
srpen 2022

Co nás na Vrbici čeká? 

26.8.2022  Stavění máje 
28. 8. - 30.8. 2022  Tradiční krojované hody 
3.9.2022  Zarážení hory 
4.9.2022  Dětské hodečky
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MŠ - Den dětí - maškarní rej MŠ - Slavnostní pasování předškoláků na školáky

MŠ - Pirátská stezka - akce s rodiči MŠ - Den dětí - naši sportovci

ZŠ - Den matek ZŠ - VIDA pokusy ve škole

ZŠ - Slavnostní rozloučení s páťáky ZŠ - Páťáci v Praze
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Vážení Vrbečáci, vážení přátelé Vrbice, 

máme za sebou opravdu krušné období – vichřice, 
tornáda, Covid, Ukrajina, tvrdé dopady toho všeho 
na ekonomiku, eskalace cen energií, sucho atd. Jsem 
velmi rád, že Vrbice všechny tyto krize ustála a ve 
špatných dobách solidárně pomáhá potřebným. 
Budoucí dva tři roky, které nás čekají, nebudou 
vůbec jednoduché. Zjevně si budeme muset leccos 
jak v domácnostech, tak v obci odříct – kdo tvrdí, že 
ne, je buď naivní, nebo si sám sobě lže. 

Bohužel se ke mne dostala informace, že doplácíme 
z rozpočtu obce na spoluobčany z Ukrajiny 
a nezbývá peněz na nás. Rád bych tuto nepravdivou 
informaci uvedl na pravou míru. Náklady na bydlení 
jak obec, tak farnost hradí z dotací kraje, potažmo 
státu a následně potažmo z Evropské unie. 
Z rozpočtu obce nebo farnosti tedy nikomu bydlení 
nedotujeme. Občanům byly poskytovány z počátku 
obědy – to se financovalo za solidární sbírky. 
Jakmile se peníze z vybraných peněz vyčerpaly, 
dodávka obědů se zastavila, tím spíše, že většina 
Ukrajinek již začala pracovat, na základní živobytí 
si tedy vydělají. Bohužel musím také potvrdit, že se 
vyskytly i problémy spojené se soužitím Ukrajinců 
mezi sebou. Museli jsme velmi tvrdě zasáhnout a 
s problematickým člověkem se rozloučit. Pomoci 
můžeme pouze těm, kdo pomoc opravdu potřebují 

a kdo si pomoci váží. Mrzí mne, že kvůli pár 
individuím se vytváří negativní názor na většinu. 

V minulosti jsem něco podobně nepěkného zažil. 
V době, kdy jsme měli polepené auto vrbeckým 
znakem a fotkou Stráže, jsem tankoval na jedné 
benzínce. Paní si polepů všimla a docela drsně mi 
naznačila, že po ozbrojeném přepadení jedním 
Vrbečákem mě vůbec nemusí. Viděli jsme se poprvé 
v životě, nic jsem jí špatného neudělal. Bylo mi 
z toho smutno. Nesuďme tedy podle těch nejhorších 
ty ostatní. Snažme se reálně orientovat 
v informacích, které se k nám dostávají, téměř 
všechna média se vezou na negativní vlně. Žádná 
z ukrajinských matek s dětmi si dobrovolně tuto 
cestu nevybrala, bohužel. 

Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že nám žádné 
zásadní opatření letos do našich velkých svátků - 
hodů - nezasáhnou. Avizovaná vlna covidu je na 
ústupu, a to je moc dobře. Užijme si je, jak to jen 
jde, a nenechme si je ničím pokazit. Přeji letošním 
stárkům a stárkám krásné počasí, aktivní chasu, 
spolupracující a dobře naladěnou kapelu, jiskrné 
vínečko a hodně spokojených návštěvníků z řad 
rodiny, rodáků, přátel a přespolních chas.  

Veselo hody! 
Tomáš Bílek, Váš starosta

Úvodní slovo starosty

Stárci a chasa z Vrbice Vás srdečně zvou na TRADIČNÍ KROJOVANÉ  
HODY, které se konají 28., 29., a 30. srpna 2022.

PÁTEK 26. srpna 2022 
17.30 – Ruční stavění máje 
19.00 - 23.00 – CM Slovácko mladší 

NEDĚLE 28. srpna 2022        DH Sokolka 
8.00 – Hodová mše svatá v kostele sv. Jiljí 
10.00 – Hodovní fotbal 
14.30 – Od 1. stárka průvodem k 1. stárce 
15.00 – Krojovaný průvod od 1. stárky  
     Humnama a poté Dědinou na sólo 
19.00 – Sólo krojovaní

1. stárek a stárka: Petr Vykydal a Barbora Bařinová 
2. stárek a stárka: Radim Gala a Sofie Kurucová 
sklepník a sklepnica: Leoš Zálešák a Anastasia Kurucová

PONDĚLÍ 29. srpna 2022       DH Lácaranka 
15.00 – Průvodem od 2. stárka ke 2. stárce 
15.30 – Krojovaný průvod od 2. stárky Dědinou na sólo 

ÚTERÝ 30. srpna 2022           DH Lácaranka 
14.00 – Od sklepníka průvodem ke sklepnici 
15.00 – Krojovaný průvod Dědinou ke starostovi 
15.30 – Od starosty na sólo 
17.00 – Zavádka 

Těšíme se na Vás!

Odpolední vstupné: 100 Kč 
Večerní vstupné: 150 Kč 
Krojovaní vstup ZDARMA!
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Jak jsme Vás již v minulém čísle Vrbeckého 
zpravodaje informovali, obec Vrbice se zapojila do 
auditu Audit familyfriendlycommunity, jehož cílem 
je nejen zmapování dosavadních prorodinných 
opatření, ale zejména zjištění, jaká opatření v naší 
obci absentují. 

Jedním z prvků společného plánování je setkávání 
pracovní skupiny. Na prvním setkání pracovní 
skupina vytipovala potencionální projekty, po něm 
proběhlo dotazníkové šetření, jehož výsledky Vám 
právě předkládáme. Na dalším setkání se pracovní 
skupina zamyslela nad doporučením projektů pro 
realizaci v budoucnu pro zastupitelstvo obce. 

Jak pracovní skupina, tak zastupitelé se shodli, 
že většina projektů a nápadů jsou velmi kvalitní, 
mnohé z nich se týkají zapojení spolků a škol 
a mnohé z nich nejsou ani o velkých penězích, jako 
spíše o tom trochu chtít. Zastupitelé návrh pracovní 
skupiny přijali, pojďme se tedy podívat, jak 
dotazníkové šetření dopadlo. 

Dostali jsme odpovědi od 45 respondentů. Všem 
moc děkujeme za čas, který dotazníku, ať už 
v elektronické nebo papírově podobě, věnovali. 
Kompletní výsledek Vám tímto předkládáme, a to 
včetně negativních odpovědí a odpovědí, které se 
netýkají tzv. měkkých aktivit. Vymazali jsme pouze 
odpovědi typu nevím, vše je v pořádku, jsem 
spokojen, žádné apod. – tyto byť často pozitivně 
vyznívající odpovědi by nás dále neposunuli. Nuže 
posuďte. 

Na závěr padla otázka: „Pokud můžete a máte zájem 
sami něco udělat pro zlepšení podmínek života 
rodin na Vrbici a podílet se na pro-rodinných 
aktivitách, uveďte prosím svůj kontakt. Děkujeme 
Vám.“ Když odečtu kontakt na sebe, tak pomoc 
nabídli pouze 2, slovy dva občané, resp. občanky. 

Řečnická otázka na závěr, která varianta asi je 
správná – je v pořádku pouze čekat, co mi bude 
naservírováno na stříbrném podnose, nebo pro to 
chci něco udělat? 

Tom Bílek, Váš starosta

Audit Family Friendly Community

Jak jste spokojeni s kulturně společenským vyžitím na Vrbici?

Mše u kaple sv. Anny
Od opravy kaple svaté Anny v roce 2019 už uplynuly 
čtyři roky. Od té doby se pravidelně scházíme, 
abychom uctili památku sv. Anny a sv. Jáchyma. 
Nejedná se o velkolepou pouť, ale o krásnou, 
skromnou mši ve foklórním duchu. Otec Tomáš 
vždy připomene důležitost rodiny, důležitost 
respektování se mezi generacemi, důležitost 
setkávání se moudrosti a zkušenosti babiček 
a dědečků s rozdílným přístupem mladších 
generací. Letos bylo kázání umocněno dopisem 
starého otce svému synkovi. 

Moc rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na 
přípravě jak mše, tak následného setkání u koláče 
a pohárku – trio u cimbálu – Magdaléna, Adéla a 
Tereza, přípravu mše a pohoštění – Milka Michnová, 
tetičky a holky z úřadu, přípravu a odklizení stanů 
a lavic – chlapi z obce, naší súsedi, kteří nás pozvali 
na číšku vína – Lenka a František Machovští. 

Holky u cimbálu si letos nachystaly překvapení – 
zazněla „Tá vrbecká dědina“ Václava Hasíka, 
poděkování patří i jemu. 

Takže zase za rok – poznačte si do diáře – středa 
26. července 2023 v 18 hodin. 

Tom Bílek, Váš starosta
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Máte nějaký reálný nápad či návrh, jak 
udělat z Vrbice obec přátelskou rodině? 
• Podpora spolkové činnosti. 
• Hřiště nebo prostor pro mládež, aby dětské hřiště 

zůstalo pro malé děti. 
• Senior taxi. 
• Scházení mladých rodin i s dětmi spolu se 

staršími obyvateli. 
• Prosím o zřízení prolézaček pro starší děti (věk 

1.-5. třída) v prostoru u Lisu na Stráži. Inspirace - 
dřevěné hřiště v Čejkovicích u kostela. 

• Mohlo by být u Presu - na Luži vybudováno hřiště 
pro větší děti. Bradla, prolézačky, posilovací stroje 
apod. 

• Více realizovat mezigenerační aktivity; méně do 
pořádaných akcí zapojovat turisty, to místní 
odrazuje od účasti na pořádaných aktivitách. 

• Prosím o zveřejnění seznamu projektů, které by se 
mohly realizovat, nebo naopak nerealizovat 
a proč.  

• Sezení p. starosty s mladými rodinami. 
• Prodej pozemků mladým rodinám. 
• Pokud se má pořádat "Den matek"v KD, tak by 

měly být prioritou maminky a ne výběr dětí, které 
budou vystupovat. Všechny děti by měly mít 
možnost vystoupit na pódiu pro maminku, pokud 
chtějí. A pro výjimečné a nadané děti by mohl být 
např. Festival "Vrbice má talent" - taneční 
a hudební soubory. 

• Více prostoru venkovního či vnitřního pro rodiny 
na scházení. 

• Větší stmelenost lidí, lidé jsou dost rozděleni. 
• Možná to zdánlivě nesouvisí - ale místní 

obyvatelé by potřebovali větší klid od turistů 
a hlavně od nočních návštěvníků. Pokud nebudou 
odpočatí, nebudou mít ani chuť a sílu na další 
aktivity. 

• Vrátit zpět značení silnic. Vybudovat univerzální 
parkoviště pro turisty a návštěvníky Vrbice, kde by 
se vybíralo parkovné. Udělat na celé Vrbici nové 
chodníky. Vybudovat rybník u Kaluba.

Napište prosím jednu aktivitu z oblasti 
prorodinné politiky, kterou podle Vás 
VŠECHNY RODINY na Vrbici nejvíce 
postrádají? 
• Dostupnost péče o nemohoucí v regionu. 
• Společné akce za KD, špekáčky, stanování, setkání 

rodin se zajímavými osobnostmi. 
• Bankomat. 
• Větší vyžití pro větší děti, které už jsou velké 

na dětské hřiště. 
• Dětské hřiště pro starší děti. 
• Společný "velký" den rodin s dětmi. 
• Pravidelná kulturní vyžití. 
• Sportovní vyžití pro mladé. 
• Odpolední kávička o víkendu. 
• Cyklostezky mimo silnici. 
• "Univerzální" sport - atletika, gymnastika.

• Zdravověda, historie mikroregionu - zemědělství, 
vojenství, osídlení, myslivost. 

• Cestopisné, seberozvojové, psychologie dětí - 
např. přednášky pana Haldy (byly už ve školce), 
zdravý životní styl. 

• Sport pro děti. 
• První pomoc. 
• Pro rodinu, výchova dětí, strava.

Jmenujte, jaké aktivity postrádáte? 
• Aktivity spojené s historií obce - muzeum. 
• Aktuality z dění obce na sociálních sítích, včetně 

fotek. 
• Letní kino. 
• Koncerty, sportovní akce, víceúčelové sportovní 

hřiště, hřiště pro menší děti. 
• Více aktivit pro děti - hudební nástroje, tvoření, 

sportovní aktivity pravidelně organizované i jiné. 
• Zaměření nejen na fotbal, sport pro holky chybí 

úplně. 
• Více vyžití pro děti, multifunkční hřiště veřejně 

přístupné, pumpark, skatepark. 
• Sport. 
• Cvičení na gymnastických míčích. 
• Aktivity pro děti, kolektivní aktivity pro rodiny 

nebo jen ženy. 
• Cvičení pro důchodce.

Uveďte jaké přednášky a vzdělávací 
semináře by Vás zajímaly? 
• Historie, tradice, folklor, hudba. 
• První pomoc. 
• Psychologie rodiny, partnerství, výchova, duševní 

hygiena. 
• Cestopisné, Jak naložit s financemi (spoření, jak 

se ubránit inflaci). 
• Historie, paměť národa apod. 
• Historie Vrbice a okolních vesnic, posezení 

s nějakými zajímavými lidmi, kteří mají co říct, 
z různých oborů. 

• Historie, cestování, četba různých autorů. 
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Už je to dávno, co vedli žáci za základní školy rozhovor se starostou Tomášem Bílkem.  

Hodně vody uplynulo, obec se pod jeho vedením razantně 
změnila, spoustu se toho vybudovalo, změnila se i doba, 
zvýšil se turistický ruch, změnily se nároky na bydlení, servis 
nebo volnočasové aktivity. 

Poslední čtyři roky jsem měla tu možnost být po jeho boku, 
vidět více pod pokličku, být zasvěcena i do úskalí a i 
negativních věcí a střetů, které vedení obce také obnáší.  

Jsem za to ráda, rozhodně mi to více dalo, než vzalo.

příprav pustit ihned. Už v roce 2011 jsme se pustili 
do stavby dětského hřiště, opravy elektroinstalace 
základní školy a začala se dělat střecha na kostele. 
Do toho jsem absolvoval jeden soudní spor. 
Docela „tvrdý“ dopad bylo také poznání, že ve státní 
správě a samosprávě fungují pravidla a povinnosti, 
o kterých lidé z komerční sféry (tedy v té době i já) 
nemají ani potuchy. Některé procesy pak jsou 
zdlouhavé, nelogické, některé selské názory naráží 
na právo. Zde mohu už dnes říct, že veškeré vlády 
od leva do prava slibovaly zjednodušení a zlidštění 
procesů a všechny vlády ty procesy posunuly 
směrem od lidí a od selského rozumu, všechny vlády 
nám život na obcích spíše ještě více zkomplikovaly. 
Speciálně si také pamatuji, jak mi jeden občan řekl, 
že si bude odškrtávat a je moc zvědavý, jak to 
všechno, co jsme naslibovali, zvládneme. Docela 
drsné – člověk by na začátku čekal spíše podporu, 
než chladnou sprchu. No naštěstí toho zas tak moc 
na odškrtávání nezůstalo. 

Jak vzpomínáš na dodnes diskutovaný 
projekt Kanalizace a ČOV? 
Docela živě a dnes už s úsměvem. Byl to právě rok 
2011, kdy jsem s vědomím nulových finančních 
rezerv, s vědomím toho, že s kanalizací je souběžně 
rozjeto několik dalších akcí a hlavně s vědomím 
toho, že se pro starostu jedná o totálně nepopulární 
krok, předstoupil před zastupitele s první opravdu 
velmi hrubou kalkulací projektu. Všichni zastupitelé 
v té době stáli za mnou. Všichni byli naštěstí 
vizionáři a věděli, že bez kanalizace není možné 
dále fungovat. Všichni šli do toho také s tím, že si 
vyslechnou své. Šli do toho v té době opravdu 

Rozhovor se starostou Tomášem Bílkem

Proč si se vůbec rozhodl starostovat, jaké 
jste měli v té době vize? 
Na Vrbici jsem oficiálně od roku 2005. Vrbice mě 
úplně nadchla – již jsem to několikrát zmiňoval, že 
jsem kamarády podezírán, že jsem si nejprve našel 
lokalitu a pak životní lásku. Ale vězte, že Vrbice je 
můj životní bonus. Nicméně jsem si již v té době 
všiml, že všude okolo se velmi buduje za pomocí 
národních (v té době se ještě tzv. porcoval medvěd) 
i evropských dotací a že Vrbici ujíždí vlak. V roce 
2009 se začal zakládat vinařský spolek VINAŘI 
VRBICE, docela si živě pamatuji, že se do založení 
a vedení nikomu moc nechtělo. I přesto, že jsem 
měl malé děti a dodělávali jsme dům, vzal jsem to 
nakonec na sebe (na což někteří dnes už 
zapomněli), spolek se založil a vyzkoušeli jsme si, 
že lze přes dotace tu a tam něco pořídit či 
vybudovat. 
V roce 2010 jsem dal dohromady několik schopných 
a šikovných lidí s velkými plány, jak naši obec 
posunout – kanalizace, školství, komunitní život 
a spoustu a spoustu dalšího. Vůbec jsem v té době 
neusiloval o to být starostou, vždyť jsem byl na 
Vrbici oficiálně 5 let, bohužel však nikdo z kolegů se 
toho nechtěl ujmout. Rozjetý vlak už nešlo zastavit, 
tak jsem opustil svou práci a šel do toho. 

Jaké byly začátky? 
Pravdu – velmi krušné. Nedávno jsem si to 
uvědomil, když jsem měl prezentaci na Noc kostelů 
o všech opravách naší dominanty. 
Byl to velký nápor na psychiku – nebyl moc čas se 
rozkoukávat, v té době nebylo zvykem (a to nejen 
na Vrbici) dělat přípravu projektů do zásoby – takže 
nachystáno toho moc nebylo a museli jsme se do 
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všichni i ti, se kterýma jsem se moc nemusel. Vrbice 
by jim za tu odvahu měla být vděčná. 
Odbočím – v roce 2015 a 2016 jsem měl tu čest 
jezdit s hodnotící komisí Vesnice roku. Pro starostu 
je to ta nejlepší inspirace, kterou si může představit. 
Každý Vám ukazuje to nejlepší, co v dědině má. 
V jedné moc pěkné obci jsem se starosty bokem 
zeptal, jak je na tom s ČOVkou. Odpověděl mi, že si 
provedl dotazníkové šetření a občané se vyjádřili 
proti. Takže dodnes z této relativně pěkné obci 
tečou sr…y na všechny strany. Starosta a zastupitelé 
musí být vizionáři a bohužel musí podstoupit riziko 
s tím spojené. Popularita každého starosty stavbou 
ČOV rapidně klesne – protože rozkope celou obec, 
zadluží ji, ty peníze ani nejdou vidět, protože jsou 
zakopány v zemi, s každým domem vede při o tom, 
jak se napojit, a navíc – do této doby nikdo nic 
neplatil a ejhle. 
Přípravy jak projektu, tak dotace, byly velmi 
intenzivní, makalo se opravdu hodně – v roce 2011 
ještě nebyla ani čárka a v roce 2014 se s vyřízenou 
dotací začalo stavět. V době napojování jedné ulice 
mě překvapila svým dotazem jedna paní, která se 
mne zeptala, jestli to všechno musí být? Poté mi 
docela klidně popsala, jak nelegálním způsobem 
odvádí odpadní vody. V té době jsem zalitoval, že 
nemám úžasný dar, který má bývalá paní starostka 
z Velkých Bílovic – a to s maximální noblesou poslat 
někoho do patřičných míst. Na to mi ještě asi 
spoustu životních zkušeností chybí. Člověk by se 
měl poučit z Werichova výroku a zavčas zabrzdit – 
„Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, 
hádají se už dva blbci“. 

Souvisí s tím i Tvoje 
„pauza“ ve starostování? 
Jednoznačně. Po napojení většiny domácností a po 
dofinancování a stabilizaci obce jsem byl velmi 
blízko syndromu vyhoření. Poznal jsem to i na sobě 
– reagoval jsem podrážděně dokonce i na své blízké, 
kteří to se mnou vždy mysleli dobře. Bylo to 
nevyhnutelné. Vracel jsem se do své původní 
profese a korunu tomu daly titulky v novinách 
„Bílka zlákal byznys“. Co k tomu dodat? 
Po následujících volbách nebyl opět nikdo ochotný 
do toho jít. Takže jsem ve své práci řekl definitivní 
ahoj a šel tu káru tlačit dál. 

Pojďme na příjemnější témata, která jsou 
blízká i mně – co školství na Vrbici? 
Škola a školka jsou opravdu bez nadsázky 
základním pilířem naší obce. Obce bez těchto 

zařízení jsou bohužel chudší na duchu. Vrbice má 
velké štěstí v podobě obou paní ředitelek a jejich 
týmů, a když zabředávám do historie, tak měla toto 
štěstí i v minulosti. Sám zastávám konzervativní 
názor, že základním prvkem je rodina – tedy podaří-
li se to - máma, táta a děti. Zastávám také názor, že 
rodiče by se měli snažit být nějakým etalonem pro 
dítě. Dítě by mělo vidět, že je normální pracovat, být 
aktivní, zapojovat se do občanského života, mít 
koníčky a zájmy, nebýt pořád naložen v lihu a mít 
nějaké morální povědomí – nekrást, nelhat, umět 
pomoci atd. Bohužel nebo možná spíše naštěstí – 
tam kde to doma nefunguje, tam alespoň trochu 
zabere škola. Děláte to dobře, holky. 

Co Tvůj koníček, nebo kůň – hudba? 
V naší rodině je muzika tím nosným prvkem po 
několik generací. Můj děda byl vynikající muzikant 
– klavírista a varhaník, máma velmi dobře zpívala – 
klasický zpěv, a můj starší bratr byl velmi úspěšný 
ve hře na klavír. Poněkud méně úspěšný byl v mé 
drezuře u klavíru, ten jsem trápil od pěti let. Já jsem 
se klasice poněkud vymknul, od klavíru sběhl ke 
kytaře a base a od mých šestnácti jsem fungoval 
s několika formacemi. Po mnohaleté pauze jsem se 
k muzice vrátil v hradrockovém projektu Zdeňka 
Němečka – QuantiMinoris. Velkou radost mi dělají 
obě holky – Terezka a Adélka. Těm se sem tam něco 
snažím předat a poradit, i když je to někdy 
komplikované. To víš – kombinace cholerického 
otce a dcer v komplikovaném věku, no nevím, 
nevím. 
Obecně – považuji za velmi důležité, aby děti něco 
dělaly. Nejedná se jen o muziku, může to být sport, 
skauting, studium historie, divadlo, malování, 
keramika, kutilství, vinohradnictví, zahradničení 
prostě cokoliv. Když se podíváš na úspěšné lidi, 
téměř vždy provozují celoživotně nějakou činnost, 
někdy i několik. Když se podíváš na lidi zapšklé, 
frustrované, permanentně nadávající, 
s permanentním pocitem, že jim někdo někdy 
ukřivdil, většinou nedělají nic. 

Pojďme se podívat na vše, co jsi během 
Tvého starostování vybudoval, změnil, 
nebo zvelebil? 
Tak jak na konci každého období i v tomto čísle 
Vrbeckého zpravodaje tzv. skládáme účty – 
tentokrát to uděláme souhrnně. Takže bych tím 
nerad lidi znovu zatěžoval. Radost mám zejména 
z projektů, které lidi sbližují a ne rozeštvávají – 
kostel, škola, školka, Centrum volného času 
Kalubáček. 
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Je toho ještě spousta před námi. Vše je jen otázkou 
času a finančních prostředků. Situaci na obci si 
převeďte na svou domácnost. Valná většina z nás 
si nekoupí během jednoho roku auto, neopraví dům 
a nejede na tři luxusní dovolené. Na obci je to 
stejně. 

Co by měl starosta obce zvládnout a umět? 
Je rozdíl být starostou na malém městě a na vesnici 
jako je ta naše. Starosta obce na malém městě má k 
sobě tým lidí a většinou ještě uvolněného 
místostarostu. K vyjádření ke stavbám má stavební 
úřad, nebo technika, k hlídání si zákonných 
povinností má tajemníka, na dotace specialistu, 
vedoucího údržby na drobné stavby a komunální 
údržbu. Má tedy daleko více času být vizionář 
a politik, má více času být s lidmi. Aktivní starosta 
na malé dědině musí veškeré záležitosti zvládnout 
sám pouze v našem případě s účetní a referentem. 
Za těch dvanáct let se objem práce a povinností 
zněkolikanásobil. Jednodušší dotace si 
zpracováváme sami, stavební činnost si ve většině 
případů také provádíme sami, vzrostla náročnost 
obsluhy obce, provozujeme si sami ČOV, a když se 
nestíhá, je třeba sednout do náklaďáku nebo na 
sekačku a svou práci dodělávat po nocích. Žádný 
získaný projekt není samozřejmostí – všechno 
někdo musel napsat, vyshánět, vyjezdit, mnozí mají 
mylnou a naivní představu, že peníze a projekty 
se udělají, i když bude člověk sedět na zadku 
v kanceláři. Znám spoustu obcí, kde starosta takto 
sedí, a v těchto obcích se opravdu toho děje 
a buduje pramálo. Bohužel dost často na to nemá, 
což se ukazuje třeba hned po prvním roce. Je třeba 
si i uvědomit, že starosta musí jednat s řady, 
politiky a mnohdy i vysoce postavenými, s firmami, 
v níž má obec zastoupení atd.. Je třeba mít zažité 
jakési umění komunikace a vyjednávání i s těmito 
lidmi a institucemi. 
Nejtěžší věc, kterou jsem se musel naučit, bylo 
naučit se říkat „ne“. Je to těžké, mnohdy nejde lidem 
vysvětlit, že to, co je dobré pro něho, je krajně 
nevýhodné pro obec a její rozvoj. Člověk se pak 
stává automaticky arogantní a ten, co neumí jednat 
s lidmi. Bohužel dost lidí si plete pojem 
„kompromis“ a zaměňuje ho za „přistoupení na 
mojí verzi“.   

Čeho bys rád v dalším období dosáhl? 
Obec Vrbice má již k proběhlým projektům spoustu 
povinností – pravidelný reporting, dodržování čísel, 
vedení evidence, archivace materiálů v tzv. době 
udržitelnosti apod. Týká se to téměř všech projektů, 

které jsme realizovali s pomocí dotací. Toto je nutné 
bezpodmínečně dodržovat a zachovat, jinak hrozí 
obci nemalé sankce, které bychom velmi těžko 
rozcházeli. Jak může dopadnout nedodržování 
dotačních podmínek, bylo v minulosti vidět na 
několika obcích - nejblíže třeba Terezín. Klobouk 
dolů před panem starostu, je to borec, který 
postupně obec znovu postavil na nohy. 
Z rozjetých projektů je potřeba dokončit projekt 
Komunitního centra Vrbice – což je oprava asi 
poloviny interiéru KD Vrbice, vytvoření kluboven 
a současné přestěhování obecního úřadu do budovy 
pošty. Dále je potřeba dokončit zasíťování lokality 
Samota. Rozjetá je také změna územního plánu. 
Pokouším se už poněkolikáté rozjet dotaci na rybník 
Kalub – projekt je nachystán a stavebně povolen, 
jen najít vhodné financování – pouze za svoje to 
Vrbice v současné době není schopná ufinancovat. 
Dalším projektem na spadnutí, kde je příprava 
téměř hotová a zafinancovaná z dotací, je dořešení 
majetkoprávních vztahů u sklepů – zejména na 
Stráži. Máme připraveno také dřevo na obnovu 
křížů extravilánu i intravilánu obce. Poněkolikáté 
se pokusíme také zažádat o dotaci na opravu 
místních komunikací. Zatím jsme byli neúspěšní 
a myslím, že nastala již ta správná doba – propady 
po stavbě kanalizace by už neměly být tak velké. 
Každý rok by se měl přidat nějaký kousek chodníků 
či odstavného stání. Velkým tématem je také úspora 
energií – vhodně umístěné fotovoltaiky atd. 
Astronomické ceny energií tvrdě dopadají také 
na náš rozpočet. Uvědomme si, že provozujeme 
energeticky náročné zařízení – ČOV a kanalizace. 
Toto je základní výčet – je z čeho vybírat a je na co 
postupně shánět finance. Otázka je, bude-li mi 
umožněno u toho být. 

Možná trochu nepohodlná otázka – jak je 
na tom obec s dluhy? 
V současné době všechny úvěry, které obec Vrbice 
měla (mimo úvěr na kanalizaci a ČOV) jsou řádně 
splacené, obec splácí úvěr pouze na kanalizaci 
a ČOV – v současné době činí zůstatek úvěru asi 
18,5 milionu z původních třiceti. V loňském roce 
se nám naštěstí podařilo zafixovat úrokovou sazbu, 
čímž jsme ušetřili obci mnoho miliónů. 
Když vezmu v potaz dnešní ceny, problémy 
s firmami a úrokové sazby – v dnešní době bychom 
si stavbu kanalizace a ČOV nemohli dovolit. 

Paradoxem je, že až teprve nyní, když někteří vidí, 
jaké problémy s výší ceny, stavební firmou a výší 
úvěru mají v Bořeticích, teprve nyní mi pár lidí 
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přišlo poděkovat. Kamarádům z Bořetic moc přeji, 
ať se jim vše podaří dotáhnout do zdárného konce 
a ať ustojí tuto nelehkou dobu. Bohužel moc dobře 
vím, co právě zažívá vedení obce a jeho blízcí. 

Co považuješ za nemorální nebo nelidské? 
Dnešní nelehká doba bohužel nebo bohudík 
umožňuje vyplutí na povrch skutečných charakterů 
některých našich spoluobčanů. Bohužel se na 
sociálních sítích k některým složitým problémům 
vyjadřují lidi, kteří nemají ani základní ponětí 
o oblastech, o kterých mluví – ekonomie a její 
zákonitosti, státní správa, problém energií, situace 
na Ukrajině, tornádo, požáry, historie (mám na 
mysli rok 1938 a 1968) apod. 

Otázku tedy s dovolením obrátím – považuji za 
morální a lidské pomoci člověku, který to OPRAVDU 
potřebuje – maminka s dítětem z válečné lokality, 
člověk bez střechy nad hlavou po tornádu, nikoliv 
nefachčenko, který se do zdánlivě svízelné situace 
dostal svou hloupostí či nicneděláním. Ano, 
bohužel se stává, že se najdou takoví, kteří pomoci 
zneužívají, nebo na ní morálně nemají nárok. Už i 
na Vrbici jsme se s těmito lidmi museli rozžehnat. 
Ale přece kvůli pár takovým neodepřeme pomoc 
těm skutečně potřebným. 

Považuji za povinnost činiti věci tak, aby se za mne 
jednou nemusely moje děti stydět. 

Je něco, čeho lituješ? 
Opět použiji slova klasika – Více lituji toho, co jsem 
neudělal a mohl jsem udělat, než toho co jsem 
udělal. 
Ale to, co jsme udělali, nebo neudělali, si 
zodpovíme nejdřív každý sám před sebou a pak před 
někým výš… 

Za dobu naší spolupráce jsem poznala, že má 
Tomáš skvělé nápady a dobré myšlenky, které 
dokáže realizovat a dotáhnout je do konce. Má 
výborné manažerské schopnosti, které využívá 
při funkci starosty. Je akční a pracovitý člověk. 
Jedná narovinu, s těžkostmi se umí poprat, řeší 
věci s nadhledem a dává lidskost tam, kde je jí 
třeba. 
Chtěla bych mu od srdce poděkovat za 
všechno, co pro Vrbici a Vrbečáky doposud 
udělal, vždyť je toho opravdu hodně a ten, kdo 
má oči i srdce otevřené, to vidí. 
Přeji mu sílu, zdraví, vnitřní pohodu a ať jsou 
jeho vize naplněny. 

Mgr. Markéta Veverková, místostarostka a učitelka ZŠ

Veličianský jarmok a 24. folklórne slávnosti Dolnej Oravy
Obec Veličná pořádá každoročně Folklórní slavnosti Dolní Oravy spojenou s Veličianským jarmokom. 

Slavnosti byly letos velkolepější, jelikož naše 
partnerská obec slavila také 750 let od první písemné 
zmínky. 

I přesto, že u nás probíhala akce Sklepy pod hvězdami, 
i přesto, že je čas dovolených, dorazili na Veličnou 
zástupci obce Vrbice, aby se svou troškou do mlýna 
podpořili už tak hodně pestrý program. 

Návštěva proběhla v rámci projektu „Spoločne pre 
zachovanie a rozvoj lokálnej kultúrnej identity“ . 

Na návštěvu našich přátel z Veličné se můžeme těšit 
3. září v rámci akce Zarážení hory. 

Markéta Veverková a Tomáš Bílek

FOND MALÝCH PROJEKTOV
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Na Vrbici jsme plánovali sraz rodáků již v roce 2020. 
Měl být uskutečněn k výročí 100 let od vysvěcení 
kostela sv. Jiljí. Pozvánky již byly rozeslány, 
program naplánován a přišel COVID a s ním 
pomyslná dvouletá stopka. Taktak nám v loňském 
roce stihl biskup Vojtěch Cikrle posvětit nový oltář. 

V roce 1222 byl k podpisu listiny přizván jako 
svědek Heinrich Plebán z Vrbice. Jak Vrbice, tak i 
okolní obce jsou zjevně starší – ale co je psáno, to je 
dáno. 800 let je ideální příležitost setkat se mezi 
sebou a pozvat rodáky, přespolní i ty z daleka. 

Program byl opravdu pestrý, skládal se z duchovní 
a světské části. O tu duchovní část se postaral 
zejména Karel Satoria. Dodnes nejeden Vrbečák jej 
považuje za našeho faráře, dodnes se Karel Satoria 
cítí na Vrbici trochu jako doma, a není se čemu divit, 
Vrbice byla jeho první farností. Jeho kázání 
a duchovní obnova se nesly v duchu lásky, 
člověčenství a v odpovědi na otázku, proč se vůbec 
zabývat vírou. V sobotu jsme přivítali další milou 
návštěvu, a to pana děkana Jana Nekudu. Tento den 
měli kněží další milou povinnost, a to posvětit tři 
opravené kříže nacházející se poblíž kostela. Prvním 
je nově zrekonstruovaný hřbitovní kříž z roku 1888, 
druhým je misijní kříž u kostela – dílo Josefa 
Zahradníka, a třetí je Mainclův kříž z roku 1920 
nacházející se u fary. Tři kněží – tři kříže, každý 
posvětil jeden. O opravu křížů se postaral Jara 
Hasík. 

Velkou slavností byla také nedělní mše, a to 
zejména pro dvanáct dětí, které poprvé přijaly tělo 
Páně. Moc jim přejeme, aby je celý život radost 
z víry neopouštěla. 

Každá mše byla také s jiným doprovodem. Pátek byl 
ve folklórním duchu s cimbálovým triem, velké 
překvapení přišlo na závěr. Jednu tklivou píseň 
s fujarou a v kroji si vystřihl Stano Markovič - 
spolubojovník a kamarád Karla Satorie. Stano je 
autorem křížové cesty, řezby sv. Jiljího a jeho fujary 
zahajovaly nejednu půlnoční na Vrbici. V sobotu 
doprovodili mši svatou Šutříci – mladší odnož 
Kamínku. Je zcela zjevné, že další generace 
zpěváčků pod vedením Václava Hasíka nám 
v budoucnu přichystá nejednu radost. Doprovod 
nedělní slavnosti patřila Kamínku – snad není třeba 
cokoliv dodávat. 

Světskou část srazu rodáků zahájila páteční večerní 
zábava s dechovou hudbou Gloria - jedinečná, 
nápaditá a známá nejen u nás ale i v zahraničí - 
dechová hudba kapelníka a aranžéra Zdeňka 
Gurského. V sobotu odpoledne byly pro návštěvníky 
a rodáky otevřené prostory muzea, mateřské 
i základní školy, centra volného času a také kostel 
sv. Jiljí s promítáním fotografií o opravách střechy 
a interiéru kostela. Sobotní večer pak pokračoval za 
kulturním domem na sóle, kde proběhlo slavnostní 
představení nové knihy s názvem Vrbice včera 
a dnes. Do života knihu uvedli hosté Stano 
Markovič a rodák z Vrbice umělecký kovář Milan 
Michna, jehož výtvory zdobí také náš kostel, kapli, 
hřbitov i kulturní dům. Milan věnoval Vrbici 
kovářskou plastiku vrby, kterou můžete nyní 
obdivovat v kapli svaté Anny. K dobré náladě nám 
všem v závěru večera zahrály kapely The Coffees, 
Quanti Minoris a Víťův brácha. 

Proč zrovna ony? V každé z nich, a to včetně Glorie, 
totiž hraje muzikant z Vrbice. 

Sraz rodáků a přátel Vrbice    27.5. - 29.5.2022

Stano Markovič a Karel Satoria
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Děkujeme moc všem, kteří přiložili ruku k dílu 
a podíleli se na přípravě srazu rodáků. 

Ať je nám všem v tomto kraji dobře, máme se rádi 
a vracíme se šťastni tam, kde je srdce naplněno 
láskou a hezkými vzpomínkami. 

Markéta Veverková a Tomáš Bílek
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Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má 
umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a 
setkání se s křesťanstvím. V rámci této akce jsou ve 
večerních a nočních hodinách zpřístupněny kostely 
různých křesťanských církví, konají se v nich různé 
koncerty, workshopy, komentované prohlídky, 
divadelní představení, návštěvníci mají možnost 
nahlédnout do sakristií, věží a na další běžně 
nedostupná místa – každý zapojený kostel vymyslí 
svou nabídku, návštěvníci tedy mohou vybírat 
opravdu z pestré palety. 

Poprvé jsme na Vrbici usilovali o organizaci Noci 
kostelů v roce 2020, bohužel do všeho zasáhl 
COVID. Až rok 2022 je jakžtakž v normálních 
kolejích, vytvořili jsme tedy syntézu všech 
dosavadních plánů a nabídli návštěvníkům opravdu 
dlouhý a pestrý program. 

Začali jsme v 18:30 mší svatou. Následoval 
klarinetový kvartet ze ZUŠ Břeclav pod vedením 
učitele Ondřeje Dvořáka, v jehož produkci zazněly 
známé i méně známé barokní chorály 
v netradičních úpravách a aranžích. 

Poté následovala přednáška na téma „Jak se 
opravoval kostel“. Do jedné hodiny se nám podařilo 
vměstnat všechny tři etapy, architekti Hana a Milan 
Nytrovi představili proces navrhování interiéru 

a zbyl i čas na projekci mnoha fotografií 
ze samotných rekonstrukcí. 

Tradici koncertů Bacha na cimbál založil v roce 
2014 Daniel Skála, cimbalista, cimbálový kouzelník 
a vyučující na konzervatoři v Ostravě. V té době 
u něj studoval Jakub Šíbl a jeho tatínek Robin přišel 
na myšlenku uspořádat koncerty s názvem Bacha 
na cimbál právě u nás na Vrbici. 

Dnes je tu nová, mladá generace cimbalistů, pod 
vedením skvělého a laskavého pedagoga Michala 
Grombiříka. Michal je nejen skvělý pedagog, ale 
také velmi aktivní muzikant napříč žánry. V rámci 
sekce Bacha na cimbál jsme mohli slyšet cimbalisty 
Richarda Ševčíka z Bořetic, Lauru Soukopovou 
z Hustopečí a Terezu Bílkovou z Vrbice. Zazněly jak 
transkripce klasiků např. Čajkovkého nebo Bacha, 
tak i moderní cimbálová tvorba Jaromíra Dadáka, 
Jarmily Mazourové či Gézy Allagy. 

Módní přehlídka a kostel? Jde to dohromady? Vězte, 
že přehlídka liturgických oděvů pod vedením otce 
Tomáše sklidila velké ovace. 

Noc kostelů 2022 také na Vrbici
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Umělecká agentura PH ART a přátelé pořádala 
v sobotu 21. května 2022 na Vrbici festival 
MORAVO, DĚKUJEME ZA KRÁSNOU HUDBU. 
Podnětem byl povzdech několika pravidelných 
návštěvníků Vrbice a okolí ,,že si všichni o nás, 
Pražácích, myslí, že na Moravu jezdíme pouze 
konzumovat víno a lihoviny, a my se sem přitom 
vracíme, protože nás uchvacuje zdejší krajina, lidé, 
tradice a především krása moravské hudby.‘‘ 

Festival otevřelo netradiční provedení části 
Slovácké suity Vítězslava Nováka na klasické 
varhany Pavla Hrubeše, které v lyrických pasážích 
doplnila recitace textu v podání Lenky Machovské. 
Během varhanní hudby nastoupil mužský sbor 
Svodničan, jehož vystoupení plynule navázalo 
na úvodní část. 

Po další mezihře následoval program dětského 
folklorního kroužku Kalubáček pod vedením Lenky 
Janoškové a Jarky Cichrové za doprovodu některých 
členů mládežnické cimbálovky Violka, která, basem 
podporovaná starostou obce a řízená Jarou Hasíkem 
, samostatně vystoupila za chvíli. Po známých 
písních Kdyby byla Morava a Co se to šupoce opět 
zahrály varhany se čtenými úryvky z prózy. Mezitím 
nastoupili Mužáci z Kobylí se svým pěveckým 
programem. Na mužský sbor měl navázat koncertní 
program operní pěvkyně Markéty Halířové 
Bechyňové, v jejímž podání by zazněly části 
Moravské lidové poezie v písni skladatele Leoše 
Janáčka , skladby Bedřicha Smetany, Pietra 
Mascagniho a na závěr hudební lahůdka, árie 
Rusalky ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka. 
Škoda, sopranistka skončila ve zdravotnickém 
zařízení dva dny před akcí. 

Vystoupení sboru z Kobylí uzavřelo první část 
festivalu. Po přestávce, vynucené přestavbou pódia, 
si účastníci užili devadesátiminutový koncert 
cimbálové skupiny Grajcar, mezi diváky populární 

svou velmi citlivou interpretací moravské lidové 
hudby a úpravami skladeb slavných světových 
interpretů. 

Po další, přestavbové přestávce , přišla na řadu 
legendární sourozenecká dvojice Hana a Petr 
Ulrychovi za doprovodu skupiny Javory Beat, 
vrchol celého programu, s hodinovou záplavou 
hitů, které nás všechny dostaly. 

Festival se velmi vydařil, počasí přálo a s výjimkou 
neúčasti operní pěvkyně se nevyskytl žádný 
problém jak programově, tak ani po stránce 
technického zabezpečení nebo občerstvení. 
Zkrátka vše fungovalo, jak mělo. 

Chtěl bych hlavně poděkovat těm, kteří svým 
dílem přispěli k uskutečnění této akce, starostovi 
Vrbice Tomášovi Bílkovi, Lence Janoškové, Jarce 
Cichrové a dětem za jejich působivé vystoupení, 
cimbálovce Violka s Jarou Hasíkem za tóny plné 
mladistvé energie, Svodničanu z Bořetic, 
Mužákům z Kobylí, majitelům AB sklípku 
Andrejovi a Bohdě Pazderkovým, manželům 
Lubalovým a jejich penzionu Mlýn, Lence 
Machovské za textovou a odbornou spolupráci 
a všem dalším, na které jsem zapomněl. 

Vám, co jste přišli, děkuji za účast a vytvoření 
velmi pěkné atmosféry.  
A KDO NEDOŠEL, TEN NEZAŽIL. 

Těm, kteří si chtějí připomenout celkovou 
atmosféru , nabízím nestranný pohled 
dokumentaristy a televizního režiséra Sanjina 
Miriče s krásnými obrázky kameramana Zdeňka 
Tripese. Krátký dokument najdete na YouTube 
s odkazem https://youtu.be/siEdKrzUgC4 
a jmenuje se: Dokument Moravo, děkujeme za 
krásnou hudbu (kanál Pavel Hrubeš). 

PhDr. Pavel Hrubeš

MORAVO, DĚKUJEME ZA KRÁSNOU HUDBU!

Celý program byl završen koncertem chrámové 
scholy Kamínek – vrbecká klasika, která zaručeně 
nezklame, a taky že nezklamala. 

Teprve čas ukáže, jestli Noc kostelů bude putovat 
mezi našimi třemi farnostmi, nebo si to zopakujeme 
na Vrbici. Nepředjímejme a nechme se překvapit. 

Tomáš Bílek, Váš starosta

https://youtu.be/siEdKrzUgC4
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V poslední době jsem potkal dvě osoby, které mě nabily 
neskutečně pozitivní energií, a ujistili mne, že i přes 
všechny útrapy některé věci mají smysl. Byli to Karel 
Satoria a právě Josef Zimovčák. Pánové, děkuji a mám 
velký respekt před tím, co jste dokázali a co děláte. 

K projektu Na kole dětem byla Vrbice letos opravdu 
štědrá. Šek z Vrbice zněl na 50.000 Kč + ???.  Ale ta pravá 
štědrost nevězela pouze v tom, že zastupitelé včetně mne 
zvedli ruku pro nějakou částku, pravá štědrost spočívá 
v tom, že se holky na keramice, děti a paní učitelky 
ve školce a ve škole a naši mužáci rozhodli tuto akci 
podpořit a vydělali úžasných 30.000 Kč pro nadaci, 
dalších 20.000 Kč přidala obec a ty otazníky ???. Vstupné 
na Vrbecké dědině činilo 16.870 Kč, což jsme s kamarády 
zaokrouhlili na 20.000 Kč a odeslali na transparentní 
sbírkový účet. 

Děkuji moc všem, kteří se na přípravě ukončení celé 
letošní cyklotour podíleli – Jara, Jana a Marek Hasíkovi, 
cimbálová muzika Violka, děvčata z úřadu, chlapi z obce. 
Dojezd na Vrbici, pohledy z Vrbice a naše přivítání mnohé 
účastníky cyklotour okouzlilo. 

Přeji Josefu Zimovčákovi hodně elánu a "jeho", resp. dnes 
už i trochu "našim" dětem a rodičům brzký návrat 
do naprosto obyčejného, pohodového, šťastného a hlavně 
zdravého života. 

Tom Bílek, Váš starosta

Projekt Na kole dětem Josefa 
Zimovčáka funguje již od roku 
2010. Od roku 2010 se svými 
přáteli, jejichž okruh se rozrůstá, 
již vyjeli opravdu hodně milionů, 
které byly použity na zajištění 
rekondičních pobytů onkologicky 
nemocných dětí. Jeho motto zní: 
"My, kteří máme štěstí, že jsme 
zdraví, musíme pomáhat těm, 
kteří ho mají méně."

Na kole dětem 2022  
končilo se na Vrbici
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I o letošních prázdninách jsme se věnovali dětem. Pro děti 
mladšího školního věku jsme naplánovali dva turnusy 
příměstského tábora s indiánskou tematikou. V červenci nás 
trápilo velmi teplé počasí, kterému jsme se snažili podřídit 
naplánovaný program, aby dětem nehrozil úpal nebo úžeh. 
Zázemí jsme měli na CVČ, ale pohybovali jsme se po celé 
Vrbici. Indiánský tábor jsme pojali jako etapovou hru, která 
trvala 5 dnů. Během ní děti skládaly zkoušky - zručnosti, 
naslouchání, tvořivosti, pozorování a zdatnosti. Vedoucí tábora 
jako kmenoví bojovníci děti provázeli při plnění úkolů 
na vrbeckých pláních. 

Děti jsme rozdělili do jednotlivých kmenů a společně jsme 
vymysleli indiánská jména. Nechyběl ani zasvěcovací rituál, 
složení slibu věrnosti, výroba indiánské čelenky, tvoření luku 
a šípů, sestavení jednoduchého hudebního nástroje 
a v neposlední řadě také zhotovení táborového trička, které 
zůstalo dětem na památku. 

Indiánské sliby: Nelži! Pomáhej ostatním! Chraň přírodu (živou 
i neživou)! Buď slušný! Poslouchej dobré rady starších! Buď 
kamarád! Každý den udělej něco dobrého! 

Mgr. Klára Beranová, vedoucí CVČ

Příměstský tábor na Vrbici – Škola malého stromu
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Letos poprvé se po době kovidové konaly jarní 
otevřené sklepy v běžném režimu tak, jak jsme 
na ně byli zvyklí před rokem 2020. S vděčností 
jsme s vinaři přivítali ve sklepech hojné počty 
návštěvníků. Není třeba nic zastírat – po letech 
omezeného společenského života nám zůstává 
víno „na skladě“ a otevřené sklepy patří pro mnohé 
k důležitým prodejním kanálům. Věřím, že se nám 
už daří akci i při vyšším počtu návštěvníků 
organizačně zvládat tak, abychom chod obce 
narušili (pokud možno) co nejméně. 

Díky hladovým turistům a s pomocí kamarádů 
ze spřátelené obce Veličná na Slovensku, a také 
díky zapojení farníků, se opět podařilo vydělat 
nějaké peníze na opravy kostela. Slovenské halušky 
a buchty našich tetiček jsou už očekávanou součástí 
této akce. Mnozí vracející se hosté ví, že touto 
cestou přispějí na dobrou věc. Ostatně, nejednomu 
návštěvníkovi už Vrbice přirostla k srdci tak, jako 
nám, domácím.

Vinaři Vrbice

Z kopca do kopca 2022
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Cena starosty obce Vrbice za dlouhodobý přínos v roce 2022 
V minulosti jsem se setkal s názorem, že na takovou cenu musí člověk dozrát – myšleno věkem. 

S tímto názorem kategoricky nesouhlasím. Je spousta mladých lidí, kteří toho v útlém věku hodně 
dokázali. Jednou z funkcí této ceny je také motivovat schopné lidi do další práce, dodat jim energii, 
pochválit je v pravý čas, kdy díky některým remcalům (kteří se v životě na nic pořádného nevzmohli 
a nevzmůžou) začínají být demotivováni atd. 

Važme si výjimečných lidí, kteří na úkor svého volného času něco tvoří, organizují pro druhé, 
zkrášlují naši dědinu. Nabídka něco dělat nekončí „výmluvou“ na práci, rodinu, či jiné „zájmy“. 
Tito lidé jsou většinou šikovní, mají velmi pestrý život a stíhají vše. 

Miloš Kos se oficiálně přihlásil na Vrbici teprve v lednu roku 2018. Jeho životní styl a postoje 
vychází ze skautingu, kterému se celý život věnuje. Za těch pár let se mu podařilo navázat 
spolupráci s oddíly v Čejkovicích a Ratíškovicích, provést nábor ve škole, doslova strhnout pro tuto 
myšlenku hodně dětí, 
zorganizovat 
a spoluorganizovat několik 
táborů a spoustu dalších aktivit 
pro děti. Považte, za čtyři roky 
to není opravdu málo. 

V letošním roce byl 
spolupředávajícím Josef 
Zimovčák – ten den akorát na 
Vrbici ukončil letošní tour 
Na kole dětem. 

Miloši, moc děkujeme, že si 
zakotvil právě na Vrbici a že 
děláš to, co děláš. 

Tom Bílek, Váš starosta

Léto ve sklepech 
Letos, stejně jako každý rok, probíhají pravidelné 
služby letních otevřených sklepů Na Vrbicu pro 
opicu. Ačkoli je turistická sezóna letos klidnější, 
Vinaři Vrbice se stále starají o to, aby náhodný 
návštěvník vždy našel alespoň dvě vinařství, kde se 
může zastavit na skleničku poctivého moravského 
vína. Také vy jste srdečně zváni – zastavte se za 
vinařem, pošlete k němu svoje kamarády, známé, 
kteří přijeli obdivovat krásy naší obce. Stejně jako 
v předchozích letech se řádní členové spolku 
střídají a drží službu od úterý do soboty, od 10 do 18 
hodin, ať je hezky nebo prší. 

Kromě toho se v létě koná ještě večerní akce Sklepy 
pod hvězdami. Tento den otevírají svoje sklepy 
vinaři současně a návštěvníci mají možnost putovat 

mezi vinnými sklepy, ochutnávat a porovnávat. 
Je nepsaným pravidlem, že na těchto akcích mají 
místní volný vstup a o to, aby nezůstali na suchu, 
se jistě některý kamarád-vinař rád postará. 

Ve spolku Vinaři Vrbice si uvědomujeme, že všechny 
naše akce jsou zásahem do života obce. Jsme rádi, 
že se při jejich pořádání můžeme spolehnout na 
součinnost zaměstnanců obce i pana starosty. 
A v neposlední řadě jsme vděční vám, Vrbečákům, 
že máte trpělivost s návštěvníky. V každé skupině 
lidí se najde určité procento blbců, a platí to, 
bohužel, i o turistech. A může jich být tisíc milých, 
vděčných a usměvavých, když natrefíte na toho 
tisícího prvního, který se chová jako hulvát, pokazí 
to den. Dovolte mi tedy, abych vám znovu 
poděkovala za shovívavost. 

Za Vinaře Vrbice 
Lenka Machovská, předsedkyně spolku
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Letošní přehlídka mužáckých sborů Vrbecká dědina 
byla malinko jiná než v předchozích ročnících, v ten 
den totiž na Vrbici končila benefiční cyklotrasa 
Josefa Zimovčáka s názvem „Na kole dětem“. 
Výtěžek ze vstupného byl pak věnován na účet této 
nadace. 

A teď už 
k naší 
přehlídce. 
Našemu 
sbormistrovi 
Vaškovi se 
orosilo čelo 
pár měsíců 
před 
vystoupením, 

když nám vypadla domluvená CM, naštěstí nám 
účast přislíbili kluci z Boleradic - CM Primáš pod 
vedením Jendy Coufala. Musím teda zmínit, že 
ačkoliv na ně byly kladeny vysoké požadavky 
v podobě velkého množství doprovodů jak mužáků, 
tak hostů, ujali se toho zodpovědně a ke 
spokojenosti všech. 
Úplný začátek programu jsme přenechali mladé 
vrbecké cimbálce Violce, která na přehlídce nehrála 
poprvé a ani naposled. I přes jejich velkou trému 
bylo znát, jak nám muzikantsky a pěvecky rostou. 
Držíme palce Jarovi Hasíkovi, aby ukočíroval tuto 
smečku a posunul je mezi stálá folklórní tělesa. 
Mezi pozvanými mužskými sbory byli naši staří 
známí Belegraďáci z Velkých Bílovic, Vavřinec 
z Horních Bojanovic (mezi nimi starosta, rodák Laďa 
Kachyňa), Rachlap z Rakvic a asi „nejdál“ to k nám 
měli mužáci z Josefova (i oni mají našeho rodáka - 
Ivana Janoška). 
A aby na podiu nehulákali jen chlapi, pozvání 
přijaly i 2 skvělé zpěvačky – Janička Osičková, 
známá z obou našich CD, a její kamarádka Katka 
Bartoňová. Obě si ve dvou vstupech 
střihly s doprovodem CM krásné 
duety. Holky na podiu vlastně 
nebyly tak úplně samy dvě – Janička 
totiž nosí pod srdcem ještě jeden 
zázrak – přejeme jí zdraví, lásku a 
samé radosti, spojené s mateřstvím. 
Letos mezi pozvanými hosty 
vystoupili i zahraniční umělci – 
manželé Lili a Aleksej Ostapchuk 
z Ukrajiny, kteří program okořenili 

zase jiným 
repertoárem – jak 
jejich ukrajinskou 
lidovou písničkou, 
tak moderní vlastní 
tvorbou. I přes 
počáteční rozpaky, 
jak se budou líbit, 
jim diváci i ostatní 
účinkující dali 
jasně najevo, 
že pozvat je na 
přehlídku byl dost 
dobrý nápad. Za měsíc na to je mohli vidět po boku 
Hradišťanu i televizní diváci v pořadu „Večer lidí 
dobré vůle“ vysílaného z Velehradu. 
O profesionální průvodní slovo se tradičně 
postarala naše milá moderátorka Petra Eliášová, 
která umí z vybraných obětí vymačkat potřebné 
informace. Ona byla také u dekorování vybraného 
občana, kterým byl letos Miloš Kos za příkladnou 
práci a vedení dětí. Ocenění mu samozřejmě předal 
starosta Tomáš Bílek za podpory místostarostky 
Markéty Veverkové a vzácného hosta Josefa 
Zimovčáka. 
Na konci programu si všichni účinkující zazpívali 
společné písničky, při kterých jsem si všiml 
u některých tetiček v obecenstvu slzy dojetí, a to je 
pro nás úplně největší odměna ….. 
Tento ročník přehlídky mužáckých sborů byl o něco 
víc v režii obce, proto bych chtěl poděkovat 
starostovi, všem pracovníkům obce a v neposlední 
řadě mužákům za velké úsilí vynaložené na 
přípravu a zdárný průběh akce. Také patří velký dík 
vám divákům, kvůli kterým se podobné akce konají. 
I když je účast na těchto akcích znatelně slabší než 
před lety, o to víc si skalních fanoušků vážíme ….. 

Luděk Petrásek

Mužáci z Vrbice - Vrbecká dědina 2022
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FK VRBICE 1959 
Jak jsem psal již v minulém čísle zpravodaje, na jaře 
se nehrála na hřišti žádná soutěž. 
Podařilo se však dát dohromady skupinu 10-15ti dětí, 
které projevily zájem začít hrát fotbal. Tyto děti chodily 
pravidelně na vrbecké hřiště pod vedení Jirky Kubíka, 
Jirky Hajdy a Davida Mikulici. Šlo ale opravdu o jejich 
první fotbalové krůčky. Snad jim nadšení vydrží. 
V kategorii mužů se ve spolupráci se Sokolem Kobylí 
podařilo vytvořit tým pod názvem Kobylí B./ Vrbice, toto 
mužstvo bylo zařazeno do 3. třídy skupiny B. V době, kdy 
píšu tento článek, ještě nebylo známo složení kádru. 
Přijďte se podívat a uvidíte sami. Třeba na hody! 
Je domluveno, že mužstvo sehraje 4 domácí zápasy 
podzimní sezóny na Vrbici. Dále bude hrát své domácí 
zápasy na Vrbici družstvo starších žáků Kobylí/Bořetice. 
Nejsou to sice ryze vrbecké týmy, ale pár Vrbečáků se 
v nich jistě objeví. Je to asi jediná cesta, jak fotbal 
na Vrbici zachovat. 
I přesto, že se na hřišti nehrála žádná soutěž , probíhala 
pravidelná údržba hřiště. Pro ty, co neví, co to obnáší, 
uvádím jen to nejdůležitější: 

• prořezávání hřistě 
• hnojení hřiště 
• postřik proti plevelům 
• sečení hřiště 2x týdně 
• sečení přilehlých ploch 
• úklid areálu 
• příležitostné opravy zařízení 

Vše prováděli v naprosté 
většině pracovníci 
obecního úřadu či přímo 
pan starosta. Za to jim 
patří velký dík. I to nám 
umožňuje okamžitý 
návrat soutěží na hřiště. 
Ne ve všech klubech je 
podpora obce na takové 
úrovni. Kluby potom musí 
těžce shánět prostředky 
na údržbu areálu 
v soukromém sektoru. 
Na závěr nezbývá než 
věřit, že se nám podaří 
podzimní část dobře 
zorganizovat a zajistit.  
Přijďte to posoudit sami, podívat se a taky trochu zafandit.  

Fotbal se přece jenom hraje hlavně pro diváky. Za FK Vrbice 1959 Svaťa Horák 
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16. července se na parkovišti v Čejkovicích děti 
vrhly vstříc Divokému západu. Za indiány a kovboje 
se vydaly k novému tábořišti nedaleko obce Spálov. 
Tábořiště bylo ukryto v lese u potoka a pyšnilo se 
krásnou polní kuchyní, ve které nám slečny 
kuchařky (a to s naší pomocí) uvařily nejedno 
výborné jídlo. 

V prvních dnech jsme se seznamovali s tábořištěm, 
novými táborníky a mírně nepříznivým počasím. 
S tím jsme se však rychle vypořádali a mohli se 
zaměřit na zábavné hry a celotáborový příběh. 
Táborníci byli rozděleni do 5 skupin. Čtyři týmy 
tvořily děti, pátý byl složen z rádců, starších kluků, 
kteří v roli banditů sužovali westernové městečko. 
Děti se nedaly a svoje město Westernvši i místní 
banku zvládly uchránit. 

V průběhu tábora nás čekaly dvě výpravy. Ta první, 
celotáborová, byla s cílem uvařit nejlepší guláš na 

ohni. Všechny 
týmy se 
přípravy 
guláše zhostily 
skvěle, 
s plnými 
břichy a hlavou 
plnou zážitků 
poté zamířily 
zpátky do 
tábora. Druhá 
výprava pak 
byla jen pro 
starší skauty, 
kteří vyšlápli 

k 7 km vzdálenému přírodnímu koupališti. Tam je 
za ušlapané kilometry čekal zasloužený smažák. 

Jako každoročně byl součástí tábora i slibový večer. 
Rekordních 12 skautů, skautek, vlčat a světlušek 
slibovalo u slavnostního ohně. Skautský slib jsme 
mohli slyšet i z úst Kuby Machovského a Lucinky 
Varmužové, na které jsme byli po zásluze hrdí. 

Na závěr bych jen dodala, že se všichni těšíme 
na příští tábor. 

Magda Mikulicová

Skautské novinky
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Hodnocení 7. ročníku soutěže 30 vín Modrých Hor 
proběhlo 26.4.2022 v prostorách Ekocentra 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Šest komisí 
složených s třiceti erudovaných degustátorů 
vybíralo z 260 přihlášených vín to nejlepší 
a zároveň hledalo TOP 30 vín z mikroregionu 
Modré Hory. 

Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy 
vinné, mající původ v katastru obcí mikroregionu 
Modrých Hor (Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké 
Pavlovice a Vrbice.), stejně tak i výrobce musí mít 
sídlo či provozovnu v tomto mikroregionu.

7. ročník soutěže 30 vín Modrých Hor 

Šampionem 7. ročníku soutěže 30 vín Modrých Hor se stalo 
Zweigeltrebe, pozdní sběr, ročníku 2019  

z  Vinařství Baloun Velké Pavlovice.

Velké Pavlovice 
Zweigeltrebe – pozdní sběr – 2019  
Vinařství Baloun  
André – pozdní sběr – 2019  
Vinařství Baloun 
Frankovka – pozdní sběr – 2019  
Vinařství Špaca  
Pálava – mzv – 2021  
Vinařství Špaca  
Ryzlink rýnský – pozdní sběr – 2017  
Vinařství Baraque  
Děvín (punk-oranžové) – mzv – 2020  
Vinařství Baraque 
Svatovavřinecké – mzv – 2019  
Vinařství Víno Zborovský  
Merlot (rosé) – mzv – 2021  
Vinařství Víno Zborovský  

Němčičky 
André – pozdní sběr – 2018  
Vinařství P&R Stávkovi  
Merlot – pozdní sběr – 2019  
Vinařství P&R Stávkovi  
Rulandské šedé – mzv – 2021  
Vinařství ZD Němčičky  
Sylvánské zelené – mzv – 2021  
Vinařství ZD Němčičky  
Frankovka (Karmazín) – mzv – 2018  
Vinařství Víno J. Stávek  
Pálava – mzv – 2021  
Vinařství Zlatovíno 

Bořetice 
Rulandské modré – výběr z bobulí – 2018  
Rodinné vinařství Jedlička  
Frankovka – VOC Modré hory – 2018  
Rodinné vinařství Jedlička  
Merlot – výběr z hroznů – 2018  
Vinařství Habřina  
Solaris – mzv – 2021 | Vinařství Habřina  
Veltlínské zelené – mzv – 2020 | Vinařství Hempl  
Tramín červený – mzv – 2020 | Vinařství Újezdský  

Vrbice 
Svatovavřinecké – VOC Modré hory – 2018 
Vinařství Vít Sedláček  
Cabernet Moravia – pozdní sběr – 2018  
Vinařství Vít Sedláček  
Cabernet Moravia – pozdní sběr – 2019  
Vinařství Vít Sedláček  
Chardonnay – pozdní sběr – 2018 | Vinařství Horák  
Veltlínské zelené (Grand Kukle) – pozdní sběr – 2018 
Vinařství Horák  
Neuburské – mzv – 2021 | Vinařství Víno Herzán  

Kobylí 
Ryzlink rýnský – mzv – 2019  
Vinařství Ondřej Brdečko 
Ryzlink rýnský – mzv – 2021  
Vinařství Vinaři srdcem - Ondřej Bukovský  
Pálava – mzv – 2020 | Vinařství Vajbar Kobylí  
Merlot – mzv – 2020 | Vinařství Tomčala 

TOP 30 vín Modrých Hor

Cenu za nejlepší kolekci získalo Rodinné vinařství Jedlička z Bořetic. 

Všechny Vás srdečně zveme na přehlídku soutěže 3. září 2022 na nádvoří Ekocentra Trkmanka.  
Začátek je ve 13 hodin, od 15 hodin bude hrát cimbálová muzika.
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Zveme Vás na bohoslužby do kostela sv. Jiljí 
Patrona našeho kostela sv. Jiljí oslavíme při hodové mši svaté v neděli 28. srpna 2022 v 8 hodin. 

Srdečně zveme všechny školáky zvláště prvňáčky v neděli 4. září 2022 v 9:30 do kostela na první 
dětskou mši svatou, při které budou požehnány aktovky prvňáčkům a budeme vyprošovat pro nový 
školní rok všem žákům a učitelům Boží požehnání. 

Zveme vinaře na mši sv. v neděli 18. září 2022 v 9:30, při které budeme děkovat za letošní úrodu. 
V obětním průvodu se ponesou plody z našich zahrad, polí a vinohradů. Přijďte všichni poděkovat 
Pánu Bohu za požehnání. 
V neděli 9. října 2022 v 9:30 budeme slavit Slavnost Výročí posvěcení kostela. 

Změna času nedělní bohoslužby: od neděle 4. září budou nedělní mše svaté v 9:30 hodin.

Skupina úspěšných učitelů se sešla, aby navštívili 
svého starého učitele. Hovor se stočil na stres 
v práci a v životě vůbec. Profesor jim nabídl kávu. 
Zašel do kuchyně a vrátil se s velikou konvicí 
a podnosem plných různých šálků. Byly tam šálky 
porcelánové, plastové i skleněné, některé prosté 
a jiné zdobené, obyčejné. 

Vyzval je, aby si každý vzal šálek a nalil si kávu, 
kterou právě uvařil. Když to udělali, starý učitel si 
všímal, kdo si co vzal a velmi trpělivě začal mluvit 
k svým bývalým žákům: „ Všimli jste si, že šálky, 
které vypadaly lépe, byly pryč dříve než ty 
jednoduché a hrubé? To je přirozené, protože každý 
chce pro sebe to nejlepší. To však je také důvod 
vašich problémů.“ A pokračoval: „Šálky nemění 
kvalitu kávy. Šálek drží pohromadě to, co pijeme. 
Vás sice zajímala káva, a ne šálky, ale instinktivně 
jste si přesto vybrali ten nejlepší. Zkuste se podívat, 
jaké šálky mají ostatní. A teď pomyslete na to, že 
život je jako káva. Námaha, peníze či společenské 
postavení jsou jen šálky, které mu dávají tvar a drží 
jej pohromadě, a typ šálku ve skutečnosti nemění 
kvalitu našeho života. Když se budeme soustředit 
jen na šálek, nevychutnáme si kávu.“ Pochutnejte 
si na kávě! 

Nejštastnější lidé nejsou ti, kteří mají nejvíce, ale ti, 
kteří dělají dobro s tím, co mají. Vezměme si k srdci 
toto:  

Farnost Vrbice

Žijme prostě a pokojně. Mějme se rádi 
a chovejme se velkoryse. Buďme solidární 
a pozorní. Mluvme přívětivě.  
Zbytek nechejte na Bohu. 

Můžeme se dívat na život i takovým pohledem: 

Blahoslavení ti, kteří si dokážou smát sami sobě - 
čeká je spousta zábavy! 

Blahoslavení ti, kdo dovedou rozpoznat horu 
od krtince - budou ušetřeni mnoha starostí. 

Blahoslavení ti, kteří si dovedou odpočinout a spát 
a nemusí k tomu hledat výmluvy - stanou se z nich 
mudrci! 

Blahoslavení ti, kteří dovedou mlčet a naslouchat - 
naučí se nové věci. 

Blahoslavení ti, kteří jsou dostatečně inteligentní, 
aby se nebrali vážně - jejich okolí to ocení! 

Jste šťastní lidé, umíte-li s vážností nahlížet 
na drobné věci a pokojně sledovat věci závažné - 
dojdete v životě daleko! 

Jste šťastní, umíte-li ocenit úsměv a zapomenout 
na úšklebek - vaše cesta bude ozářena sluncem! 

Přeji vám všem pokojné dny. 

Otec Tomáš

Kávová lekce
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Poslední červnovou neděli se na našem fotbalovém 
hřišti konal Farní den všech tří farností u 
příležitosti 20. výročí kněžství našeho otce Tomáše. 

Oslava byla zahájena v 11 hodin mší svatou, která 
byla přímo na fotbalovém hřišti a hudebně ji 
doprovázela skupina Labyrint z bývalého působiště 
otce Tomáše, z Třeště. 

Mši spolucelebroval nynější generální vikář 
brněnské diecéze otec Pavel Kafka (bývalý 
hustopečský děkan). V homilii nás obrazně přenesl 
na fotbalový zápas, kde si Pán Bůh vybírá do svého 
týmu „nejslabší“ hráče, aby z nich vytvořil nejlepší 
tým. 

Na konci mše přišly na řadu gratulace pro otce 
Tomáše. Farníci z Kobylí, Vrbice, Bořetic a Třeště 
si pro otce připravili originální dárky. Jedním z nich 
byla návštěva lokomotivy vlaku RegioJet nebo 
kormidlování výletní lodě. 

Po mši svaté oslava pokračovala společným 
obědem. Mohli jsme ochutnat poctivý domácí 
ovárek, pravý ukrajinský boršč nebo skvělý 
flamendr. Pro děti byly připraveny oblíbené párky 
v rohlíku. 

U odpolední kávy a sladkých dobrot od tetiček, 
pohárku vína a vychlazeného pivečka, jsme si 
všichni, farníci i nefarníci, popovídali, zavzpomínali 
a strávili tak příjemné chvíle v našem společenství. 

Děti mohly odpoledne pobíhat po hřišti, zahrát 
si s míčem, nechat si malovat obličej, ale také si 
zastřílet z luku na terč nebo se zabavit malováním 
kamínků. 

Všichni jsme se shodli, že se farní den opravdu 
povedl. Velké Pán Bůh zaplať patří všem, kteří se 
jakkoliv podíleli na jeho organizaci. 

Věříme, že se podaří s Boží pomocí v budoucnu 
uspořádat další.

Farní den



             
            VRBECKÝ ZPRAVODAJ srpen 2022 .       ............

 26

Rok s rokem se sešel a my jsme znovu v naší 
Mateřské škole Vrbice přivítali naše dva malé 
myslivečky a jejich maminku Moniku na Besedě 
s paní myslivcovou. Chodí za námi každý rok a děti 
jsou v oblasti znalostí o přírodě a o zvířatech tak 
znalé a ve výkladu sehrané, že by tuto besedu 
zvládly uvádět již samy, ale přesto ještě pomoc 
maminky Moniky potřebují. Paní Monika 
Jungmannová má pro nás vždy nachystanou novou 
zajímavost, kterou ještě neznáme a taky nás nikdy 
nezapomene pohostit. A teď už k besedě. 

Víte, co je to " BORLICE"? Nic si z toho nedělejte, 
pokud nevíte. My v mateřské škole jsme se to 

dověděli letos při besedě s paní myslivcovou 
a jejími dětmi Natálkou a Matyáškem. Borlice je 
hudební nástroj, kterým myslivci zahajují hon 
a Matyášek Jungmann tímto nástrojem zahájil i naši 
besedu a vysvětlil nám, že skladba, kterou hraje, 
se jmenuje VÍTÁME VÁS a značí ZAČÁTEK HONU. 
Letos se Matyášek oblékl do mysliveckého 
stejnokroje a byl opravdu originální. 

Dověděli jsme se mnoho zajímavého o zvířatech, 
o přírodě... Děti si mohly prohlédnout různé 
myslivecké trofeje a nástroje, paní myslivcová 
dětem připravila zajímavé obrázky k této tématice 
a jsme zase obohaceni o nový poznatek z našeho 
blízkého okolí. Paní Monika nám prozradila, že 
na Babí hoře žije krásně zbarvený malý ptáček, 
který má i zajímavé jméno. Jmenuje se VLHA 
PESTRÁ. Je to pták stěhovavý, na zimu odlétá, na 
jaře se vrací. VLHA PESTRÁ je PŘÍSNĚ CHRÁNĚNÝ 
PTÁK. Živí se hmyzem, ale pozor na něj. Je 
úhlavním nepřítelem včeliček. Snadno si jej 
můžeme splést s podobně zbarveným ptáčkem, 
který se jmenuje MANDELÍK. Stálo by za to 
si na Babí horu zajít. Těch ptáčků je tam prý mnoho. 
Z minulé besedy máme také jednu zajímavost. 
Už víme, že samička daňka se nazývá DANĚLA. 
Matyášek zpestřil přednášku svými fanfárami 
na borlici, zatroubil "přestávku" a na závěr KONEC 
HONU. Tím se s námi také rozloučil a my se už 
těšíme na další setkání . 

Jarmila Cichrová, učitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

BESEDA S PANÍ MYSLIVCOVOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Folklórní kroužek „Kalubáček“ opět v akci
Jsme rády, že po dvou neúspěšných letech, které 
zapříčinil koronavirus, se může náš folklórní 
kroužek KALUBÁČEK, který pracuje pod záštitou 
spolku Okolo Luže, zase scházet a máme v něm plno 
nadšených dětí. V době koronavirových opatření 
jsme se scházeli zvlášť. Děti mateřské školy 
tancovaly s nadšením ve své Mateřské škole Vrbice, 
děti základní školy zase ve své budově. Konečně 
od března 2022 jsme se už mohli potkávat a tak 
naše společné tancování a zpívání zase probíhalo 
v mateřské škole. Měli jsme co dohánět, ale naše 

šikovné děti svá vystoupení zvládly perfektně. Těch 
vystoupení nebylo mnoho.  

Děti se svým programem vystoupily na oslavě 
SVÁTKU MATEK a náš folklorní kroužek byl pozván 
na akci Moravo, děkuji, která se uskutečnila na sóle 
za kulturním domem, kde sklidily děti velký úspěch. 
Jsme velmi rády, že kroužek už má i svůj hudební 
doprovod. Na housle hraje Vojta Janošek, na cimbál 
Terezka Bílková a na basu pan starosta Tomáš Bílek, 
za což moc děkujeme. Děti se tak učí zpívat 
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a tancovat za hudebního doprovodu, který nám 
dlouhá léta chyběl. A protože na Vrbici je dost dětí, 
které zpívat umí, se zpěvem nám na vystoupeních 
vypomohla děvčata z cimbálové muziky pana 
Hasíka – Magdalénka Grégrová a Adélka Bílková. 
A my jen doufáme, že nadšení našich dětí bude 
pokračovat a nic nečekaného naši práci nepřeruší 
a budeme se setkávat pravidelně. 

Jménem všech vedoucích kroužku sepsala Jarka Cichrová

co si dítě o příběhu, obrázku myslí. 

Před odpočinkem, kdy děti mají klidový režim, 
čteme pohádky, příběhy na pokračování o lidech, 
zvířátkách, přírodě. Povídáme si s dětmi, co jsme 
četli minulý den. 

Děti, které pozorně naslouchají, jsou většinou 
vedeny ke čtení z domu. Rodiče jim pravidelně čtou 
a děti samy o knihách vyprávějí. To je pak radost, 
když se setkáme s tím, že právě tuto knihu čteme i 
v mateřské škole. 

Každoročně v březnu navštěvujeme místní 
knihovnu. Paní knihovnice pro nás připraví kvízy, 
předčítá ze zajímavé knihy. Některé děti 
do knihovny již s rodiči chodí a kamarádům 
vysvětlují, které knihy si už z knihovny „přečetly“. 

S použitím odborného článku z Informatoria  
zpracovala Jana Kadlecová, ředitelka MŠ

Knihy a čtení jsou pro děti a dospělé velmi důležité. 
Formulují a zkvalitňují naše myšlení a zároveň jsou 
formou relaxace. Mohou číst děti, které už znají 
písmenka, ale i děti malé, tady se jedná o obrázkové 
čtení. Děti popisují obrázky a snaží se jim 
porozumět. 

Čtení je důležité i z hlediska budoucího života 
dítěte. Je nezbytné, aby bylo od malička vedeno 
ke čtení, aby v něm rostla láska ke knihám. Čtení 
formuluje a zkvalitňuje naše myšlení, což 
potřebujeme po celý život. Ukazuje se, že školní 
úspěšnost závisí hodně na tom, zda děti čtou nebo 
ne. Čtení má proto v našem životě nezastupitelné 
místo a nedá se ničím nahradit. 

Výběr knihy by měl odpovídat věku dítěte a tomu, 
co prožívá. Při čtení malým dětem se vytváří emoční 
vazby s tím, kdo čte (rodiče, prarodiče, sourozenci), 
jedná se o bezpečí, blízkost dospělého. Při čtení se 
dítě seznamuje s novými slovy, 
skladbou vět. V současné době 
je v mateřských školách hodně 
dětí s vadami výslovnosti. Právě 
pravidelné čtení by mělo 
pomoci k nápravě výslovnosti. 

Když děti nemají z předškolního 
období zážitky s knihou, 
později, až začnou samy číst, 
mají problémy s porozuměním 
textu. V naší mateřské škole 
máme čtenářský koutek – 
knihovnu, vybavenou bohatou 
škálou knih. Čteme dětem 
během celého dne, prohlížíme 
knihy, povídáme si o obrázcích. 
Děti hodně zajímají 
encyklopedie, tam je obrázky 
nutí k přemýšlení. Zde je 
důležitý dialog, diskuze o tom, 

Čtení nám otvírá brány do jiných světů

Návštěva v knihovně
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Zážitky dětí v tomto školním roce byly (na rozdíl 
od minulých dvou let) pestré. Většina dětí si poprvé 
v životě mohla vyzkoušet vystupování 
na veřejnosti. Příležitost měly v květnu, v rámci 
slavnostního programu ke Dni matek, v KD. 
Nejmenší děti byly rozkošné v kostýmech kuřátek, 
věkově prostřední skupinka předvedla „kočičí 
tanec“ a nejstarší děti vystoupily s perfektní 
choreografií v maskách myšek. 

Koncem května jsme se vydali pěšky do Kobylí, 
na návštěvu MŠ. S dětmi a paní učitelkami jsme 
se setkali na jejich školkové zahradě. Naše děti 
si mohly pohrát s hračkami, odrážedly a využít 
prolézačky, které jim půjčili kamarádi z Kobylí. 
Po krátké návštěvě jsme se vydali na autobus, 
kterým jsme se svezli zase zpátky na Vrbici. 

Snad každé dítě miluje, když se mu uspořádá nějaká 
oslava. Letos měly děti možnost se zúčastnit hned 
dvou oslav k Mezinárodnímu dni dětí. Ta první se 
konala v neděli po Srazu rodáků. Odpoledne přijel 
pan Fiala a za sólem zajistil dětem různé zábavné 
úkoly. Pro nejmladší děti nechyběl skákací hrad a 
starší děti si užily spoustu legrace v nafukovacích 
bublinách. 

A protože všichni milujeme oslavy, udělali jsme si 
Den dětí i přímo ve školce. Začátkem června, 
ve smluvený den, jsme přišli všichni v kostýmech. 
Na zahradě u školky jsme tancovali, pro zpestření 
jsme si zasoutěžili a nakonec nás čekalo 
překvapení! Přivítali jsme maskota Mrože, který 
všem přinesl nanuk (děkujeme p. Michalovi). 

Ke konci školního roku 
neodmyslitelně patří výlety. 
Ten náš byl letos do ZOO 
Hodonín. Počasí nám přálo, 
paní kuchařky nám nabalily 
svačinky a tak jsme mohli 
všichni jet. Děti viděly 
majestátního tygra, veselé 
opičky a spoustu dalších zvířat. 
A k výletu patří taky suvenýry, 
takže si každý mohl v obchůdku 
vybrat za své kapesné něco 
na památku. 

Ten samý den odpoledne čekalo 
naše předškoláky slavnostní 
pasování, se kterým nám (už 
tradičně) pomohla šermířská 

skupina. Děti si připravily (pod vedením paní 
učitelek) několik písniček a tanečků sjednocených 
tématem „námořníci“. Na památku dětem zůstanou 
nabatikovaná „námořnická“ trička. 

Program byl připravený tak, aby se všichni mohli 
pobavit. Šermířská skupina sehrála vtipnou 
a zábavnou scénku a po vystoupení připravila 
pro všechny děti soutěže v historickém duchu. 
A kdo chtěl, mohl si opéct špekáček na připraveném 
ohništi. 

Na hřišti v Kobylí

Den dětí s Mrožem

Závěr školního roku v naší mateřské škole
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Aby tatínkům nebylo líto, že jsme slavnostně prožili 
v květnu Den matek, připravili jsme v týdnu po Dni otců 
Rodinné pirátské odpoledne. Aby byla větší legrace 

a silnější zážitek, opět jsme se přestrojili do 
kostýmů, tentokrát pirátských. Účastníci měli 
sraz u školky, kde je čekal první úkol a pak 
pokračovali po vyznačené trase k dalším 
stanovištím. Cíl byl za KD, kde byla zase 
možnost opékání špekáčků a společně posedět 
a popovídat si. 

Letošní školní rok 2021-22 jsme završili 
poslední akcí mimo školku, a to stanováním 
za kulturním domem. Ze školky jsme dovezli 
stany, svačiny, pití a různé hračky. Při 
vzpomínce na loňské stanování nás trošku 
mrazilo, protože to byl den, kdy na jih Moravy 
přišlo ničivé tornádo. Letos nám naštěstí 
počasí přálo a žádné hrůzy se nekonaly. Tak 
jsme si mohli v klidu užívat předprázdninovou 
atmosféru. Děti si na sóle kopaly do míče, 
skákaly panáka, honily obruče, poslouchaly 
pohádky apod. Moc hezky jsme si to užili, 
s některými dětmi jsme se už rozloučili, 
protože odjížděly na dovolenou. A s těmi 
ostatními jsme si užili ještě pár dní navíc. 

Doufáme, že si všichni prožili a prožívají 
hezké léto. Budeme se těšit na setkání zase 
v září. A přestože bylo letos těch akcí poměrně 
hodně, doufáme, že se děti bavily a chodily 
do školky rády. Budeme se snažit, aby to tak 
mohlo být i v dalším školním roce. 

Bc. Hana Sedláčková, učitelka MŠ

Výlet do ZOO Hodonín

Stanování za kulturním domem

Školková Olympiáda

U příležitosti Dne stromů jsme zasadili 
strom s panem starostou.
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Školní rok byl opět velmi neobvyklý a stále 
poznamenaný covidem, který nám ovlivňoval dění 
ve škole už třetím rokem. 

1. září jsme se společně sešli na hřišti u školy 
s očekáváním, co nám ten nadcházející školní rok 
přinese, jestli se znovu budou zavírat školy a my 
se budeme muset učit zase na dálku. 

Celý podzim a zimu jsme museli nosit ve 
společných prostorách respirátory nebo roušky, 
dodržovat přísná hygienická opatření a pravidelné 
testování se stalo každodenní součástí našeho 
školního života. Některé společné akce nemohly být 
stále organizovány. Ale důležité bylo to, že jsme byli 
stále ve škole. Během prosince, ledna a února jsme 
si několikrát odskočili do karantény. Naštěstí to 
bylo vždy jenom na chvilku. Covid totiž „kolil“ celou 
zimu ve velkém jak děti, tak vyučující. Před jarními 
prázdninami na konci února to vypadalo, že už je 
snad všechno špatné za námi, mohli jsme konečně 
v březnu odložit roušky a respirátory ve všech 
prostorách školy. Nastalo ale něco, co naše generace 
zná jenom ze vzpomínek pamětníků nebo z filmů. 
Začala válka na Ukrajině a strach z ní vstoupil do 
života nás všech, protože Ukrajina je blízko. Hned 
v březnu nastoupila do školní družiny první 
holčička z Ukrajiny a po ní následovali další. 
Na konci května bylo ve vrbecké škole zapsáno 
celkem 10 ukrajinských dětí, které se od 10. května 
začaly každý den první dvě vyučovací hodiny učit 
česky. Paní učitelka Lenka Kočková jim byla skvělou 
průvodkyní a odvedla perfektní kus práce, který 
jsme viděly my ostatní vyučující, protože zbytek 
vyučovacích hodin byly ukrajinské děti společně 

ve třídách s našimi dětmi. Tento způsob práce byl 
pro všechny z nás velmi náročný, protože po covidu 
jsme si museli opět poradit s něčím, co pro nás bylo 
naprosto nové a neznámé. 

Díky výborné práci a hlavně spolupráci všech 
ve škole jsme toto nelehké období všichni zvládli. 
Znovu musím vyzvednout kvalitu a sílu celého 
pedagogického sboru, který perfektně, i přes 
všechny překážky a problémy, fungoval po celý 
školní rok. 

Bohužel o jednu součást tohoto dobře fungujícího 
stroje od příštího školního roku přicházíme. Paní 
učitelka Petra Čejková odchází z vrbecké školy 
po 23 letech. Opustila úplně školství a já jí přeju, 
aby byla v nové práci spokojená. 

Mgr. Renata Horáková, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Páťáci na návštěvě u prvňáčků

ŠKOLNÍ DRUŽINA
První měsíc letošního školního roku navštěvovalo 
školní družinu 48 dětí, již v září byly děti plné 
dojmů a zážitků. Přijali mezi sebe nové prvňáčky 
a  společně se seznamovali se školou, kamarády, 
nejbližším okolím, s novými hračkami i hrami. 
Každý si vymyslel, nakreslil a pojmenoval svou 
příšerku, která měla děti provázet celý školní rok. 

Další měsíc patřil podzimnímu tvoření, turnaji 
ve vybíjené, filmovému odpoledni, otiskům dlaní, 
malovaní pastelem, výrobě magnetek a povídání 
o dušičkovém období. Adventní čas byl zpestřen 
výrobou vánoční výzdoby, povídáním o svátcích, 
rodině, zvycích a tradicích. V dalších zimních 
měsících počasí k sáňkování nepřálo a tak se čas 
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trávil tvořením náramků, skládáním zažehlovacích 
korálků, hraním her, skládáním origami, malováním 
a nejoblíbenější činností, kterou je vybíjená. 
V únoru proběhl karneval s maskami, tancem 
i dobrotami. Nadcházející jaro přineslo velké změny. 
V březnu k nám do družiny přišly první ukrajinské 
děti, které se ocitly v neznámém prostředí na Vrbici. 
Děti byly moc statečné a šikovné. I přes jazykovou 
bariéru si k sobě našly cestu a brzy se skamarádily, 
porozuměly si a vše spolu zvládly. Na jaře všichni 
spolu osázeli truhlíky, vyráběli závěsy z jarních 
květů a těšili se na Velikonoce. Svými krásnými 
výrobky vyzdobili prostory naší školy. V květnu 
se slavil svátek všech maminek, ve školní družině 
se tvořily zápichy do květináče i srdce z papíru. 
Poslední měsíc školního roku děti tvořily žabky 
z papíru, malovaly na velké formáty, trávily čas 
venku se sportovními aktivitami - hrály hry, 
malovaly křídami na zem a užívaly si krásného 

počasí. Závěrečná zmrzlina byla definitivní tečkou 
celého školního roku v družině. 

Bc. Monika Šafránková, vychovatelka ŠD

Korálkování v družině

Vybíjená
Letošnímu turnaji ve vybíjené, který se konal na 
konci května, předcházel poctivý trénink v rámci 
tělesné výchovy i sportovního kroužku. V den 
samotného turnaje se vybraní hráči společně 
s fanoušky přesunuli do kobylské tělocvičny. Kromě 

kobylského družstva se zúčastnili také soupeři 
z Bořetic a Brumovic. Jednotlivé hry nebyly pro 
hráče jednoduché, ale vrbecký tým se ukázal jako 
silný a schopný kolektivně spolupracovat. 
Jednotlivé výsledky zápasů vedly k získání 2. místa. 

Olympiáda v Kobylí 
Po dvouleté covidové pauze konečně proběhla sportovní 
olympiáda škol v Kobylí. Žáci čtvrtého a pátého ročníku  
měli šanci změřit své síly v atletických disciplínách běh 
na 60 a 200 metrů, skok z místa, skok daleký, hod 
kriketovým míčkem, hod na cíl a celé sportovní dopoledne 
bylo završeno štafetou. 

Řady našich reprezentantů značně prořídly kvůli 
nachlazení a tak se nemohli zúčastnit i nadějní sportovci. 
I přesto se zúčastněným vrbeckým sportovcům podařilo 
dosáhnout několika osobních úspěchů. Třešničkou na 
dortu byla štafeta družstev, ve které páťáci (v zastoupení 
Vojta Hošek, Václav Nahodil a David Vajbar) vybojovali 
1. místo. Pro další 1. místo si zaběhly dívky ze 4. ročníku 
(v zastoupení Viktorie Neubergerová, Adéla Sádlíková 
a Elena Huňařová). Krásné 3. místo získal tým čtvrťáků 
(v zastoupení Antonín Mikulica, Radovan Kočko a Robin 
Filo). Všem zúčastněným patří obdiv za jejich výkony 
a odhodlání. 

Velký dík patří rodičům dětí, kteří nám poskytli dopravu 
sportovců do Kobylí. 

Markéta Petrásková, vyučující ZŠ Vrbice Vítězná štafeta děvčat ze 4. ročníku
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Na konci školního roku je vždy třeba dětem 
připomenout pravidla bezpečnosti při jízdě na kole. 
Proto každý rok v červnu navštěvují děti ze čtvrtého 
a pátého ročníku Dopravní hřiště v Hustopečích. Děti 
si nejdříve poslechly teorii, zopakovaly si význam 
dopravních značek a značení, pravidla jízdy 
na silnicích a křižovatkách. Nabyté vědomosti si poté 
všichni vyzkoušeli v praxi. Čekala je jízda zručnosti, 
jízda na dopravním hřišti se značkami a semafory 
a také písemný test znalostí. Nejlepší z těchto 
disciplín byli na závěr oceněni. Dětem se dopoledne 
moc líbilo. Doufejme, že se budou jako účastníci 
silničního provozu chovat zodpovědně a přejeme 
mnoho najetých kilometrů bez nehod! 

Mgr. Petra Čejková, vyučující ZŠ Vrbice

Děkujeme i Veronice Mikulicové za pomoc 
s odvozem, podporu a fandění našim fotbalistům. 

Lucie Grégrová, vychovatelka ŠD

Dopravní hřiště

Modrohorský fotbalový turnaj
V úterý 21. června se naše škola zúčastnila druhého 
ročníku Modrohorského fotbalového turnaje 
v Bořeticích. Turnaj pořádala sdružená družstva 
mládeže TJ Sokol Kobylí a TJ Sokol Bořetice. 

Za Vrbici si fotbal zahráli kluci za starší kategorii – Jan 
Herzán, Vojta Hošek, Jakub Hublík, Martin Horák, 
Antonín Mikulica, Matěj Vajbar a Robin Filo. 

Ze začátku nám štěstí přálo a hned první zápas jsme 
vyhráli s Kobylím. Potom ale nastoupili borci 
z Němčiček, Bořetic, Pavlovic, Brumovic a to už jsme 
tolik štěstí neměli. Bojovali jsme ze všech sil, ale 
nepodařilo se nám vyhrát. Až poslední zápas nám 
trochu zvedl náladu a celý turnaj jsme zakončili 
výhrou opět s Kobylím. Celkově jsme se umístili 
na krásném 5. místě. 

Velký dík patří Svaťovi Horákovi, který se ujal role 
trenéra a po celou dobu kluky správně vedl a pomáhal 
jim. Také se postaral o zapůjčení vrbeckých dresů. 

Výlet do Lednice 
V pátek 24. 6. jsme se vydali na školní výlet do Lednice. 
Děti se prošly po zámeckém parku, absolvovaly prohlídku 
reprezentačních sálů a obdivovaly krásu minaretu. Největším 
a nejpříjemnějším zážitkem byla plavba na lodičkách, která 
poskytla dokonalý odpočinek bolavým nožkám. V následujících 
řádcích si můžete přečíst, jak hodnotí výlet děti. 

Mgr. Michaela Kostihová, vyučující ZŠ Vrbice

Adéla Pavlů: Nejvíce se mi líbila plavba 
na lodičkách a prohlídka zámku. 

Tadeáš Pálka: Líbila se mi zámecká 
zahrada a lodičky. 

Karolína Valová: Nejvíce se mi líbil 
zámek a jeho zahrada. 

Matyáš Jungmann: Mně se líbily lodičky 
a bludiště v zámecké zahradě.
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Na začátku června vyrazili páťáci za odměnu 
na každoroční výlet do našeho hlavního města. 
Vyjížděli jsme natěšení brzy ráno od školy s dobrou 
náladou a s řízky od maminek. Našimi piloty byli 
pan starosta Tomáš Bílek s jeho dodávkou a pan 
Roman Varmuža s hasičským autem naší Vrbice. 
Výlet si s námi také prožil pan farář Tomáš Caha. 

I když jsme před Prahou uvízli v dlouhé koloně 
a dorazili pozdě, zvládli jsme shlédnout spoustu 
historických památek a zajímavých věcí. Navštívili 
jsme budovu Senátu Parlamentu České republiky, 
Valdštejnskou zahradu, katedrálu sv. Víta, Zlatou 
uličku, Karlův most, Národní divadlo a vyhlášený 
orloj na Staroměstském náměstí. Poledne nám 
zpříjemnil ceremoniál výměny hradní stráže na 
Hradčanech. Jako zajímavost jsme shlédli Pražské 
Jezulátko v malostranském Kostele Panny Marie 
Vítězné a svatého Antonína Paduánského. Výlet 
v Praze byl zakončený večeří v McDonald’s, která 

byla po náročném dni zasloužená. Odjížděli jsme 
unavení, ale plni zážitků a myslím si, že páťáci 
budou na den prožitý v Praze rádi vzpomínat. 

Mgr. Markéta Veverková, vyučující ZŠ Vrbice

Výlet páťáků v Praze Večeře v "Mekáči"

MISTROVSTVÍ ŠKOLY V HODU KRIKETOVÝM MÍČKEM 
Po dvouleté pauze jsme letos mohli znovu uspořádat tuto soutěž. A jak dopadla?

1. ročník (společná kategorie) 
1. místo   Linda Michalová   11,28 m 
2. místo   Martin Otýpka    9,20 m 
3. místo   Karolína Valová   7,31 m 

2. ročník (kluci) 
1. místo   Oliver Luboš Tihanyi  18,60 m 
2. místo   Tadeáš Pálka       12,67 m 

2. ročník (děvčata) 
1. místo   Julie Dáňová        13,30 m 
2. místo   Michaela Grégrová    11,90 m 
3. místo   Vladyslava Marynchuk  10,95 m 

3. ročník (kluci) 
1. místo   Matyáš Jungmann   21,80 m 
2. místo   Matěj Hublík      16,40 m 
3. místo   Bedřich Raida     16,20 m 

3. ročník (děvčata) 
1. místo   Gabriela Grégrová    17,85 m 
2. místo   Viktorie Nahodilová   11,30 m 
3. místo   Aneta Režná       11,10 m

4. ročník (kluci) 
1. místo   Matěj Vajbar    27,95 m 
2. místo   Radovan Kočko  23,20 m 
3. místo   Robin Filo     22,81 m 

4. ročník (děvčata) 
1. místo   Darina Čejková   15,92 m 
2. místo   Elena Huňařová   14,92 m 
3. místo   Viktorie Grůzová  13,60 m 

5. ročník (kluci) 
1. místo   David Vajbar   34,85 m  MISTR ŠKOLY 2022 
2. místo   Vojtěch Hošek  33,00 m 
3. místo   Jakub Hublík   28,70 m 

5. ročník (děvčata) 
1. místo   Adéla Pavlů    25,80 m 
2. místo   Klára Marková   15,62 m 
3. místo   Alisa Muraru    14,20 m 

Rekord školy 37,5 m z roku 2007  
(držitel rekordu Vlastimil Klíš)  
nebyl ani letos překonán!



             
            VRBECKÝ ZPRAVODAJ srpen 2022 .       ............

 34

Vždy na konci období bývá zvykem zrekapitulovat, co se povedlo, jaké projekty jsou rozpracované, 
na co se nedostalo a také bohužel to, co se nepovedlo. 
Setkal jsem se také se dvěma názory – bohužel oba mylné. První je, že vše je již hotové – s tímto 
názorem kategoricky nesouhlasím a realita je taková, že na obci vše nikdy hotové nebude. Pořád 
bude co opravovat, dodělávat, vymýšlet apod. Druhý názor z opačného konce – nic se neudělalo. 
Je otázkou, jestli ty, co to tvrdí, má smysl nějak přesvědčovat. Dovolíme si alespoň krátce a pomocí 
fotografií Vám zrekapitulovat projekty, které máme za sebou. Posuďte sami, jestli toho je či není 
málo… 

Tomáš Bílek, starosta obce
Mateřská škola 
Je dalším objektem s pokladem, resp. poklady 
uvnitř. Těmi poklady jsou paní ředitelka se svým 
týmem včetně kuchyně – a to nepočítám naše malé 
poklady. 
Začali jsme s dokončením rekonstrukce odpadů 
a kompletní rekonstrukcí kuchyně včetně nových 
nerezových spotřebičů a nábytku (to je přesně ten 
případ, kdy i relativně nové věci budeme muset 
časem řešit nanovo – nikdy se prostě nekončí!) 
Budova je dnes zateplená, uvnitř jsou v obou 
patrech nová sociální zařízení, nová 
elektroinstalace v celém objektu a v loňském roce 
došlo k rekonstrukci kotelny. Zahrada mateřské 
školy se nejprve vybavila novými herními prvky, 
poté měkkým povrchem. 

Po prohlídkách spousty mateřských škol v okolí 
můžeme směle konstatovat, že ta naše patří k těm 
hezčím. 

Centrum volného času Kalubáček a knihovna 
CVČ Kalubáček je poměrně živým místem 
a každopádně je také místem, které se ještě dál 
může rozvíjet – je zde prostor pro realizaci dobrých 

  Zastupitelstvo obce          skládáme účty

Finanční stránka 
Obec Vrbice v minulosti čerpala úvěry zejména na 
realizaci některých projektů – Centrum volného 
času, Retenční nádrž, pořízení strojního vybavení, 
úvěr na rekonstrukci ZŠ a úvěr na stavbu projektu 
sociálních bytů. Všechny tyto úvěry jsou řádně 
splaceny, zbývá nám pouze asi 18,5 milonů korun 
z původních 30ti - dlouhodobý úvěr na projekt 
Kanalizace a ČOV. Dobrou zprávou je, že se nám 
podařilo ještě v dobré době zafixovat úrokovou 
sazbu na velmi nízké úrovni. Oproti původní 
pohyblivé ušetříme opravdu mnoho milionů. 

Základní škola 
V průběhu dvanácti let došlo k zásadním změnám – 
byla kompletně zrekonstruovaná elektroinstalace, 
byla opravena většina omítek, byl nainstalován 
kotel na štěpku, budova se zateplila a škola se 
nakonec rozšířila o učebny a kabinety v podkroví, 
stala se také bezbariérovou. Za tuto dobu proběhly 
dva projekty na obnovu vybavení výpočetní 
techniky. Škola tak splňuje náročné požadavky 
na konektivitu. Většina zmíněných projektů byla 
spolufinancovaná z dotací. To podstatné se ale děje 
uvnitř – tým učitelek v čele s paní ředitelkou – to je 
ten pravý poklad. 
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nápadů. Knihovna má za sebou velké úspěchy 
v letech 2014 a 2015, keramická dílna, hudební 
zkušebna i místnost pro nejmenší jsou vcelku 
využívány. Místnosti jsou jedna věc, ale život v nich 
- to je to podstatné. Kvalitní náplň většinou nejlépe 
vymyslí samotní uživatelé – uvidíme, třeba výsledky 
Family Friendly Auditu nám více otevřou oči. 

Sociální byty 
Původní objekt knihovny byl zbourán a nastala nám 
velká anabáze získat peníze na stavbu původně 
seniorských bytů, dnes sociálních bytů (po tom, co 
se zásadně změnily dotační podmínky). Vyšlo to až 
na poněkolikáté a dnes zde stojí šest bytů. Nikdo 
si v době stavby absolutně nepředstavoval, že 
prvními obyvateli budou hlavně maminky s dětmi 
z Ukrajiny. Tak snad se ten svět posune k lepšímu 
a my budeme moci přivítat nové obyvatele 
do krásných šesti bytů. Bylo vcelku dost náročné 
ubránit stavební místo nátlakům zejména některých 
podnikatelů – ti tam z naprosto zištných důvodů 
chtěli mít parkoviště, tenisové kurty apod. 

Kostel 
Kostel sv. Jiljí je jednoznačnou dominantou naší 
obce. Obec Vrbice v posledních dvanácti letech 
zastřešila všechny tři etapy oprav – střecha, fasáda 
a kompletní oprava a úprava interiéru. Téměř 
veškeré hlavní slavnosti a svátky jsou spojeny 
s kostelem – Hody, Velikonoce, Vánoce, Srazy 
rodáků atp. Kostel většinu z nás provází také 
v důležitých momentech našich životů – křest, první 
svaté přijímání, svatba a důstojné rozloučení 
s životem na této Zemi. V tomto případě se nám 
snad podařilo zachovat dědictví našich otců pro 

další 
pokolení. 
Podílela se na 
tom jak obec, 
tak občané, 
farníci, 
podnikatel-
ský sektor a 
i něco málo 
peněz 

z dotací se podařilo sehnat. 
Kostel je dalším objektem, kde práce nikdy nekončí. 
Rčení „práce jak na kostele“ má něco do sebe. 

Kaple sv. Anny 
Je starší stavbou, než je náš kostel. Kapli i Boží 
muka vedle ní se podařilo citlivě zrekonstruovat 
taktéž pomocí dotací. Od roku 2019 se pravidelně 
konají folklórní mše ke svaté Anně, kdy se pak 
máme možnost sejít u koláče a pohárku vína. 

Památníky, pomníky, kříže 
Máme za sebou opravu Boží muky u kaple svaté 
Anny, rekonstrukci Mainclova a hřbitovního kříže, 
opravu misijního kříže u kostela. Opravy se také 
dočkal obrázek v Hájku na Čejkovice. Velkou 
rekonstrukcí prošla i Mohyla míru na Stráži. 
Po opravě již úpěnlivě volají i ostatní zejména 
dřevěné kříže. Dřevo již pomalu vysychá ve stodole 
na faře – bude to velký úkol dostat všechny kříže v 
obci i mimo ní do kondice. 

Hřbitov 
Po opravě také volaly chodníky na hřbitově, které 
se postupně propadaly, zejména vlivem poklesu 
zeminy po pohřbení. Je tedy jasné, že tady práce 
také nikdy nekončí, k propadům docházet bude 
a bude se muset postupně opravovat. Oprava byla 
taktéž spolufinancovaná z dotace. 
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Kulturní dům 
Je dalším objektem, kde je práce jak na kostele. 
Budova kulturního domu postupně prochází dílčími 
úpravami a opravami – snažíme se na úpravy vždy 
najít alespoň drobné dotační tituly. Máme tedy 
za sebou stavbu podloubí, zateplení a opravu 
střechy, opravu stropu v sále a opravu asi poloviny 
elektroinstalace v budově. 
V současné době obec Vrbice získala 
prostřednictvím MAS Hustopečsko prostředky 
na vytvoření komunitního centra. Jak již bylo 
avizováno – obecní úřad se přesune do budovy 
pošty, v budově KD dojde k opravě parketu, 
podlahové plochy a elektroinstalace v přísálí, 
a vytvoření kluboven a místa pro terénního 
sociálního pracovníka v bývalé obřadní místnosti 
a kanceláři. 
V případě kulturního domu je toho hodně 
nedodělaného a před námi – fasáda objektu 
a zejména přístavba. Obec Vrbice je v tomto případě 
nachystaná – máme stavební povolení – doufejme, 
že se najde vhodný dotační titul, nebo alespoň 
ekonomické okolnosti se vylepší. 

Dopravní značení 
Hodně diskutovaný projekt, který má doteď své 
odpůrce. Že se musí už jenom ze zákonných důvodů 
se značením něco udělat, je jasné, že projekt získá 
své odpůrce, bylo bohužel jasné taky. Přesto to bylo 
nutné – k projednávání byla přizvána veřejnost, 
odborníci, řady i Policie ČR. Ti, co projekt 
rozporovali a dokonce se snažili informovat 
na úřadě, byli ujištěni, že toto byť diskutabilní 
řešení je nejlepší možné. Cílem bylo zejména 
zpomalit provoz. Požadavek dát značení do 
původního stavu je protizákonný, alternativním 
řešením je přidat asi trojnásobek značek. 
Možná se to někomu bude zdát směšné, ale Vrbice 
je mnohde dávána za příklad, jak vyřešit značení 
v komplikované změti uliček a jak udělat alespoň 
něco pro zpomalení provozu. Je za námi i první 
nehoda – pokud ale jedna strana má problém 
s rozeznáním pravé ruky a druhá strana se chová 
bezohledně a má nemálo alkoholu v krvi, tak si 
troufnu říct, že problém je někde jinde. Většinou 
mezi sedačkou a pedály. 

Kanalizace, ČOV a retenční nádrž 
Další velmi diskutabilní projekt, který je ale 
jednoznačně přínosem. Až na malé výjimky si dnes 
s likvidací odpadních vod nikdo nemusí lámat 
hlavu. Navíc si nedovedu představit, že by při 
současné ekonomické situaci obec zvládala nemalé 

pokuty, natož stavbu a financování stavby. Kdo 
nevěří, ať se zeptá zasvěcených do problému 
u sousedů. 

Tento projekt s sebou nese nemalé závazky 
do budoucna. U tohoto projektu bohužel není 
prostor na populismus, jakýkoliv přešlap může stát 
obec velké peníze. 
Realitou také je, že bez dotace a bez úvěru bychom 
si tento projekt nikdy nemohli dovolit zrealizovat. 

Optika 
Obec Vrbice, byť byla zcela mimo trasu zasíťování 
společnosti MN Tech, byla jednou z prvních, která 
má rozvody optické sítě. Nedovedu si představit, že 
bychom pandemii zvládali pomoci rozvodů 
vzduchem. V domácnostech najednou fungovali 
rodiče na home office, školáci na distanční výuce 
a nápor zorganizovat výuku ze školy byl také 
enormní. Optika nám život rozhodně usnadnila. 

Místní rozhlas 
Na téměř každém zasedání zastupitelstva se řešil 
místní rozhlas. Některé části byly opravdu hodně 
staré a doslova fungovaly jak vítr zrovna vál. Nový 
bezdrátový rozhlas se pomalu dostává do svého 
plného provozu. Na tento projekt jsem získali dotaci 
z Jihomoravského kraje. 

Publikace 
Do roku 2010 obec Vrbice neměla vydanou 
samostatnou publikaci. Dnes se můžeme pyšnit 
knihou Vrbice – setkávání s minulostí, Vrbice – 
včera a dnes, velkými brožurami Od Kaluba po 
Rajčulu, Ač každý v jiném kroji, přátelství nás pojí, 
Modré Hory a vězte, že i další věci jsou v přípravě. 
Obec také podpořila vznik společných publikací – 
Legionáři, Břeclavsko z nebe a další. 
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Brožury pořízené z projektu jsou na úřadě 
k dispozici pro vážné zájemce zdarma, knihy je 
možné zakoupit tamtéž. 

Muzeum 
V roce 2010 bylo naše muzeum jedna místnost 
s betonovou podlahou. Muzeum se rozrostlo o další 
místnost se skladem a expozici v podkroví. Je 
otevřeno zejména ve svátcích, kdy pod laskavým 
vedením pana Janoška jsou návštěvníci provázeni. 
Máme za sebou i několik akcí u muzea – víme, že 
zde máme rezervy a je tu prostor zejména 
pro spolky. 

Podpora folkloru 
Naštěstí máme za sebou dobu, kdy to s hody bylo 
opravdu nahnuté. V té době se podařil najít 
kompromis a dohodu mezi FK Vrbice, stárky a obcí. 
Spoustu povinností na sebe převzala právě obec. 
Obec Vrbice také podpořila vznik cimbálové muziky 
Violka a pravidelně přispívá, a to také 
administrativně, k činnosti spolku Mužáci z Vrbice. 
Projektem zaměřeným na folklór byl také projekt 
Ač každý v jiném kroji s obcí Vrbovce, obec Vrbice je 
také iniciátorem projektu Folklór v Modrých Horách 
zaměřený zejména na výuku cimbálu. 

Podpora sportu 
Obec Vrbice je hlavním sponzorem spolku FK Vrbice 
1959, stará se o úklid, sečení, pravidelnou údržbu 
a také v minulosti participovala na realizaci 
některých projektů. Mládeže bohužel ubývá, fotbal 
bude v budoucnu spíše záležitost několika dědin 
dohromady, bude se tedy potřeba zamyslet 
a vymyslet novou náplň na hřišti. Cenným zdrojem 
informací je také Family Friendly audit. Z něj je 
naprosto zřejmé, že sport je nosným tématem. 
Za budovou KD Vrbice je vybudováno nové 
sportoviště sloužící škole, FK a občanům, kteří si jej 
zarezervují. Bohužel není možno splnit požadavek 
volného otevření a to z několika důvodů –
bezpečnost, zodpovědnost, zajištění plochy pro 
toho, kdo si jej řádně pronajme, ochrana majetku 
a v neposlední řadě podmínky dotace. 
Je třeba zdůraznit, že z parametrů dotačního titulu 
je zde hřiště zejména pro školu, spolky a občany. 
Pro ty je užívání zdarma, hřiště není možné 
využívat pro komerční účely. V minulosti měl někdo 
nejmenovaný tendenci si pronajmout hřiště pro své 
klienty. Řeknu to narovinu – aspoň toto ať si 
využívají a užívají pouze Vrbečáci se svými 
kamarády. Dotyčnému zjevně o naše lidi vůbec 
nešlo. 

Dětská hřiště 
Do plánování dětského hřiště u Studýnek byla v té 
době zapojena veřejnost. Hřiště bylo otevřeno v září 
roku 2011, od té doby bylo několikrát opravováno – 
jednak díky zubu času, jednak díky pár ne příliš 
šetrným uživatelům. V témže roce byly také 
instalovány herní prvky za kulturním domem. 
Hřiště ve školce bylo dokončeno v roce 2014 včetně 
bezpečnostních dopadových ploch. 

Stavební pozemky 
Stavební pozemky vznikly v lokalitě Samota 
po dlouhých útrapách zejména díky církevním 
restitucím. V současné době zde probíhá výstavba. 
Bohužel ze strany obce došlo ke zdržení instalace 
sítí, ale snad se již blýská na lepší časy. 

Vesnice roku 
Obec Vrbice se zúčastnila soutěže v letech 2012 - 
2014 soutěže Vesnice roku. V roce 2014 získala 
na krajské úrovni titul nejprestižnější – Vesnice 
Jihomoravského kraje roku 2014.
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Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2022 po letech ožil folklorem kultur 
různorodých národů. Do srdcí návštěvníků festivalu se také zapsala 
návštěva více než stovky účinkujících z Hanáckého Slovácka v pořadu 
situovaném ve strážnickém skanzenu s názvem NAŠA DĚDINA. 
Náš národopisný mikroregion představil vybrané zvyky, které doprovází 
místní lid po celý kalendářní rok v současnosti s přihlédnutím 
na historickou tradici. Významný podíl účinkujících zastoupily 
i modrohorské obce v jednotlivých částech pětihodinového programu.

Třetí a časově nejdelší blok nesl název "Hody" 
a pozval všechny pod hodovou máj do Němčiček, 
kde se zpívalo a tančilo na hodové zábavě, nechyběl 
ani obřadní tanec zavádka nebo ukázka vítání 
přespolní chasy. 

Jednotlivé bloky pořadu na sebe plynule navazovaly 
a byly propojeny mluveným slovem moderátora 
Marka Šalandy. 

POŘAD "NAŠA DĚDINA" VE STRÁŽNICI 
MFF Strážnice 2022 - 25. června 2022

Pořad byl rozdělen do tří tematických bloků. 
V bloku nazvaném "Ostatky" bylo možné se zapojit 
do oslavy konce masopustu s průvodem masek, 
tak jak jsou zvyklí ve Velkých Pavlovicích. V bloku 
"Velikonoce" se představily dětské jarní hry 
z Moravského Žižkova, velikonoční obchůzka se 
„šlahačkou“ a zábava z Němčiček, nechyběl ani 
malý velikonoční košt vína z Velkých Pavlovic. 
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"Naša dědina" 
Autorky: Jarmila Teturová, Zuzana Martinková 
Odborná spolupráce a konference: Marek Šalanda 

Účinkovali: 

...Hanáckoslovácký krúžek, Velké Pavlovice, ved. Zuzana Martinková + chasa z Velkých Pavlovic 

...FS Krúžek, Němčičky, ved. Kateřina Poláčková + chasa z Němčiček 

...chasy z Archlebova a Břeclavi 

...mužské sbory z Němčiček a Velkých Pavlovic 

...ženský sbor Darebný ženy, Velké Pavlovice, ved. Zuzana Martinková 

...DH Túfaranka, Šakvice, kapelník Jan Bílek 

...CM Vinica, Velké Pavlovice, kapelník Jan Melichar 

...CM Žižkovjánek, Moravský Žižkov, primáška Dorota Brůčková 

...DFS Žižkovjánek, Moravský Žižkov, ved. Jan Ivančic 

...Tetičky z Kobylí 

...malérečky kraslic z Archlebova - Lenka Ždánská, Marie Hrbotická 

...vinaři Vladimír a Martin Zborovští z Velkých Pavlovic 

...výrobkyně krojových součástek - Ludmila Vojtěšková ze Zaječí, Pavla Valná z Velkých Pavlovic 

Hanácké Slovácko je přechodovou oblastí 
mezi Slováckem a Hanou. Ačkoliv 
se rozkládá na poměrně velkém území 
a zahrnuje přes třicet obcí, stálo často 
na okraji zájmu etnografů. Region, který 
spisovatel Jan Herben označil kvůli 
nedostatku lesů jako „kraj beze stínu“, 
si však zachoval řadu projevů lidové 
kultury až do současnosti. Na první pohled 
jistě upoutají bohatě zdobené kroje. Podle 
jejich typu Hanácké Slovácko dále 
rozdělujeme na část severní a jižní. 

A právě do jižní části, konkrétně 
do Velkých Pavlovic a Němčiček, 
se společně návštěvníci vypravili 
za kalendářními zvyky a obyčeji a s nimi 
spojenými písněmi, tanci, kroji, svátečními 
pokrmy a také za různými rukodělnými 
technikami, které ovládají místní 
řemeslníci. 

Poděkování patří všem účinkujícícím 
a všem, kteří se na tak rozsáhlém pořadu 
podíleli v průběhu příprav i na místě 
samém. 

TEXT: Zuzana Martinková, Lukáš Stávek 

FOTO: kalop.eu , Miroslava Kosíková, 
Jaroslava Stávková, Lukáš Stávek 

www.modrehory.cz

http://kalop.eu
http://www.modrehory.cz
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Nějaký pátek u nás na Vrbici funguje tzv.  
Z-BOX. Pro někoho již dnes samozřejmá 
služba, kterou intenzivně využívá, někdo 
zatím ještě nemá tušení, o co se jedná, 
a denně chodí kolem. Využil jsem možnost 
vyzpovídat přes online nástroje PR a CSR 
manažera společnosti Packeta Group 
Kamila Chalupu. 

Mohl byste nám přiblížit a vysvětlit funkci 
Z-BOXu? 

Z-BOXy jsou automatická výdejní místa, napájená 
solárním panelem a ovládaná přes mobilní aplikaci 
Zásilkovna. Z-BOXy fungují 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, nejsou tedy omezeny žádnou otevírací 
dobou, zákazník si tak může zásilku vyzvednout 
kdykoliv. Vyzvednutí je navíc velice jednoduché 
a trvá pouhých pár vteřin. 

Z-BOXy jsou sestrojené tak, aby co nejméně 
zatěžovaly životní prostředí. Ke svému provozu 
potřebují na 24 hodin zhruba tolik energie jako 
spotřebuje klasická úsporná žárovka za cca 1,5 
hodiny. A tuto energii si ještě samy vyrobí pomocí 
solárních panelů, které jsou na nich umístěné. 

Díky této své unikátní technologii mohou stát 
téměř kdekoliv, jsou například na čerpacích 
stanicích, parkovištích, autobusových zastávkách, 
v areálu jaderných elektráren, vysokých škol, 
nemocnic nebo u prodejen mnoha obchodních 
řetězců, v případě Vrbice je to vedle knihobudky 
u Jednoty.  

V tuto chvíli se v Zásilkovně zaměřujeme na 
zasíťování obcí a měst s cca 5 000 a více obyvateli. 
Důležitý je pro nás ale rozvoj sítě Z-BOXů také 
v menších obcích s přibližně 500 obyvateli. Tyto 
obce totiž často nemají obchod, který by s námi 
mohl spolupracovat formou partnerství jako výdejní 
místo. Lidé si pro zásilky musí jet například do 
vedlejší obce, a to není ani pohodlné, ani rychlé. 

Jak fungují 

Zásilkovna spolupracuje s více než 32 000 e-shopy. 
Pokud si zákazník vybere zboží na některém z nich, 

může následně v košíku zvolit doručení na výdejní 
místo Zásilkovny a ze seznamu vybrat Z-BOX na 
místě, které se mu nejvíce hodí. V České republice 
je Z-BOXů nyní již téměř 2 800 a další budou 
přibývat. Celkově jich v rámci skupiny Packeta, kam 
Zásilkovna patří, máme téměř 4 000 (ještě na 
Slovensku a v Maďarsku).  

Jakmile řidič doručí zásilku do Z-BOXu, obdrží 
zákazník informační e-mail, SMS zprávu a notifikaci 
do aplikace Zásilkovna. V této chvíli si zásilku může 
vyzvednout. K obsluze stačí mít na chytrém 
telefonu nainstalovanou aplikaci Zásilkovna 
a zapnuté Bluetooth. Při příchodu k Z-BOXu 
se aplikace pomocí Bluetooth sama automaticky 
spáruje a otevře schránku s danou zásilkou. 
Za doručení zásilky se platí online, včetně platby 
na dobírku. Manipulace se zásilkami je v řádu 
vteřin, a to jak při procesu umísťování jednotlivých 
zásilek do Z-BOXu zaměstnancem Zásilkovny, tak i 
během výdeje zákazníkovi. 

Názornou ukázku, jak Z-BOXy fungují můžete vidět 
třeba na youtube kanále:  
https://www.youtube.com/watch?v=gGM4kaAPxNM 

Případně další detaily k Z-BOXům máme i na našich 
webových stránkách:  
https://www.zasilkovna.cz/zbox.  

Kolik zásilek za poslední např. půlroku se díky 
Z-BOXu obsloužilo v obci Vrbice? 

Za posledních 6 měsíců bylo do Z-BOXu ve Vrbici 
(oprava „na Vrbici“- pozn. redakce) doručeno 
celkově 855 zásilek. Zde podle měsíců: únor/138, 
březen/133, duben/116, květen/158, červen/162 
a červenec/148. 

Celkově jsme do všech našich Z-BOXů od jejich 
spuštění doručili více než 5,5 milionů zásilek.  

Kdy se může očekávat rozšíření služeb? 
Já osobně například vyhlížím možnost odeslání 
balíčku skrze Z-BOX. 

Možnost odeslat 
zásilku přes  
Z-BOX 
plánujeme 
představit již 
tento podzim. 
Nyní jsme ve 
fázi finálního 
testování. 

Rozhovor vedl  
Tomáš Bílek

https://www.youtube.com/watch?v=gGM4kaAPxNM
https://www.zasilkovna.cz/zbox
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První květnový týden zorganizoval Svazek obcí 
Modré Hory z vlastních finančních rezerv i s pomocí 
individuálních potravinových darů od občanů 
těchto obcí přímou potravinovou humanitární 

pomoc Ukrajině. Dopravu těchto 
potravin (rýže, těstovin, luštěnin, 
oleje, džemů a dalších) na 

překládku do ukrajinského 
Užhorodu zajistila obec Vrbice 
pod vedením starosty obce 

a zároveň i předsedy Svazku obcí 
Modré Hory Tomáše Bílka, který se této cesty 

také účastnil osobně. Díky ověřeným kontaktním 
osobám v Užhorodu se zásilka dostala k finálním 
uživatelům a organizacím do uprchlických táborů, 
církevních charit atd... 

Zvláštní poděkování za tento humanitární počin 
patří firmě Bidfood.cz , Ivo Michalovi, Andriji 
Vartsaba, Anatoliy Kostyukh, Vasilu Kurucovi, 
Tomáši Bílkovi, obci Vrbice, obci Němčičky a všem 
dalším konkrétním občanům, kteří se na této 
pomoci podíleli. 

Za organizátora pomoci předseda Tomáš Bílek 
Svazek obcí Modré Hory 

www.modrehory.cz

Přímá potravinová humanitární pomoc pro Ukrajinu  
z mikroregionu Modré Hory

Společenská kronika        18. března 2022 - 31. července 2022        

Kulturní akce 
26.8.2022    Stavění máje 

28. - 30.8.2022  Tradiční krojované hody 

1.9.2022     Zahájení školního roku 

3.9.2022     Zarážení hory (u Větřáku) 

4.9.2022     Dětské hodečky (sólo za KD) 

začátek září   Dýňobraní 

28.10.2022    Velké říjnové setkání rodin 

26.11.2022    Po stopách opičky Emilky 
         za mladým vrbeckým vínem 

26.11.2022    Předadventní koncert Kamínku 

27.11.2022    Rozsvěcení vánočního stromu 

7.12.2022    Česko zpívá koledy 

27.12.2022    Žehnání mladých vín

Narozené děti 

Viktor Ryšavý 
Adam Nekl

Úmrtí 

Terezie Kadlecová 
Stanislav Bukovský 
Bedřich Raida  
Ludmila Čačíková  
Anežka Michnová  
Václav Marek 

Další číslo Vrbeckého zpravodaje vyjde v prosinci 2022. 

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

Foto na obálce: Nadační fond Na kole dětem

mailto:vrbeckyzpravodaj@gmail.com
http://www.modrehory.cz


             
            VRBECKÝ ZPRAVODAJ srpen 2022 .       ............

 43



             
            VRBECKÝ ZPRAVODAJ srpen 2022 .       ............

 44

Periodický tisk samosprávného územního celku. Vydává obec Vrbice 3x ročně 
v počtu 500 kusů. Registrační číslo MK ČR E 11686. Neprošlo jazykovou úpravou. 

Redakční rada: Mgr. Renata Horáková, Jana Kadlecová, Mgr. Markéta Veverková, 
Mgr. Miluše Zálešáková, Tomáš Bílek, Ing. Bronislava Bílková 

Realizace: funprint.eu
ARCHIV

Sraz rodáků - ukrajinský boršč

Sraz rodáků 27.5. - 29.5.2022

Mše u kaple sv. Anny 26.7.2022Vystoupení Vrbečanek ve Veličné na Oravě

Vaření halušek (Z kopca do kopca 2022)

Den matek - vystoupení dětí z MŠ


