. Menší děti malovaly sluníčka prstovými
barvami a starší děti je obkreslovaly,
vystřihovaly a dokreslovaly. Celý žlutý den byl zakončený odpolední svačinkou v podobě chleba s vaječnou
pomazánkou se žlutým rajčátkem.
Ve čtvrtek jsme si užívali kombinace dvou barev, a to černé a bílé. Při
dopolední procházce k čističce odpadních vod a retenční nádrži jsme
pozorovali, co je černé nebo bílé. Měli
jsme velké štěstí, protože jsme viděli
stádo srnek, zajíčka, spoustu ptáků,

kteří se přiletěli napít.
Do výtvarných činností jsme zařadili také kresbu uhlem, kdy děti kreslily rozkvetlé stromy. K obědu paní
kuchařky připravily vařené hovězí
s křenovou omáčkou a knedlíkem.
V pátek jsme celý barevný týden
zakončili modrou barvičkou. Hned
dopoledne děti překvapila modrá „
Šmoulí“ buchta ke svačince, hráli
jsme pohybovou hru „ Z rybníka do
rybníka“ a hru na poznávání barviček „Šel pan čápeček, ztratil šáteček“.
Hledali jsme, co všechno je modré,
a v bylinkové zahrádce jsme seli hrášek a mrkev.
I letošní barevný týden byl pro
děti velmi zábavný a pestrý. Vydařil
se i zásluhou rodičů, kteří pečlivě připravovali oblečení v příslušné barvě
na každý den. Za to jim moc děkujeme a už se těšíme na další barevný
týden.

Na vrbeckém kopečku stojí naše
školička, už z dálky je pěkně vidět, veselá je celičká, plná pěkných tvářiček
roztomilých dětiček. Je v ní parta předškoláků, 9 holek a 6 kluků. Stále něco
vymýšlí a vůbec se nenudí. Mají se tam
všichni rádi a jsou dobří kamarádi.

V dolní třídě Motýlků – holčiček je
partička. Dvě Viktorky, Sárinka, k nim
se přidá Adélka, k tomu ještě Klárinka
- ta přivolá Maxíka.
Viktorka a Sárinka – nerozlučná dvojice, jsou to obě hodné holky,
při obědě repetilky. Obě rády tancují,

Petra Havelková, učitelka

ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY
A už je za námi další školní rok a další loučení s předškoláky. Tento rok jsme se
loučili v úterý 5. června 2018
a stejně jako poslední roky
za účasti šermířské skupiny
DUBIA FORTUNA. Naše
loučení s předškoláky si už
bez této skupiny nedovedeme představit.
Samozřejmě, že si i děti
připravily i svůj program.
Letos ve stylu rockenrollové
scénky „Báby a dědci“, zatančila nám
děvčata ze ZUMBY pod vedením p.
Romany Vítové a nechyběla ani závěrečná písnička šitá na míru našim
předškolákům. Letos odchází do ZŠ
Vrbice 15 dětí. Schválně, jestli některé
z nich v písničce poznáte?
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v Bílovicích bodují.
Viki chce být modelka, na parketu
jednička, snad se Sárou nacvičí svou
taneční kreaci, brzy o nich uslyší televizní diváci.
Druhá Viki usmívá se, to je Viki
Grůzová, pravá ruka učitelky, vždy
ochotně pomáhá. Rychlá je jak elektrika, všechno ona ovládá.
Ovládne i Adélku, naši hezkou studentku. Adélka už čte knížky, také píše
písanky. Adélka tě podepíše, ani o tom
sám nevíš.
Klárinka je superstar, ráda nosí
sukýnky. Kalhoty ty nemá ráda, ukazuje silonky. Ať je zima nebo mráz, vyhraje to sukně zas.
Maxík srandu nepokazí, je to třídní vtipálek. Přinese si helmu, brýle, jde
bagrovat na písek. Na uši dá sluchátka
a v písku se lopotí.
A teď parta z Koťátek, ta náladu
nezkazí. Čtyři holky a pět kluků – mají
príma nápady. Jsou to prostě jedničky,
naše milé dětičky.

PERLIČKY DĚTÍ Z MŠ
Elenka přinesla hada ve sklenici,
Karolínka se na něj dívá a říká: „Je
skapanej a moc je skapanej a furt je
skapanej ve sklenici a ani neožije.“
Bedříšek chodí brzy ráno do školky. Chce se mu spát a zdřímne si na lehátku v koutku u paní doktorky. Maxík příjde do školky také brzy a ptá se:
„Paní učitelko, on tady spal do rána?“

VRBECKÝ ZPRAVODAJ
Maruška je děvče tiché, ale jednou
překvapí. Do hudebky chodí ráda,
stupnice už předvádí. A co na to maminka: „Ať se učí děvenka.“
Lea to je děvče hbité, atletiku trénuje. Z folklóru nám každý týden do
Čejkovic ujede. Běhá, skáče do dálky,
má už pěkné výsledky.
Co učitelka neví, Elenka jí napoví.
Zpívá, hraje, tancuje, na políčku pracuje. I když kope na poli, nemá ráda
brambory.
Spolu s Kiki z Koťátek pořádek si
udělá, holky jsou to krev a mlíko, hrají
rády divadýlko. Role si hned rozdělí,
kluci o ně soupeří.
Ta poslední z partičky, to je naše
Kristýnka. Je rozená velitelka, budoucí
to ředitelka. Závod v běhu vyhraje, atletiku miluje.
Toníček, to je borec, bude z něho
sportovec. Vzorem je mu Ronaldo, zaměřil se na jídlo. Čokoládu odmítá, dá
si radši Kostíka.
Další z naší partičky, je Robinek

vtipálek. Nebojí se folklóru, ani „English“ hovorů. Robča ten je prostě všude,
do všeho se zapojuje.
Matěj Vajbar, ten má jasno, tradici
on nezklame. Stolařem on prostě bude,
v dílně pracovat bude. Matýsek je pracovitý, při úklidu spolehlivý.
A náš druhý Matýsek, šibalsky se
usmívá. Copak se mu hlavou honí,
co v úsměvu ukrývá. To nám zatím
neprozradí, chystá velké překvapení.
S Toníčkem se neztratí, už spřádají
nápady. Muzeum vín postavili, tím
Vrbici proslaví. Svoje plány uskuteční,
budou dobří vinaři.
Martínek má velké plány, že on
bude cestovat. Jednou to byl New York
s Lukim a teď v Rusku byl by rád. Mamka prosí Vasila, ať jí ho tam ohlídá.
To je konec písničky, seznam už je
celičký. Jsou v něm naši předškoláci, po
prázdninách už školáci. Myslet na ně
budeme, potkávat je budeme.

Kluci ruší při odpoledním odpočinku. Paní učitelka říká: „Kluci,
půjdete od sebe – jeden nebo druhý.“ Oliverek říká : „Já ne, ten druhý“
a ukazuje prstem na kamaráda.
Martínek brečí: „Kristy mě bouchla.“ „Ale Martine, to bylo omylem,
neměl jsi tam lézt!“
Při hodnocení činností Martínek
říká: „Líbilo se mi…,ale nelíbilo se

mi, že Kristýnka řekla sprosté slovo.“
Kristy se brání: „ale Martine, já za to
nemůžu, já jsem to nechtěla říct, ale
moje huba to řekla.“
Nejlepší přání k narozeninám
Bedříšek: Ať nejsi nemocná. Ať
máš hodně peněz. Ať máš jahody.
Martínek: Ať máš oči, aby ti
nevypadly.

Jarmila Cichrová, učitelka

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola děkuje všem rodičům, sponzorům, panu starostovi, zaměstnancům obce za spolupráci a pomoc, kterou pro nás ve školním roce vykonali.
Přejeme všem pohodové léto, pěknou dovolenou a těšíme se 3. září 2018.

Čarodějnice

Čarodějnice
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Blíží se prázdniny, a tak opět jako
každý rok řešíme v MŠ provoz v červenci a srpnu. Mateřské školy se po
domluvě se zřizovatelem městských
částí střídají a každá mateřská škola
musí v těchto dvou měsících pokrýt
provozem většinou dva týdny.
Větší mateřské školy otevírají dvě
až tři třídy (kapacita 50-75 dětí, aby
tak vyhověly rodičům a přijaly na tuto
dobu děti i z jiných spádových MŠ.
Výjimkou bývají mateřské školky, kde
se plánují opravy, rekonstrukce.
O prázdninové mateřské školy je
rok od roku větší zájem. Důvody jsou
prosté. Důchodový věk stále stoupá,
mladým rodinám tak ubývá možnost

výpomoci prarodičů. Dalším důvodem je ten, že se stále častěji setkáváme s rodiči, kteří si zajistí pobyt v MŠ
téměř na celé dva měsíce. Nejen dospělí, i děti si potřebují odpočinout.
Měly by mít volnější režim, užít si
společné chvíle s rodinou.
Početnou skupinu také tvoří maminky na mateřské dovolené. Některé jsou vstřícné, využívají služby MŠ
jen proto, aby se jejich dítě něco naučilo, pohrálo si s kamarády, přineslo
si z MŠ zážitky. Jsou však i maminky, které mají pocit, že své dvě děti
nezvládají. Jejich děti bývají během
školního roku v MŠ mnohdy až devět
hodin denně, často i nemocné. Tito

rodiče se samozřejmostí nahlásí dítě
na prázdniny do MŠ.
Naší povinností je přijmout každé dítě včas nahlášené, bez ohledu
na to, zda rodiče pracují, či nikoliv.
Je to správné? Myslíme si, že matky
na mateřské dovolené by neměly mít
nárok na umístění do MŠ o letních
prázdninách. Často se pak stává, že
zaměstnaní rodiče a matky samoživitelky nemají možnost umístit své dítě
do MŠ. Zřizovatel MŠ by měl vytvořit kritéria pro přijímání dětí v době
prázdnin a upřednostnit tak děti zaměstnaných rodičů.
Zdroj Informatorium 3-8

VEGANI VE ŠKOLCE
Ombudsmanka Anna Šabatová se
před nedávnem zastala matky, která
požadovala, aby její dítě mohlo v mateřské škole konzumovat veganskou
stravu přinesenou z domova. Zeptali
jsme se odbornice na výživu Slávky
Fraňkové, jaký je její názor na věc.
„Strava v mateřské škole je koncipována tak, aby kryla fyziologické potřeby
dítěte daného věku. Složení a vhodnost z domova přinesených jídel nemohou pracovnice školky ovlivnit.
Závažné jsou i problémy psychologické a výchovné. To, že část dětí se stravuje odlišně, může negativně působit
na ostatní, které musí respektovat

jídelní režim a tolerovat eventuálně
jídla, na něž nejsou zvyklé nebo jim
příliš nechutnají. Tak se učí adaptaci na odlišná jídla a jídelní zvyklosti,
což bude cenné při přechodu do jiné
situace, společnosti, kultury. Třída
se může rozdělit na „privilegované“
a ostatní děti, jimž rodiče nemohou
sami doma připravovat jídlo, ať z důvodů pracovních, časových, finančních aj. Děti pak mohou obviňovat
rodiče, že se jim buď dostatečně nevěnují, nebo nejsou schopní a úspěšní.
To může negativně ovlivnit nejenom
vztah mezi dítětem a rodiči, ale i klima ve školce a navodit pocity sociální

REKONSTRUKCE MŠ

nespravedlnosti, a na to je dost času
v dospělosti!“ míní Slávka Fraňková.
Skupinové stravování dětí má podle odbornice i další aspekty. „Jídelní
situace je také určitou modelovou sociální situací a součástí výchovného
procesu školky. Děti se učí jíst ve větší skupině, komunikovat s vrstevníky i dospělými osobami, kooperovat
(přinášení a odnášení talířů, pomoc
mladším či nezkušeným kamarádům), asistovat při podávání jídla. Učí
se správně používat příbory. Doba
oběda je i určitou příležitostí k povídání si a k jistému uvolnění.“ Doplňuje
také, že vědecké důkazy o dlouhodobých škodlivých důsledcích nedostatku zdrojů hodnotných bílkovin v potravě dětí existují již více než 50 let.
„Dokazují to i případy dětí, které prodělaly kwashiorkor (syndrom těžkého
nedostatku bílkovin a nedostatečného
přívodu energie, který postihuje děti
od nejnižšího věku až do přibližně
pátého roku života. V současnosti se
jedná o nejrozšířenější druh podvýživy, který je problémem v mnoha rozvojových zemích.), i když byly léčebně
realimentovány (tzv. znovuvykrmení,

obnovení výživy, zlepšování stavu
výživy) stravou s obsahem hodnotných bílkovin. Přetrvávaly deficity
v kognitivním vývoji, bylo zjištěno
zhoršené učení, poruchy pozornosti,
schopnosti koncentrace, emocionalitě
atd.“
Zdroj Informatorium 3-8
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Den matek

Den otců

Dopravní hřiště

Návštěva u koní

Ranč Němčičky

Sázíme na zahrádce

Velikonoční hrkání
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Vrbice děkuje:
• panu Luboši Maštalířovi za pořízení basketbalového koše na hřiště u školy (zatím není nainstalován, doufejme,
že se do podzimu dočkáme)
• Levandulové chalupě na Vrbici za grafické zpracování šablony nápisu na fasádu školy (Základní škola)
• manželům Markétě a Dušanu Fridrichovým za veškeré malování na školní fasádě
• pracovníkům obecního úřadu za všechnu pomoc související s chodem školy (za to, co nezvládne ženská ruka)

ŠKOLNÍ PERLIČKY:
Paní učitelka si v pondělí ráno povídá s prvňáčky
o tom, co dělali o víkendu a malý Kuba se pochlubí, že byl
u babičky na oslavě narozenin.
„A Kubíku, kolik let je tvojí babičce,“ ptá se paní učitelka.
„Nevím, asi dvacet,“ odpoví Kuba.

V hodině čtení se druháci učili přísloví. Začátek jim
paní učitelka řekla a děti měly dotvořit zbytek.
Jak se do lesa volá, myslivec se toulá.
Jak se do lesa volá, tam se kočka schová.
Jaký pán, taková paní.
Lež má pleš.
Lež má dlouhé vlasy.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
V HUSTOPEČÍCH
V červnu ke konci školního roku
jsme navštívili dopravní hřiště. Než
jsme nasedli na kola a mohli jezdit,
povídali nám o pravidlech cyklisty,
také jak má být kolo správně vybaveno a jak to vůbec na silnici funguje.
Pak jsme konečně mohli nasednout
na kola, vše si vyzkoušet a snažit se
zvládnout bezchybně jízdu v dopravním hřišti. No, nebylo to nejlehčí.
Zjistili jsme, že není tak jednoduché
účastnit se silničního provozu. Také
jsme si na kole vyzkoušeli překážkovou dráhu a prošli testem pro cyklisty.
Nakonec nám dali ocenění, protože
jsme se snažili a určitě i zdokonalili.
žáci 4. a 5. ročníku

MOJE RODINA OČIMA
ČTVRŤÁKŮ A PÁŤÁKŮ
Je pro mne - úplně všechno. Pomáhá
mi - ve zlepšování, v nouzi, nejhorších
chvílích, pomáhá mi v čemkoliv. Dává
mi - lásku, radost, vychování, jídlo
a pití, domov, zážitky. Je to - hromada lidí, kteří vám vždycky pomůžou
a znamenají pro vás hodně. Je velmi
- spolehlivá a udělá pro vás všechno.
Adéla Bílková

Je pro mne - důležitá vším, nenahraditelná. Pomáhá mi – v nemoci, s úkoly, když něčemu nerozumím. Dává mi
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- lásku, potravu, střechu nad hlavou.
Je to – maminka, tatínek, sestra, babička, děda, strejdové, tety, sestřenice,
pejsci, bratranci, želva a já. Je velmi hodná a milá. Nikola Grůzová
Je pro mne - důležitá opora. Pomáhá
mi - když jsem nemocný, se školou,
podporuje mě. Dává mi - podporu,
lásku a hlavně život. Je to – důležité
a myslím si, že každý by ji měl mít. Je
velmi – hodná, milá, společenská, občas i vtipná. Matouš Knápek
Je pro mne - štěstí, domov, útěcha,
pomoc. Pomáhá mi – v nouzi, ve

smutku, s úkoly. Dává mi - radost,
útěchu, domov, oporu, pomoc, štěstí,
vychování, lásku, jídlo, důvěru. Je to –
sestra Marie, maminka Zdenka, tatínek Rosťa, pejsek Tim, kočička Cička.
Je velmi – důležitá, dobrá, laskavá,
hodná, ochotná. Jan Michna
Je pro mne - nejlepší, nejkrásnější,
nejcennější, nejzajímavější. Pomáhá
mi – s učením, s referáty. Dává mi
- čistotu, krásu, laskavost, pracovitost. Je – šťastná, radostná a nejlepší.
Je velmi – důležitá, spolehlivá. Marek
Fridrich
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Je pro mne - jedinečná a nenahraditelná. Pomáhá mi – v nejhorším, s úkoly.
Dává mi - lásku, spokojenost, štěstí,
zdraví. Je to – hodně lidí, které máme
rádi a jsou pro nás nenahraditelní. Je
velmi – hodná, laskavá, důležitá. Denisa Gallinová

a spolehlivá. Vojtěch Janošek
Je pro mne - drahá, důležitá, nejlepší
věc na světě. Pomáhá mi – v nemoci,
s úkoly, ve smutku. Dává mi - radost,
pomoc, domov, jídlo. Je to – nejlepší
a nejdůležitější věc na světě. Je velmi
– důležitá, nejlepší, nejdražší. Kamil
Kadlec

Je pro mne - vším, co může existovat,
je výjimečná v tom, že žádná jinačí
rodina by mi nikdy tak nepomohla,
jako ta moje, není nahraditelná. Pomáhá mi – s úkoly a v nouzi. Dává
mi - radost, domov, vychování, lásku. Je to – sestra, mamka, taťka, děda,
babička a potkan. Je velmi – hodná

PSANÍ DOPISŮ
V 5. ROČNÍKU
Dobrý den, vážený pane profesore
Pirku.
Jmenuji se Matouš Knápek a zasílám Vám tento dopis. Bydlím na Vrbici, kde to určitě moc znáte, a doufám,
že patří k Vašim oblíbeným vesnicím
Moravě. Vážím si vás, že zachraňujete lidské životy, protože lidské tělo se
bez tak důležitého orgánu, jako je srdce, neobejde. Chtěl bych Vám srdečně
poděkovat za to, že jste úspěšně operoval oba dva moje dědečky.
Obdivuji Vás, že po tak časově
náročné práci si najdete i čas na své
koníčky: běhání, plavání, cyklistiku,
automobilové veterány...

DEN DĚTÍ NA KOLECH

Je pro mne - oporou, radostí, vzorem. Pomáhá mi – v úklidu, v práci,
s učením. Dává mi - sílu, radost, odvážnost, vychování. Je to – taťka Vít,
mamka Mirka, brácha Vít, Adam,
Vojta, sestra Mirka, já Matěj, psi
Dora a Venda. Je velmi – spravedlivá,

Tímto dopisem bych Vás chtěl pozvat do naší školy, abyste nám udělal
přednášku o srdci, jelikož to nyní bereme v přírodovědě. Jestliže jste časově zaneprázdněn, nebudeme se na Vás
vůbec zlobit, že nás nenavštívíte.
Zároveň bych Vám chtěl pogratulovat k životnímu jubileu.
Se srdečným pozdravem Matouš
Knápek

DOPIS PRO MÉHO KAMARÁDA
PETRA
Ahoj Petře,
v pondělí byl můj nejlepší den. Slavil jsem své 11. narozeniny, na které
jsem dostal lístky na fotbalový zápas

DEN DĚTÍ VE ŠKOLE

správná, dobrá, laskavá, kamarádská,
výjimečná, nejlepší. Matěj Sedláček
Je pro mne - vše, život, opora, důležitá, láskyplná, povzbuzující, ochotná.
Pomáhá mi - v učení, v životě, po psychické stránce, povzbuzuje mě. Dává
mi - naději, jídlo, vědomosti, radost,
ponaučení, pomáhá mi v životě a vychovává mě. Je to – mamka, dva bráchové, teta, Amálka, děda, babička,
bratranec, sestřenice, strýc. Je velmi –
milá, ochotná, starostlivá, slušná, mírumilovná, laskavá, hodná, rozrostlá.
David Přibyl

BAYERN vs JUVENTUS. Zápas se
odehrával v Německu. Cesta do Německa na stadion byla zábavná, únavná a dlouhá. Hned jak jsme přijeli na
stadion, jsme si šli najít svoje místa.
Pobyt na stadionu byl super, bylo teplo
a dobrá nálada. Hned na začátku zápasu dal BAYERN gól. Gól dal Robert
Lewandowski. Do poločasu to zůstalo
1:0 pro BAYERN. JUVENTUS dal po
poločase 2 góly. BAYERN pak ještě
1 gól. Po zápase následovaly penalty.
BAYERN vyhrál 5:3 na penalty. Na
konci byla autogramiáda. Dostal jsem
podpis od Roberta Lewandowského,
mého nejoblíbenějšího hráče.
S pozdravem Jakub Svrček

a pak jsme šli na oběd.
Tereza Vyhňáková 2. ročník

Na Den dětí jsme si vybrali cyklistický výlet do Velkých Bílovic. V 8
hodin byl sraz u školy, pak jsme šli do
třídy, kde byla informační půlhodina.
O půl deváté jsme vyjeli. Jeli jsme pěkně za sebou v řadě. Náš cíl byl Hradištěk, ale po cestě jsme se zastavili ještě
na Ranči Sen, kde byli oslíci, koně,
kočky, psi a ptáci. Po ranči jsme jeli na
Hradištěk, kde byla svačina. Potom
bylo namířeno na projížďku ke sklepům a kolem vinohradů. Když jsme se
vraceli na Vrbici, tři lidi píchli dušu.
Nakonec byla zmrzlina u Hošků.
David Přibyl

Na Den dětí jsme vyrazili ze školy
a chystali druhákům a prvňákům šipkovanou. Trasu jsme šli taky a z povzdáli ostatní pozorovali. Pak jsme se
šli schovat a a až za dlouho nás našli.
Pak jsme šli do kavárny k Hoškům
na zmrzlinu (dostali jsme ji jako dárek od paní učitelek). Po cestě jsme
potkali čtvrťáky a páťáky na kolech
a nakonec jsme šli na oběd.
Magdalena Grégrová 3. ročník

O půl desáté jsme vyrazili ze školy a šli jsme po šipkách. Plnili různé
úkoly, které byly docela těžké, ale byly
i lehké. Chodili jsme všude možně
a až pak jsme třeťáky našli. Pak jsme
s nimi šli k Hoškům na zmrzlinu

V 8 hodin jsme vyrazili dělat první a druhé třídě šipkovanou. Celkem
bylo 13 úkolů. Každý si vzal jeden
úkol a paní učitelka měla hlavní úkol,
že nás musí najít. Na Stráži u kostela jsme se zastavili a dali si svačinu.
Potom jsme šli k presu a pozorovali
prvňáky a druháky. Od presu jsme
šli do zahrady Haničky Varmužové
a tam jsme se schovali. Až nás druháci a prvňáci našli, tak jsme šli na zmrzlinu k Hoškům a pak na oběd.
Sára Horáková 3. ročník
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PRAHA OČIMA ERIKA
STŘEŠTÍKA
Výlet do Prahy byl super. Sice jsme
v autobusu strávili víc než tři hodiny, ale cestu jsme si užívali. Někdo
se díval na filmy, někdo poslouchal
písničky a někdo zase spal. Když jsme
konečně dojeli do Prahy, jako první
jsme šli do Senátu a hned potom jsme
měli jít do Valštejnské zahrady. Tady
nastala jediná chybka výletu. Zahrada
byla zavřená! To znamenalo, že páva
neuvidíme, ale místo toho se půjdeme podívat na Národní divaldo. Výlet jsme zakončili u sochy sv. Václava
a potom jsme jeli metrem k autobusu.

PRAHA OČIMA LUKÁŠE
KNÁPKA
V Praze jsem už několikrát byl,
ale vždy buď v zoo, nebo na nějaké

VÝLET DO ZOO OČIMA
DRUHÁKŮ A TŘEŤÁKŮ
V pátek jsme jeli do ZOO. Seděl
jsem s Vojtou Hoškem. Jeli jsme 45
minut. Viděli jsme tam krokodýla,
medvěda, opici, lachtana, ryby, žirafu, zebru, želvy, papoušky a hady.
Na konci jsme si byli koupit suvenýry
a o třech jsme dojeli domů.
Tomáš Přibyl

Jeli jsme do ZOO v Brně. Jela jsem
v autobuse s Haničkou a Eliškou.
Tam mě to bavilo. Byli jsme na hřišti
v ZOO, kde jsme si mohli hrát na průlezkách i v ohradě koz. Tam mě to bavilo taky. Pak jsme viděli plameňáky,
zebry a žirafy v indiánské vesnici. Poslední, co jsme viděli, byl lední medvěd a žlutá a oranžová ryba. Pak byl
čas nastoupit do autobusu a jet domů.
Anna Mikulicová

Jak jsme jeli do ZOO, tak jsme si
hráli. Už jsme tam skoro byli a už nás
zajímalo, co tam bude. A byli tam tygři, krokodýl, tuleň, plazi, gazely, žirafy, sloni, ryby, lamy a ptáci. Mám odtud dvě zlaté mince se zvířátky. Domů
jsme vyjížděli před třetí hodinou.
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Andrea Dvořáková

výstavě. Nikdy jsem si ale neprošel
Prahu po památkách, nebo po krásných místech, jako teď se školou. Moc
se mi ten výlet líbil, ale asi nejvíc se mi
líbilo střídání stráží nebo katedrála

V pátek 15. června jsme jeli na výlet do ZOO do Brna. Vyjížděli jsme
asi v 8 hodin. Přijeli jsme a celá škola se nejprve vyfotila. Pak jsme začali
s prohlídkou a jako první jsme viděli
tygry. Potom jsme šli dál a viděli jsme
různá další a hezčí zvířata. Mohli jsme
se také projít u klokanů, ale jen kousek. Došli jsme až na hřiště, kde jsme
si mohli hrát. Vedle bylo občerstvení,
tak jsem si koupila sladkosti. Při cestě nazpátek jsme viděli lední a hnědé
medvědy. Potom jsme si mohli koupit
suvenýry a už jsme jeli domů. Výlet se
mi moc líbil.
Magdalena Grégrová

V pátek jsme jeli na výlet do Brna
do ZOO. Cesta do Brna byla hodně
dlouhá. Hned u vchodu jsme se všichni vyfotili. Potom jsme šli dál a uviděli
jsme tygra a pandu červenou. Potom
se mi nejvíce líbili tři hadi a ještě želvy suchozemské. Nakonec jsme viděli
medvědy, jak se spolu prali. Pak nám
paní učitelky dovolily si něco koupit.
Šli jsme na parkoviště a tam na nás
čekal autobus. Ten nás odvezl ke škole
a pak už jsme jeli domů.
Martin Vajbar

sv. Víta společně s Karlovým mostem. Prostě z mého pohledu je Praha
krásné historické a hlavně české město a zaslouží si být hlavním městem
České republiky.

V pátek 15. června jsme jeli do
ZOO Brno. Když jsme tam dojeli, fotili jsme se celá škola. Jak jsme šli cestou plnou krásných zvířat, viděli jsme
tam třeba hady, surikaty, papoušky,
zebry, lamy, kozy a spoustu jiných
zvířat. Kupovali jsme si suvenýry
a jídla a nápoje. Dal jsem si výborné
hranolky. Nejvíce se mi líbili medvědi, kteří se prali a koupali se ve vodě.
A potom už jsme jeli domů. Výlet se
mi moc líbil.
Jan Berta

V polovině června jsme jeli do
ZOO v Brně. Cesta se mi zdála dlouhá. Potom jsme se všichni vyfotili.
Jako první jsme mohli vidět tygry
a pandu červenou. Blízko ní byl klokaní výběh, kde jsme se mohli podívat
i zevnitř. Asi tak o dvě hodiny později jsme byli na velkém hřišti, které se
mi moc líbilo. Cestou zpět jsme viděli také mnoho zvířat, třeba medvěda
hnědého, který se koupal a pral se
s dalším medvědem. Nakonec jsme si
mohli koupit nějaké suvenýry a dárky
a šli jsme k autobusu a jeli jsme domů.
Šimon Salajka
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ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
V ZŠ KOBYLÍ
Dne 11. června 2018 se naše škola
účastnila školní olympiády v Kobylí.
Byli jsme překvapeni nově upraveným hřištěm, na kterém jsme závodili v těchto sportovních disciplínách:
skok daleký, hod kriketovým míčkem,
běh na 60 a 200 metrů, skok z místa, hod na cíl. Během soutěžení byly
přestávky na svačinu a odpočinek.
V závěru se běžela štafeta všech tříd,
tentokrát běželi štafetu žáci i druhého
stupně. Byla to dramatická podívaná.
Po sportování nastalo vyhlášení
nejlepších výsledků. My jsme bojovali
čestně a nadšeně až do konce. Získali

SPANÍ VE ŠKOLE
Na spaní ve škole jsem se moc těšil, protože jsem nikdy neviděl, jak je
naše vrbická škola úplně jiná ve tmě.

VRBECKÝ ZPRAVODAJ
jsme celkem 32 medailí. Nejvíce vybojovala Alexandra Bařinová, a to šest.
Medaile nám předávali čeští sportovci – oštěpaři Vítězslav Veselý a Nikola
Ogrodníková. Ve velikém vedru jsme
unaveně, ale s radostí a úsměvem, odjeli autobusem domů na Vrbici.
žáci 4. a 5. ročníku.

Byl to pro mě zážitek a myslím si, že
i pro ostatní. Ohledně strašení to bylo
pro mě dobrý, ale pro některé trošku
těžší. Po celou dobu jsme hráli hry

nebo jsme si na památku tiskli dlaň
na velký výkres. Prostě mně se spaní
ve škole moc líbilo.

Nutno říci, že děti v taneční skupině
podaly neskutečný výkon, energie
a radosti z pohybu bylo na rozdávání.
Všem patří velká gratulace k úspěchu

i účasti. Nemalé poděkování patří
i dětem, které s námi jely a podporovaly své spolužáky při jejich výkonu.

Lukáš Knápek

TALENT
V BRUMOVICÍCH
Jeden z poslední předprázdninových dní, konkrétně 27. června, se
v Brumovicích konala soutěž nesoucí
název Talent 2018. Umu, se kterým
děti vystupovaly, se meze nekladly.
Mezi soutěžícími byli zpěváci, tanečníci, karatisté, hudebníci a spousta
dalších.
Z Vrbice jsme vezli tři soutěžní čísla, dvě taneční (duo, skupina působící
v tanečním kroužku) a jedno hudební. Domů jsme bez úspěchu rozhodně
nejeli. Taneční duo v podání Adélky
Bílkové a Denisky Gallinové obsadilo druhé místo a Vojta Janošek získal
místo první za zpěv a hru na housle.

Markéta Petrásková, vyučující

ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY
Milé paní učitelky a vychovatelky, dovolte mi,
abych vám jménem celé naší třídy poděkoval a taky
tak trochu shrnul to naše působení ve vrbecké škole.
Do první třídy jsme nastoupili jako čistý nepopsaný list papíru - co se vědomostí týká, ale zlobit,
to jsme uměli. Paní učitelka Marta Křivková nás
naučila číst, psát a počítat. Celé hodiny jsme si hráli
a my jsme si ani nevšimli, že už se vlastně učíme.
Byla s ní legrace.
Ve druhé třídě nás učila paní učitelka Petra Veverková. Neměla to s námi lehké, přesto jsme se
zvládli naučit měkké a tvrdé souhlásky, v matice
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násobilku do pěti a také trochu více
poslouchat.
Ve třetí třídě byla naše třídní paní
učitelka Michaela Šiprová, která se
nám stihla vdát a doučila nás jako
paní učitelka Kostihová. Koláčky ze
svatby byly výborné. Naučili jsme se
vyjmenovaná slova a taky jsme zjistili,
že český jazyk je plný výjimek a moc
pravidel neplatí. Zato v matematice
je všechno podle pravidel a naučit se

násobilku 6, 7, 8, 9 byla pro nás hračka. Také nám začala výuka angličtiny.
Ve čtvrté a páté třídě byla naše
třídní paní učitelka Markéta Veverková. Mezi určováním vzorů, podmětu
a přísudku nás učila také slušnému
chování. Její hláška „ještě jednou
to uděláš, tak si tě vezmu za ty dveře a uvidíš“ celkem zabírala. Jenom
nevím, co nám za těmi dveřmi chtěla ukázat. Ten, kdo tam byl, nikdy

ROZHOVOR S PANÍ
VYCHOVATELKOU

Ne, protože jdu na vysokou školu
v Brně.
7. Pokud ne, čím chcete být?
Až vystuduji, chtěla bych být možná
učitelkou.
8. Jaká je vaše oblíbená hudba či
skupina?
Máma ráda Eda Sheerena a Tomáše
Kluse.
9. Bojíte se hmyzu?
Ne, nebojím.
10. Co vám šlo nejlépe ve škole?
Asi matematika a vlastivěda.
11. Chodíte do vrbecké knihovny?
Ano, občas.
12. Díváte se na YouTube?
Ne, nedívám se.
13. Chcete i nadále bydlet na Vrbici?
Ano, ale až dostuduji.
zpovídali Lukáš Knápek a Erik Střeštík

Domčou MICHNOVOU do Malého
školáka (školní noviny), která zastupovala ve školní družině od února do
června 2018.
1. Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Mám ráda thajskou kuchyni.
2. Pracovala jste už někdy na nějaké
škole?
Ne, nepracovala.
3. Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Pes a žirafa.
4. Uráží vás vtipy o blondýnách?
Ne, směji se jim.
5. Jakou máte oblíbenou barvu?
Mám ráda růžovou.
6. Chcete jako pedagog pokračovat
i příští rok?

SAZKA OLYMPIJSKÝ
VÍCEBOJ
Všichni víme, že televize a počítače dnes začínají přebíjet čas, který
děti dříve trávily na hřištích nebo
běháním venku. Statistiky z renomovaných studií jasně dokazují, že pohybová aktivita dětí klesá, což můžeme
potvrdit i my u nás ve škole.
Proto jsme se v letošním školním
roce zapojili do projektu SAZKA

Erik při nahrávání hlášení do rozhlasu
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OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ (zatím jenom 4. a 5. ročník) v kategorii pro
žáky 1. stupně – OLYMPIJSKÝ DIPLOM. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu
běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků do osmi měřitelných disciplín (skok z místa, hluboký
předklon, postoj čápa, Zátopkův běh
na 500 m, sprint 60 m, T-běh, hod
basketbalovým míčem, zkrácené sedy
lehy). A zároveň je motivovat k tomu,

nikomu nic neprozradil. V matematice bylo velmi sladké učení zlomků
s lámáním čokolády.
V páté třídě nás matiku a češtinu
vyučovala paní ředitelka, aby nás co
nejlépe připravila na přestup na druhé školy.
Doufáme, že se jí to podařilo.
Vlastně, co doufáme, podařilo se jí to.
DĚKUJEME - LETOŠNÍ PÁŤÁCI

aby sportovali i ve svém volném čase.
Po splnění všech osmi disciplín
dostali páťáci a čtvrťáci Olympijský
diplom – unikátní analýzu svých pohybových schopností, která ukázala,
jaké jsou jejich silné stránky, pro které
sporty mají největší předpoklady a jak
je mohou rozvíjet.
V příštím školním roce budeme
určitě pokračovat a zapojíme do projektu i druháky a třeťáky.
Renata Horáková, ředitelka školy

Druháci při vystoupení na Dnu matek
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ROZHOVOR PŘES TŘI GENERACE
Jakub Hošek (10 let) ze 4. ročníku
si povídal se svým pradědečkem (93
let) panem Václav Knápkem.

11. Dědo, kde jsi na Vrbici bydlel,
když jsi byl malý kluk?
Bydlel jsem na čísle popisném 44 pod
Sedláčkovým sklepem. Ten domek je
už zbořený. Tam byla moje stařenka
a s rodiči jsme tam bydleli dva roky. Já
jsem spával do 10 let u stařenky, aby
nebyla sama. Pak naši koupili domek
číslo popisné 218. Dnes je to místo naproti pana Václava Michny.

1. Dědo, které předměty ve škole tě
nejvíc bavily?
Bavilo mě zpívání a přírodověda.
2. Které tě nebavily?
Mluvnice mě nebavila (český jazyk).
3. Kolik vás bylo ve třídě ve vrbecké
škole?
Narozených nás bylo 56 a tři děcka
umřely, takže nás do 1. třídy nastoupilo 53 dětí (září 1931).
4. Co jsi dělával, když jsi přišel ze
školy domů?
Od rodičů jsem měl za úkol jít pást
kozy.
5. Čím jsi chtěl být?
Chtěl jsem být zemědělcem jako můj
otec a děda.
6. V kolika letech jsi začal hrát na
hudební nástroj?
Učil jsem se u místního muzikanta na
baskřídlovku a ovládám oba klíče – G
klíč a F klíč. Takže hraju i z basového
klíče na trombón a z houslového hraju na baskřídlovce. A začal jsem hrát
v 16 letech.
7. Jaké bylo tvé povolání?
Byl jsem zedník, stavař. Pracoval
jsem u malé firmy a tam jsme dělali

všechny práce – klenutí, fasády, obkládání. Museli jsme ovládat prostě
všechny zednické práce.
8. Zlobil jsi rodiče?
Samozřejmě, vždycky se něco s klukama vyvedlo. Jednou jsme byli na
Čejči, kde bylo cvičení a byly tam letadla. My kluci jsme si tam odběhli,
byli jsme tam celý den a pak byl doma
výprask.
9. Jaké jsi dostával ve škole známky?
Byl jsem takový průměr, to byly tak
trojky. A jeden rok jsem propadl, protože jsem měl nemocné oči a nemohl
číst. Do školy jsem chodil a jenom poslouchal. To bylo v páté třídě.
10. Jaké místo na Vrbici jsi měl v dětství rád?
Hrávali jsme fotbal vedle kostela, tenkrát ještě nebyly stromy a bylo tam
rovné místo. A hodně jsem chodíval
do Hájka.

12. Jaké to na Vrbici bylo, když začala 2. světová válka?
Před začátkem války chodil otec do
Kobylí, kde cvičila domobrana. Za
války jsem byl v učení. Od německých úřadů bylo nařízeno, že každý
učeň musí odpracovat v zemědělství
na žních 14 dní a donést potvrzení. Já
jsem chodil pracovat k Janu Šimečkovi, kde tenkrát pracovali i moji rodiče.
13. Jaký největší strach jsi během války zažil?
Když končila válka a Rusové osvobozovali Vrbicu, tak kolem třetí hodiny
odpoledne byl nálet a začaly hořet
chalupy. Fronta se blížila od Podvorova a všichni měli strach, co bude.
Z vinohradů vyběhlo asi šest Němců.
Řekli nám německy: „Ivani už jdou.“
Museli jsme jim dát napít vody, potřást si s nimi rukou a rozloučit se
AufWiedersehen. Potom se odebrali
ke Kobylí. Všichni jsme se schovali
do sklepů. Kolem páté hodiny bylo po
všem.

ZŠ Vrbice
zve všechny VYpæiN\na

v SRQGĒOt 3]iĢt18
v 8 hodin QDKĢLäWLX=ã
3UYĜiĀFLSĢLMGRXV DNWRYNRX v GRSURYRGXMHGQRKR z URGLĀĪ
oVWDWQtæiFLVLYH]PRXSRX]HSĢH]ĪYN\
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Ing. Zbyněk Herzán
603 810 404
herzan@astorieas.cz

Poradenství v
oblasti:

Proč si uvedené
produkty koupit?

Pojištění domu a domácnosti

Finanční kompenzace za živelné a
jiné škody na Vašem majetku (požár,
voda, přepětí v síti, zatečení
atmosférických srážek)

Pojištění pro případ nemoci, úrazu a
úmrtí

Finanční kompenzace ztráty Vašeho
příjmu po dobu léčby či invalidity –
udržení životního standardu

Pojištění motorových vozidel –
povinné ručení a havarijní pojištění

Povinné ručení - povinnost ze zákona
a havarijní pojištění – náhrada škody
na vlastním majetku

Pojištění podnikatelů, města obcí

Finanční náhrada za škody na
majetku

Pojištění odpovědnosti

Náhrada škody – újmy – na majetku a
zdraví, kterou jste způsobili někomu
jinému

Stavební spoření a překlenovací
úvěry

Garantované spoření a dostupné
prostředky na rekonstrukci domu či
bytu

Hypotéční úvěry

Na vlastní bydlení

Penzijní připojištění

Protože stát se o nás nemůže v
důchodu postarat tak, jak bychom si
představovali

www.astorieas.cz
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FK VRBICE 1959
JARNÍ ČÁST 2017-2018
MUŽI:
V jarní části soutěže se mužům
podařilo navázat na podzimní část,
kde obsadili 4. místo. V konečné tabulce muži obsadili 3. místo, když
první dva celky, Boleradice a Zaječí,
postoupili do okresního přeboru. Přístup kluků k fotbalu je zatím pozitivní, tak ať jim to dlouho vydrží. Nejlepším střelcem byl Pavel Springer se
17-ti vstřelenými góly.
Do nové sezóny kádr mužů posílí
čtyři hráči. Z Hustopečí přichází Daniel Ryšavý, z Kurdějova Petr Kotrbatý
a brankář Vojtěch Charvát. A z Kobylí se vrací Roman Zálešák. Naopak
u nás končí Tomáš Jetelina, který se
vrací do Hovoran a Libor Honz, který
jde do Velkých Pavlovic. A fotbalovou
kariéru ukončili Jan Knápek, Jiří Kubík a Kamil Kadlec. Všem patří poděkování za reprezentaci obce a třeba se
k fotbalu ještě někdy vrátí.
V rámci přípravy na novou sezónu
sehráli muži tři přátelská utkání.
Starý Poddvorov - Vrbice 1:1
(Mikulica David)

Kolo
1.

Vrbice – Bořetice 3:2
(Němec Petr 2, Zálešák Roman)
Vrbice - Hlohovec 3:2
(Zálešák Roman, Štika Matěj, Bařina
Ondřej)

MLÁDEŽNICKÉ TÝMY:
V mládežnických týmech jsme
měli v jarní části dorost, společně
s Kobylím. Dorost skončil na 4. místě,
nejlepším střelcem byl Šimon Chytka
s 9-ti vstřelenými góly. Dorost vedl
Michal Kocourek.
Společné družstvo jsme s Kobylím
měli i mladší žáci. Ti skončili také na
4 místě, nejlepším střelcem byl Daniel Cvingráf, který dal 12 gólů. Mladší
žáky vedl Michal Janošek.
Dále jsme měli společná družstva s Bořeticemi. Minipřípravka se
zúčastňovala turnajů a většinou se
umístnila na předních místech. Starší
a mladší přípravka hrála okresní přebor. Přípravky v soutěžích vedli David
Mikulica, Luděk Glóza, Lubomír Dufek, David Grégr a Kamil Mazůrek.

OP mladší žáci
Datum
Soupeř

2.

ne 2. 9.
ne 9. 9.

3.
4.
5.
6.
7.

ne 16. 9.
ne 23. 9.
so 30. 9.
so 6. 10.
ne 14. 10.

Čas

Brumovice - Vrbice

10:00

Vrbice-Krumvíř/Klobouky
Kobylí - Vrbice
Vrbice - V.P./Rakvice
Volno
Ch.N.Ves - Vrbice
Vrbice - FKM Podluží

14:30
13:00
10:00
10:00
13:00

Kolo
Datum
2.
ne 11. 8.
3.
ne 20. 8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
15.

ne 26. 8.
ne 2. 9.
ne 9. 9.
ne 16. 9.
so 22. 9.
ne 30. 9.
ne 7. 10.
ne 14. 10.
ne 20. 10.
ne 28. 10.
ne 4. 11.
so 10. 11.

Všem trenérům patří poděkování.
Do nové sezóny jsme přihlásili
dvě mládežnická mužstva, a to mladší žáky a společné družstvo Bořetice/
Vrbice starší a mladší přípravku.

NESPORTOVNÍ ČINNOST:
V loňském roce jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 140.000,- Kč na novou přípojku
NN. Celkové náklady byly 221.567,Kč. Požádali jsme o spoluúčast obec
Vrbice a bylo nám vyhověno. Veškeré
dotace jsou již vyúčtovány a přípojka
NN je hotová. Dále jsme ještě provedli internetovou přípojku od bývalého
družstva k šatnám. V tomto nám vyšli
vstříc místní firmy, jmenovitě SYFANY Vrbice, ŽIVA Vrbice a prováděcí
firma Internet4you z Podivína. Velmi
dobrá spolupráce je s obcí a doufám,
že to bude i tak nadále pokračovat.
Všem patří velké poděkování.
Milan Herůfek, 9. 8. 2018

OP muži
Soupeř

Čas

Vrbice - Šitbořice

10:00

Týnec - Vrbice
Vrbice-V.Bílovice
Bořetice - Vrbice
Vrbice-Přítluky
Klobouky Vrbice
Pouzdřany -Vrbice
Vrbice-Krumvíř
Kobylí - Vrbice
Vrbice-FAK Břeclav
Ch.N.Ves - Vrbice
Vrbice-V.P/Starrovičky
Lanžhot - Vrbice
Šitbořice - Vrbice

16:30
10:00
10:15
16:30
16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:00
10:00
14:00
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VRBECKÝ ZPRAVODAJ

KULTURNÍ AKCE
26. - 28. 8.
Krojované hody - na sóle za KD
2. 9.
Dětské hodky - na sóle za KD
8. 9.
„Zarážení hory“ - na Stráži pod Větřákem
28. 10.
Oslava 100. výročí vzniku ČR u pomníku 1.
světové války v parku nad školou (+ kulturní
program v sále KD)
17. 11.
Po stopách opičky Emilky aneb za mladým
vrbeckým vínem
2. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu + jarmark
KD Vrbice
27. 12.
Žehnání mladého vína - v KD Vrbice

Další číslo zpravodaje vyjde
v prosinci 2018.
Další informace a fotografie
naleznete na webových
stránkách:
Obec Vrbice
vrbice.cz
Mateřská škola
msvrbice.cz
Základní škola
zsvrbice.cz
Knihovna
knihovna.vrbice.cz
Vinaři Vrbice
vinarivrbice.cz
FK Vrbice 1959 fkvrbice1959.cz
Kamínek
kaminek.unas.cz
Farnost
farnostvrbice.unas.cz

Obec Vrbice
a dětský folklórní soubor Kalubáček
Vás srdečně zvou na tradiční

v neděli 2. září 2018
8
na sóle za kulturním
domem na Vrbici

OBECNÍ ÚŘAD
Úřední hodiny:
PONDĚLÍ 7.30 – 11.30/12.00 -17.00
STŘEDA 7.30 -11.30/12.00 -17.00
E-mail: podatelna@vrbice.cz
Telefon: 519 430 303, 724 727 580
30

krojovaný průvod vyjde v 15 hodin od presu na Stráži
k tanci a poslechu hraje DH Horenka
vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma
v případě nepříznivého počasí se průvod ruší, sraz krojovaných v kulturním domě

srpen 2018

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

CO SE DĚJE NA VRBICI

Velikonoční hrkání

Rej čarodějnic

Z kopca do kopca

Pasování prvňáčků na čtenáře

Velikonoční hrkání

Rej čarodějnic

Z kopca do kopca

Pasování prvňáčků na čtenáře
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Tradiční setkání čtyřicátníků

Den dětí

Košt Veličná

Čtyry týdně do hodů

Tradiční setkání čtyřicátníků

Den dětí

Košt Veličná

Čtyry týdně do hodů
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