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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ještě nedávno jsme si dávali předsevzetí a přání do nového roku 2018
a už pomaličku začíná přebírat vládu
jaro a svátky velikonoční jsou přede
dveřmi. Letošní zima nebyla nijak výjimečná mrazivými dny a množstvím
sněhu, ale když začal padat, tak nás
potrápil a pěkně jsme se zahřáli při
jeho odklízení a posypu komunikací
a chodníků.
V současné době zmizel veškerý
sníh a tak jako loni nám odkryl všechno, co bylo pod ním ukryto. Hlavně
je to posypový materiál, různý nepořádek a také pozůstatky po našich
miláčcích, tj. „psí exkrementy“.Smutné je, když se většina „pozůstatků“
nachází na travnatých plochách, kde
si hrají naše děti, hlavně v okolí školských zařízení v obci.
Tak jako každý rok začínáme úklidem celé obce, aby větší část úklidu
veřejných prostranství, komunikací
a vyhrabání staré trávy z travnatých
ploch bylo hotovo do Velikonoc. Každý občan by si měl zamést a uklidit
nejenom “před vlastním prahem“, ale
také veřejné plochy kolem domu. Můžete namítat, že jsou to plochy „obecní“, ale když se podíváte pořádně, tak
tam máte uložený stavební materiál,
zeminu, písek, nepoužívané a nepojízdné automobily a různé skládky
domovního odpadu, většinou bez povolení obce.
Kdo to nestihne do Velikonoc,
může se připojit k akci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko, ukliďme Vrbici od
černých skládek a nepořádku“, která
se koná v sobotu 7. 4. 2018.

Tímto chci pozvat občany, občanská sdružení, dobrovolné spolky,
majitele penzionů, sklepů a všechny,
kteří chtějí mít naši obec krásnou, čistou a uklizenou. Přál bych si, aby to
byla společná akce občanů Vrbice, ne
jenom rodičů a dětí ze základní a mateřské školy. Pytle, rukavice, kontejnery na odpad, nářadí a mechanizace
budou k dispozici.
Co nás čeká a je v plánu na následující období?
Dokončení I. etapy budování
nových chodníků, dokončení nové
hasičské zbojnice, rozšíření splaškové kanalizace s přečerpávací stanicí
v lokalitě Stará cesta a výstavba multifunkčního hřiště, „Za búdú hodovú“. Chodníky a hasičskou zbrojnici budujeme vlastními pracovníky,
splaškovou kanalizaci (akce jsou financovány z obecních zdrojů) a multifunkční hřiště (dotace MMR) řešíme dodavatelsky.
Byl nám udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu
a soustřeďování stavebních, demoličních odpadů a recyklátu u sběrného
dvora.
Přidělenou dotaci od ministerstva
vnitra na nákup nového dopravního
automobilu pro místní jednotku hasičů budeme čerpat v letních měsících
letošního roku. Také byla podána žádost na JMK o dotaci na dovybavení
místní hasičské jednotky věcnými
prostředky.
Byla podána žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na projekt „Od
Kaluba po Rajčulu“, v rámci přeshraniční spolupráce s obcí Veličná (SK).

Koncem roku 2017 nám bylo
oznámeno, že neobdržíme dotační
titul na výstavbu odborných učeben
v půdních prostorách základní školy
na Vrbici.
Ostatní připravované projekty:
Kalub, nové dopravní značení, změna
územního plánu obce a další projekty, které jsou ve schvalovacím nebo
přípravném řízení. V současné době
probíhají jednání s arcibiskupstvím
v Brně o ceně pozemků v lokalitě
Samota.
Práce nás čeká hodně a plánů na
zlepšení života občanů na Vrbici je
spousta, ale musíme mít možnost se
také kulturně a společensky vyžít
a odpočinout si od každodenních starostí a práce. Proto bych chtěl občany pozvat na společenské, sportovní
a kulturní akce, které si v letošním
roce pro Vás připravily místní spolky.
Touto cestou bych chtěl spolkům a organizátorům těchto akcí poděkovat
za obohacení kulturního a společenského života v obci, iniciativu, propagaci obce a čas strávený při přípravách
akcí, které provádějí ve svém volném
čase.
Na závěr přeji všem občanům
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody
a pracovních úspěchů do nadcházejícího období. Také příjemné prožití
svátků velikonočních a dětem bohatou pomlázku (šlahačku).
František Polášek, starosta obce

Stav sbírkového účtu na opravu interiéru kostela
Č.ú. 115-3917230207/0100, výtěžek
z koncertu Kamínek, 10.079 Kč.
Stav účtu k 21. 3. 2018: 99.246 Kč.

Zimní radovánky na retenční nádrži
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KDYŽ JARO ZAŤUKÁ …
Letos nám to jaro ťuká nějak váhavě. Sice se už ukázalo pár pěkných
dnů, ale 17. března se vrátila zima
v plné parádě. Je to však určitě její poslední záchvěv. Přitom meteorologové
vydali zprávu, že letošní zima byla
nejmírnější za několik posledních
let s průměrnou denní teplotou +3
stupně. I tak nám ale při mrazech na
konci února a začátku března zamrzlo
v ledu na jezírku 6 rybiček. No počasí
neporučíme, musíme to brát tak, jak
to je.
Přesto všechno jsem při cestě vlakem do Brna 8. března viděla na polích u Hrušovan u Brna pyšně si vykračovat docela dost čápů. A to ještě
ani nebylo: Na sv. Řehoře (až 12.3.),
kdy čáp letí přes moře.
Každým rokem se v této době láme
zima do jara a na tom není nic překvapivého. Ale jak se pozná, že už se tak
stalo? Že už je tu konečně to očekávané jaro? Astronomické jaro začíná,
když se srovná délka dne s délkou noci-slunce si kolmo posvítí na rovník,
nebo když uslyšíme ptáčky zpěváčky,
či už nás to táhne na zahradu a do
lesa.
Symbolem jara a jarních svátků,
a to už z dob předkřesťanských jsou
pučící větvičky. Lidé věřili v jejich čarovnou ochrannou moc, a tak v žádné
domácnosti nesměly chybět. Kvetoucí
kočičky patří k těm nejoblíbenějším.
Na květnou neděli se nosí posvětit do
kostela. Pak je dříve používali jako lék
proti nachlazení, horečce a zimnici.
Kočičky schované za krovem měly
ochránit stavení proti úderu blesku.
Zapíchnuté na kraji pole zase pomáhaly proti krupobití. Vrbový proutek
dokázal i otvírat zem či skálu a pomáhal najít ukryté poklady. Šlehání
narašenými proutky spletenými do
žíly mělo mít omlazující účinek. Pomlázka symbolizovala obrozující se
přírodu, energii země, vody a slunce.
Březen znamená předjarní a předvelikonoční období klidu po rozverném masopustu, je to první měsíc
jara. Navozuje očekávání teplých dnů
a probouzející se nový život.
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Pranostiky říkají, že:
- Březnové slunce má krátké ruce,
- V březnu sedlák stromy ořezává, ale
kabát ještě nesundává.
- Březen za kamna vlezem.
- V březnu mlha-v studni voda.
- Březnový sníh a led pro osení bývá
jed.

Panny Marie (25. 3.), bude úrodný rok.
- O svaté Balbíně (31. 3.) je už u nás
po zimě
- V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato.
- Jestli březen kožich stáhl, duben rád
by po něm sáhl.
- Co si únor zazelená, březen si to hájí,
co si duben zazelená, květen mu to
spálí.
- Březen suchý, duben mokrý, květen
větrný, pytle s obilím a sudy vínem
naplní.
Tak uvidíme, jestli se některá
z pranostik vyplní. Ale jak já říkámstaří lidi nebyli hloupí a měli všechno
odpozorované, třebaže neměli k dispozici dnešní přístroje, nedej bože rakety a podobně.
Přeji Vám, aby to jaro už bylo
a pěkné Velikonoce.
Bohumila Bařinová

RODINA
A JEJÍ
PRAVIDLA
VŽDY MLUV PRAVDU
- Březnový sníh škodí osení a poli.
- Svatý Josef (19.3.) s tváří milou, zakončuje zimu plnou.
- Mráz po svatém Josefu neuškodí
květu.
- Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá
čtvrt roku.
- Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se
málo obilí.
- Naštípe-li svatý Josef dřevo, Panna
Maria zatopí.
- Byť by byl první jarní den jak na zakázku, přece nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.
- Svítí-li slunce na den Zvěstování

DODRŽUJ SLIBY
POUŽÍVEJ LASKAVÁ
SLOVA
DĚLEJ TO NEJLEPŠÍ
ŘÍKEJ PROSÍM A DĚKUJI
SMĚJ SE ČASTO
ZKOUŠEJ NOVÉ VĚCI
RESPEKTUJ
POSTAREJ SE O VĚCI
PRACUJ A HRAJ SI
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VZPOMÍNKY – OSVOBOZENÍ OBCE
Ve vánočním zpravodaji jste si
mohli přečíst úvod ze Vzpomínek
pana Miroslava Mikulici, které napsal
ze svého pracovního nasazení na nucených pracích. Dnes bych chtěla po
domluvě se synem panem Jiřím Mikulicou otisknout další část o osvobozování naší obce na jaře 1945, protože
se blíží jeho výročí.
Jak uvedl syn pana Mikulici –
strýca Mirka (tak jsme doma říkali):
„Nepsal to spisovatel, otec to napsal
jak uměl. Při přepisování byly provedeny minimální korekce.“
25. ledna 1945 se podařilo pěti
kamarádům z Německa z nucených
prací utéci a vrátit se domů. Takto popisuje události z jara 1945.
Fronta se pomalu blížila ze Slovenska, tak uvidíme, jak to dopadne
u nás. Kdoví jak je v Breslau, tam to
bude horší. Já už jsem 14 dní doma,
dobře že už tam nejsme. Doma je dobře, každou noc spím a všichni jsme
doma. Máme dvě krávy, kozu, psa
a slepice tak se nenudíme a zanedlouho bude jaro, tak bude práce na poli.
Jaro začalo dost brzo, tak do konce
března jsme to měli všecko posazený.
Začátkem dubna postoupili Rusi
až po Lanžhot a dál nemohli, protože
byla rozvodněná řeka Morava. Část
německé armády se usadila u nás po
celé dědině. Každej jsme si něco schovali, zakopali do země a zamaskovali, ale vojáci to stejně našli. Němečtí
vojáci si kopali zákopy tam, jak má
Vlastik Bařina dům. Byli ubytovaní
po celé dědině, v hospodě a kde se
dalo, u lidí a ve stodolách.
Rusové už byli u Lanžhota, ale byla
vylitá řeka Morava. Čekali až voda
opadne, aby se dostali dál. Bylo jich
hodně, moc aut a tanků. Naše obec
Vrbice je na kopci, tak až po Břeclav
je krásně vidět, tak jsme to pořád pozorovali, jestli se tam něco neděje. To
nejvyšší místo na Vrbici je Stráž a tam
je hodně vinných sklepů vykopaných
ve skále, tak jsme jich využívali jako
úkryt. Já jsem byl schovaný s bratrancem a ještě s jedním kamarádem

v Kolaříkovým sklepě. Oni měli dceru a s mým bratrancem se měli rádi.
Bratranec byl muzikantem.
Tak jsme pořád čekali co bude,
až jsme se dočkali. Začalo to v sobotu 14. dubna náletem. Padlo asi pět
domů a potom začala střelba z pušek.
To jsme ale byli schovaní ve sklepách,
tak jsme nic neviděli. Slyšeli jsme dusot koní a ruštinu tak jsme vylezli. Ti
první jeli na koních, podávali nám
ruky a ptali se, kde je germán. Němci
odjeli směrem na Kobylí, kolik jich tu
padlo ani nevím. Jeden byl mrtvej za
ochozama, jeden na Strážkách a jeden
dole v dědině. Už byly asi čtyři hodiny
odpoledne a pořád vojáků přibývalo,
už bylo všechno plný, hospoda, škola,
stodole, plná dědina aut, tanků a pořád jich přibývalo.
Oni udělali takovej přesun od Lanžhota až na Vrbicu a z Vrbice příští
den osvobodili Bořetice, Kobylí, Čejkovice a Čejč. V Kobylí měli potíže,
jak šli potom Lácarama navrch, tak
jich tam dost zranili. Proto na Vrbici
udělali z hospody nemocnicu a tam je
ošetřovali.
Pomalu jsme z těch sklepů začali
vylízat, všady bylo plno vojáků, koní
a aut. Nedaleko od toho našeho sklepa hořel dům, tak jsme pomohli hasit. Byla neděle, já jsem se šel podívat
dom, jak to tam vypadá a nakrmit
krávy, ale místo krav tam byli koně
a v hrantě ležel jeden voják a nadával,
hledal asi krmivo a byla tam shnilá
podlaha, tak se propadl. Ptal jsem se
ho, kde jsou krávy, ale nevěděl. Na
dvoře byl ještě jeden, ten krmil králíky otrubama a taky nic nevěděl. Tak
jsem ich šel hledat po dědině.
Našel jsem je na dolním konci
v dědině, bylo jich tam víc. Ale co
teď s nima, kde jich dám? Tak jsem
šel zpátky a potkal jsem strýca Jendu Sedláčka, tak jsem mu to vykládal
a on říkal, máš štěstí, já mám místo
v maštali, dej ich tam. Tak jsem se
pro ně vrátil a tam byly dokud vojáci
neodjeli.
Vojáci se tady usadili, měli tady
polní kuchyně a zásobárnu měli ve
Zborovských stodole. Ona byla prázdná a byla hned u silnice. Kolikrát jsme

jim museli skládat zboží nebo zase
nakládat.
Když jeli na Brno, tak v Ořechově bylo hodně Němců, tak se museli
vrátit po bitvě a zas jsme to museli
pomoct skládat. V Kobylí mají letiště pro stíhačky. Za nějaký čas, za pár
dní, jeli na Brno zas a už se nevrátili
a už jich tady ubývalo. Měli tady vojáci dost raněných koní, opatrovali jich
na záhumenkách pod Sychovým. Jednů mě taky chytli, bylo nás víc, a museli jsme s něma jet ke Kalubu a tam
jich celý oprat. Já sem nikdy na koňoví
neseděl, ale oni mě na něho vysadili
a musel jsem jet. Tak jsme koně oprali
a zpátky jsme jich vedli, byli mokří,
a co se mně ještě stalo, jak mě na teho
koňa vysadili, tak mně praskly gatě
a druhý jsem neměl. Jenom ještě jedny skovaný, zakopaný. Tak jsme si na
tech vojáků pomali zvykali.
Jednou jsem byl v krytě naproti
Sedláčkovým, jak jsem měl ty krávy,
bylo nás tam ale pět a došel tam jeden
ruský voják a vybral si jedneho a řekl
mu, pojď ty pujdeš se mnů, tak musel
jít. Zavedl ho do zahrady, dal mu náčení, něco mu tam naznačil a řekl mu
kopej. Tak on kopal, voják se na chvilku někam ztratil, tak on přestal kopat,
doběhl za nama a zakřičel: „Chlapi, já
si kopu hrob!“ Šel zpátky a kopal. Až
to bylo dost hluboký, tak mu řekl vylez, tak on vylezl a voják mu řekl, můžeš jít a najel tam s autem.
Mladší bratr Joža ten zas ještě
s dalšíma klukama museli hnát stádo
krav za vojákama. To byla zásobárna
pro polní kuchyň. Koně už doma nemáme, všecí zdraví už odjeli, tak naše
krávy už zase máme doma. A my už
taky spíme doma. Pomalu se to uklidňuje, vojáků už je tu málo. Čtyři tady
přímo ve vesnici padli, celkem při
osvobozování Vrbice padlo myslím
32 sovětských vojáků. Většina ostatních už odjela na Brno. Kdoví jak je
v Breslau, tam je myslím zle. Bylo
tam čtyřicet tisíc německých vojáků
a Breslau byla vyhlášena za pevnost.
Tady na Vrbici padli tři občani.
Shořelo šest domů a nějaké byly poškozeny od tanků, jak nemohly projet
úzkýma uličkama.
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Teď už čekáme jenom, kdy už to
konečně skončí. No a skončilo to devátého května. Byl vyhlášen konec
války. Konec války, to bylo něco krásnýho a neuvěřitelnýho. Konec války,
to bylo radosti a štěstí, že jsme to přežili. Vojáci měli také velikou radost,
pomáhali jsme jim ve skladišti ve
stodole, tak nám dali každýmu hrst
cukru krystalu. To nám dali vždycky, když jsme jim tam něco pomáhali. Oni to jedli taky. Měli jsme radost
velikou, doma a všude. Hned se začalo uvažovat, že by se to mělo oslavit
a potom uspořádat taneční zábavu,
která byla za války zakázaná.
Domluvilo se to tak, že se půjde do
kostela na mši, potom na hřbitov, tam
byli pohřbeni ruští vojáci a pak do
dědiny do parku, tam byli pohřbeni

taky dva vojáci a tam se to oslaví. Po
mši svaté se šlo na hřbitov, tam se položily věnce na hroby vojáků. Potom
se seřadil průvod, první šli muzikanti, pak starosta a tajemník a za nimi
vojáci a zpěvačky. Potom jsme šli my,
čtyři jsme nesli rozvinutou vlajku,
dva kluci a dvě děvčata. Já jsem nesl
ve předu na levé straně. Za náma už
šli ostatní účastníci, bylo jich hodně.
Celý průvod šel do parku, který
se nachází nad obecní školou, kde je
pomník padlých z první světové války a kde se měla slavnost konat. Když
jsme přišli k parku, muzikanti ostali
venku, starosta a jeden voják s puškou
šli na levou stranu. Na pravé straně
u pomníku byly zpěvačky. Kousek za
něma byli dva vojáci, jeden měl pušku a druhý, to byla nějaká šarže, měl

pistol. Za něma už jsme stáli my s vlajkou, ostatní stáli, kde se dalo.
Zpěvačky zazpívaly jednu písničku a potom jeden voják dal povel
k palbě a teď se to stalo. Nešťastná
náhoda. Viděl jsem to dobře. Jedna
zpěvačka byla zasažena předčasným
výstřelem z pistole při slavnostní salvě. Klesla k zemi a ani nehlesla. Byla
to Mařenka Koláříková. Potom, já
jsem to neviděl, ale říkali to lidi, že
Vašek Mikulica, jak se to dozvěděl,
tak mu vypadla křídlovka z ruky. On
s ní chodil. Mařenka byla hezká a moc
hodná děvčica.
Tak jsme
nešťastně.

tu

válku

ukončili

přepsala Bohumila Bařinová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V letošním roce se v naší obci
již tradičně konala Tříkrálová sbírka. Koledníci chodili dům od domu.
Všem, kteří se jakkoliv podíleli na
této sbírce, děkujeme.

6

Nesmíme zapomenout na všechny,
co jakoukoliv částkou přispěli a pomohli tak lidem v nouzi.
Letos se vybralo 49 233 Kč. Pán
Bůh zaplať za každý dar. Celkem

v České republice se pak vybralo
114 137 098 Kč.
jménem Oblastní charity
Břeclav Pavla Bukovská
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-DNRXFHQXP£HOHNWURRGSDG
-QNGMVKXPȐU[UVȌO[RTQ\RȸVPȝQFDȸTGNGMVTQ\CɬȐ\GPȐ\CLKɶɼWLȐ
UDȸTUXQ\CPȄUNGFPQWTGE[MNCEKGNGMVTQQFRCFW
8ȫ4HWPIWLGPȸMQNKMMQNGMVKXPȐEJU[UVȌOʄMVGTȌUG\CDȝXCLȐ
Tʄ\PȝOKFTWJ[X[UNQWʓKNȝEJGNGMVTQ\CɬȐ\GPȐ

1HQ¯HOHNWURMDNRHOHNWUR
4GE[MNCEGLGFPQVNKXȝEJFTWJʄGNGMVTQ\CɬȐ\GPȐOȄTʄ\PQW
GMQPQOKEMQWJQFPQVW

7OCNȝEJFQOȄEȐEJURQVɬGDKȬʄ
OQDKNPȐEJVGNGHQPʄPGDQRQȬȐVCȬʄ
LGOQʓPȌ\ȐUMCPȌ\NCVQUVɬȐDTQOȸȮ
CǡFCNɶȐX\ȄEPȌMQX[FȄNG\RGPȸʓKV
/CLȐRQ\KVKXPȐGMQPQOKEMQWJQFPQVW

<RTCEQXȄPȐOX[UNQWʓKNȝEJUXȸVGNPȝEJ
\FTQLʄPGLFGX[FȸNCVPKEPCQRCMLGLKEJ
TGE[MNCEGPȸEQUVQLȐ/CLȐǡPGICVKXPȐ
GMQPQOKEMQWJQFPQVW

<RTCEQXȄPȐ \ȄɬKXGM W QFRCFQXȌ ƒTO[ UVQLȐ  -Ȭ
\CǡMWU2ɬGUVQCPK\CNKMXKFCEKQUXȸVNQXCEȐEJ\CɬȐ\GPȐ
RNCVKV PGOWUȐVG 5VCȬȐ LG QFGX\FCV XG UDȸTPȝEJ
FXQTGEJ QDEJQFGEJ U GNGMVTGO PGDQ PC OȐUVGEJ
UǡOCNQW UDȸTPQW PȄFQDQW PCRɬ XǡUWRGTOCTMGVGEJ
PGDQPCQDGEPȐEJȚɬCFGEJ
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KŘÍŽ - ZNAMENÍ NADĚJE
Tak zní nápis na nástěnce v našem
kostele.
Do kříže jsou na ní poskládané
fotografie některých křížů v naší obci
a u nich jsou také nápisy:
- KAŽDÝ MÁ SVŮJ KŘÍŽ NA MÍRU
- KŘÍŽ ČLOVĚKA NESE
- KŘÍŽ MÁ VELKOU CENU
- KŘÍŽ UZDRAVUJE
- KŘÍŽ ZACHRAŇUJE
- KŘÍŽ PŘEMÁHÁ NENÁVIST
V katastru obce se nachází řada
polních křížů, které vystavěli občané
z naší obce. Kříže nechávali postavit u svého pole nebo u svého domu
a příslušníci těchto rodin se o ně po
léta starali a udržovali je. Péče o ně
přecházela z generace na generaci.
Některé kříže o obrázky byly postaveny na památku událostí, zejména těch neblahých. Třeba obrázek na
kříži u silnice směrem na Bořetice byl
zbudován v roce 1914 na památku zabití bratra bratrem pro majetek – oběť
byla při hádce propíchnuta vidlemi.
Tento obrázek měla v péči rodina
Šimečkova.
O nešťastné události svědčí také
obrázek Panny Marie v Hájku u Babí
hory (býval na dubu). Tam byl prý
zabit mládenec při bitvě s Čejkovjáky. Jiné podání je, že tam byl přepaden a zabit v dávných dobách honák
dobytka.
Další obrázek Panny Marie najdeme při cestě k Hájku u domu, kde
bydleli Lukášovi. Ti se také o údržbu
obrázku starali
O obrázek na Šmidkově u Hasíkového se starala rodina Hasíkova
Jeden obrázek se nacházel také na
rozcestí „Na Krajině“ – Krátký a Šudoňky. Zbudovala ho a starala se o něj
rodina Bílkova. Dnes stojí místo obrázku v mezi u cesty menší dřevěný
křížek.
U Pastvisek při staré cestě do Velkých Bílovic stával obrázek Nejsvětější Trojice (říkalo se U Trojice). Obraz
byl obnoven a posvěcen v roce 1938
a byl darem manželů Františka a Veroniky Herzánových z č. p. 12. U něj
se vybírávalo „na vůz“ při cestě chasy
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s povozem na hody do Bílovic,
u něj končívala při mysliveckých
honech leč s výřadem ulovené zvěře.
Dnes už tam obrázek nestojí. Asi překážel zemědělské výrobě.
Kříž ze dřeva najdeme i na rozcestí u Hájka. Dřevěný kříž stojící na
bořeckém kopečku na pomezí katastrů Bořetic a Vrbice zbudovala v roce
1938 a měla v péči rodina Čačíkova.
Kříž „Na Padělkách“ nechali zbudovat v roce 1956 manželé Augustin
a Františka Mikulicovi.
Dřevěný kříž na rozcestí u lesa za
Ochozama směrem na Velké Bílovice
zbudovali také v roce 1956 Josef a Klementina Šimečkovi. Nápis na kříži je
INRI „Ke cti a chvále Boží“ .
V dřívějších dobách stával dřevěný kříž také vedle kapličky sv. Anny
v dolní části obce. V těchto místech se
kdysi dávno nacházel hřbitov, asi proto tam kříž zůstal.
Další dřevěný kříž, zbudovaný v roce 1956 farností, stojí před
kostelem
Nejnovějším dřevěným křížem je
kříž postavený ke SVATÉ MISII v roce
2002, je umístěný na rozcestí v horní
části Dědiny.
Nejen kříže dřevěné najdeme v katastru obce.
Nejstarším kamenným křížem je
centrální kříž na hřbitově z roku 1888.
Kamenný kříž pod Krátkýma věnovala a pečovala o něj rodina Varmužova. Kolem něj bývaly krásné
drobné šípkové růžičky. Dnes je značně zdevastovaný.
U Kaluba stojí další kamenný
kříž-snad mramorový. Ten byl rodiny
Michnovy (Vinckovy). Nápis na něm
je: „Já jsem cesta, pravda i život. Ježíši
ukřižovaný, chraň naši vlast“.
Tento kříž vyčistil a opravil Jan
Grégr. Křížek z něj byl nalezen při
orbě pole u kříže a byl Obecním úřadem Vrbice zrenovován.
Bílý mramorový kříž před farou
se stejným nápisem„Já jsem cesta,
pravda a život“ věnovali v roce 1920
Alexandr a Rozina Mainclovi.
Pískovcový kříž stojí i v dolní části obce Na Klínkách. Ten zbudovali
v roce 1924 manželé Josef a Rozára

Kříž před Varmužovým

Kříž u cesty do Bořetic

Kříž u Staré cesty
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Bdinkovi (tehdy před svým domem č.
258) . I tento kříž byl částečně opraven, ale nápis na něm už není čitelný.
Další pískovcový kříž z roku 1901
stojí v parku nad školou v Dědině.
V roce 2007 byl kříž opraven podle
původního. Náklady na opravu zaplatil vrbecký rodák Josef Grégr. Nápis
na něm zní: „Kristus vítězí-Kristus
kraluje-Kristus panuje-Kristus chrániž lidu svého ode všeho zla“.
Kapličku sv. Anny zbudovala
v roce 1888 rodina Janoškova z čísla
11. U ní stojí ještě Boží muka. Další
kaplička stávala u kostela, při úpravách okolí kostela byla zbourána.
Místo ní byla postavena nová kaplička
byla u kostela při zdi farní zahrady. Je
zasvěcena Panně Marii a má nápis „Já
jsem Neposkvrněné početí“.
Úplně nejnovější je kaplička „Vodní“– Boží muka na Stráži – V Jezírku.
Byla postavena a posvěcena v roce
2000. Je postavena v alpském stylu
a na jejich čtyřech stranách jsou obrázky a jména svatých – na čelní straně jsou Cyril a Metoděj, dál Ludmila
a Václav, Urban a Zdislava.

Kříž u cesty do Bořetic

Kříž nad školou

Kříž u cesty do Čejkovic

Kříž u cesty do Kobylí

Bohumila Bařinová

VELIKONOČNÍ MŠE
29. 3. (čtvrtek) v Kobylí 18.00 společné pro všechny tři obce
30.3. (pátek) v Bořeticích 18.00 společné pro všechny tři obce
31. 3. (sobota) ve Vrbici 19:30
1. 4. (neděle) a 2. 4. (pondělí) vždy 9:30

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ

PLETENÍ POMLÁZEK
A BARVENÍ VAJÍČEK

Muzeum obce Vrbice zve školáky na tradiční velikonoční hrkání. Na hrkání se sejdou před obecním muzeem na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu, vždy
v 11.45 hodin. Kdo nebude mít svůj hrkač, může si jej
vypůjčit v muzeu.

Obecní muzeum zve děti a občany na tradiční pletení velikonočních žil, které bude 1. dubna 2018, na Velikonoční neděli, v době od 14 do 17 hod. Pletení velikonočních žil se budeme učit přímo v budově muzea.
Vrbových proutků je připraven dostatek.
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ROKY 1918 A 1948 V ŽIVOTĚ OBCE VRBICE
Na rok 2018 připadá stoleté výročí vzniku Československa. Sdělovací
prostředky se tímto výročím hodně
zaobírají a je možní si udělat úsudek,
jak se vyvíjely události při vzniku našeho státu. Málokdo v dnešní době ví,
co se dělo v naší Vrbici. Naštěstí my
starší pamatujeme lidi, kteří v té pohnuté době žili. Bývalo zvykem, že se
staré události probíraly při různých
příležitostech, jako bylo třeba draní
peří, vyšusťování kukuřice, na svatbách a při podobných sešlostech.
Hodně záznamů o době 1. světové
války a co se dělo v době vzniku ČSR
je zaznamenáno v obecní kronice.
Nejprve připomenutí několika údobí
z konce 1. světové války. Lidé se radovali, že válka skončila, třebaže mnozí
s napětím očekávali, jestli se syn nebo
hospodář vrátí živý. V průběhu válečných roků narukovalo z Vrbice na
frontu 300 mužů. V mnoha hospodářských staveních zůstali na polní práce
pouze staří a hospodyňky s dětmi.
Školní vyučování nebylo a tak byly
děti zaměstnávány na pracích v hospodářství. V některých rodinách se už
v průběhu války dozvěděli, že jejich
drahý padl. Například už v průběhu
válečného roku 1915 dostali takovéto
oznámení v patnácti vrbeckých rodinách. Za dobu trvání této války padlo z Vrbice 49 mužů a další se vrátili
coby invalidé zmrzačeni. Lidé z vesnic měli potíže s uživením svých rodin, protože rakouské úřady ždímaly
zemědělce, jak se dalo. Vzpomínám si
na vyprávění pana Josefa Nejedlíka,
který od svých stařečků slyšel, že měli
uschované potraviny v zazděné místnůstce. Pokud chtěli něco na vaření,
stařeček vlezl pod postel, kde uvolnil
malý vstup do tajné místnůstky. Po
odebrání z tajných zásob pro kuchyň
musil vždy díru zapravit a znovu zamáznout maltou. Až tak ždímaly
lidi hospodářské kontroly. 28. října
roku 1918 byl vyhlášený vznik ČSR.
Hned druhý den byli občané Vrbice
svolání na shromáždění do hostince
u Štočků (nyní dům rodiny Rýdlovy).
V té době byl na Vrbici přítomen rodák JUDr. Janošek (pocházel z domu
č. 11), který měl na shromáždění
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hlavní slovo. Jmenovaný vysvětlil přítomným význam vzniku samostatného státu a na konci shromáždění,
spolu s tehdejším starostou Janem
Bařinou vyzvali přítomné k zazpívání
hymny Kde domov můj.
Další zápis v Kronice je spíše postesknutím nad chováním některých
občanů Vrbice v této nové době. Někteří lidé si představovali získanou
svobodu po svém, když začali chodit
s puškami do polí a střílet polní zvěř.
Někteří zase chodili do Hájku na dřevo. Prý byl velmi smutný pohled do
lesa, kde byly kmeny stromů řezány
až metr nad zemí. Smutné bylo též
chování některých lidí, kteří vnikali
do domů místních Židů a ty ohrožovali na životech, když jim kradli
jejich majetek. Teprve až bylo státem
vydáno Prohlášení zákona o bezpečnosti osob a majetku, skončily tyto
nevázanosti. Vojáci se postupně vraceli z fronty. V novém státě bylo nutné
ukončit případné rabování a lupičství,
proto byla utvořena Slovácká brigáda
se sídlem v Hodoníně. Z Vrbice se do
této vojenské jednotky přihlásilo 33
dobrovolníků. Vojenským velitelem
na Vrbici byl ustanoven poručík Jaroslav Franc, učitel na vrbecké škole. Vojenské jednotky měly za úkol
udržovat určitý pořádek a potlačit
případné nepokoje. Zemědělci očekávali, že v novém státě bude volný trh
na prodej zemědělských produktů,
ale Okresní zemědělská správa vydala
nařízení o nutnosti povinných dodávek státu. Důvodem byla skutečnost,
že zásoby potravin v nové ČSR byly
válkou naprosto vyčerpané. Při odvádění stanoveného kontigentu u obilí,
dostával zemědělec pouhých 40 Kč za
1 metrák, kdežto ve volném prodeji se
platilo 300,- až 400,- Kč. První týdny
a měsíce byly v nové ČSR velmi těžké.
Jak se vyvíjely události v naší obci
v období roků 1945 až 1948?
Podle záznamů v obecní kronice
proběhly 25. června 1946 obecní volby s těmito výsledky:
Národní socialisty volilo 114 občanů, v obecním zastupitelstvu 2 místa,
KSČ volilo 116 občanů, v obecním

zastupitelstvu 2 místa, Lidovou stranu volilo 513 občanů, v obecním zastupitelstvu 11 míst, Sociální demokraty volilo 74 občanů, v obecním
zastupitelstvu 1 místo.
Na základě voleb se stal starostou
Fr. Kubík, č.p. 10 a místostarostou
Stanislav Herzán, č.p. 112, oba z Československé strany lidové.
Jaká byla poválečná doba
v Československu?
Republika byla válkou silně poničena, proto vznikaly v národním hospodářství potíže. Zápis v naší obecní
kronice sděluje, že tehdejší komunisté
silně kritizovali i sebemenší potíže,
které nutně musely v poválečné době
vznikat. Jak reagovali na pozdější kritiku jejich komunistického režimu
v naší obci, o tom informují následující řádky.
Když v únoru roku 1948 proběhl
v ČSR politický převrat, byl i v naší
obci ustaven takzvaný Akční výbor,
který měl ostatní politické strany
očistit od údajných reakčních živlů.
Důsledek „čistky“ byl okamžitý vyhazov řádně zvolených funkcionářů
z Obecního úřadu Vrbice. Stalo se to
tak, že do kanceláře obecního úřadu
(nyní muzeum obce) přišel předseda
KSČ Vladimír Papež (č. p. 231), sebral
starostovi Kubíkovi klíče od dveří OÚ
a vyhnal ho ven. Dále sděluje zápis
v kronice, že hned 17. března 1948
proběhla jakási ustavující schůze, která bez voleb jmenovala nové funkcionáře MNV. Kronika dále sděluje, že
noví funkcionáři podepsali souhlas
s prováděním politiky KSČ. Tak byla
odsunuta dosavadní sousedská soudržnost a jak potvrzují příští řádky,
nastala těžká doba pro občany Vrbice.
Už v září roku 1948 vyšel výměr
ONV Hustopeče, kterým se zavedla
takzvaná Národní správa na hospodářství pěti vrbeckých rodin, které
nesplnily státní dodávky některých
zemědělských produktů. Všichni pamětníci vědí, že předešlý rok 1947 byl
katastrofálně suchý. Období před rokem 1950 a pozdější doba jsou v kronice popsány velmi stručně, protože
se toho hodně událo. Podle získaných
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informací se některé zápisy musely
odstranit a přepsat. Znění zápisů z tohoto období byla kontrolována a podpisem schválena jistým Harmáčkem
ze Zaječí. Mocná státní bezpečnost
(STB) nasazovala mezi běžné občany
různé donašeče a provokatéry. Není
náhodou, že si zmíněná StB vybrala
pro svoje akce právě naši Vrbici. Pozdější zápisy v Kronice informují také
o nespravedlivém rozpisu povinných
dodávek zemědělských výpěstků,
když soukromí zemědělci měli vyšší
dodávky než tehdejší JZD.
Úplně první období, kdy StB začala
„oťukávat“ poměry v naší obci, nastalo v souvislosti se čtením Pastýřského
listu v místním kostele. Pastýřský list
je v podstatě písemná forma sdělení
biskupa pro věřící. Tehdejší režim,
a bylo to už v roce 1949, čtení zakázal, což někteří kněží, a také vrbecký
pan farář, neuposlechli. Důsledkem
toho byly časté výslechy pana faráře
Antonína Šule na StB. Věřící byli chováním policie podrážděni, a o to StB
právě šlo.
Mezi prvními odsouzenými z Vrbice byl už v roce 1949 František Kolařík (č. p. 121), který se dostal do
kontaktu s F. Kmentou a J. Škrobákem ze sousedních Čejkovic. Podle
soudního protokolu byli oba mladíci
z Čejkovic v učňovských letech. Všem
třem zadrženým bylo dáváno za vinu,
že chtěli založit jakousi Šrámkovu odbojovou skupinu. Bylo by zajímavé,
jak by spolu zednický a elektrikářský
učeň zakládali zmíněnou odbojovou
skupinu.
Dalším občanem z Vrbice, který
už v roce 1949 okusil „demokracii“
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tehdejšího režimu, byl obchodník se
smíšeným zbožím pan Otakar Zelený.
Toho zase pozvali k nějakému jednání
na ONV Hustopeče. Na zmíněné jednání jel spolu se synem jejich starším
osobním autem. Syn měl za úkol čekat
na otce v zaparkovaném autě na hustopečském náměstí. Otec prý dlouho
nešel, ale z ONV vyšel člověk, který
otevřel auto a zakřičel: „Ven!“. Od té
doby prý už auto nikdy neviděli a otec
rodiny přišel domů k rodině až za rok.
Za tu dobu prošel pan Zelený několik
kriminálů s těžkou prací, vše proběhlo bez řádného soudu. Důvodem
bylo odmítnutí vstupu do spotřebního družstva a možná, že došlo i k ostřejší výměně názorů, protože jejich
obchod dobře prosperoval. Vrcholem
všeho bylo, že rodinu chtěl režim z jejich domu vystěhovat. Bylo štěstím, že
dům byl napsaný do vlastnictví paní
Zelené.
V dalších letech se StB na Vrbici
přímo zaměřila. Už v roce 1950 došlo
k násilnému „vykoupení“ traktorů
Zetor, výkonné mlátičky značky Rekord a k akci „mandelinka“. Důsledkem těchto násilností byl kriminál
pro tři občany.
V dalším roce 1951 se sešli u příležitosti hodů v tehdejší hospodě U Svrčků příznivci zrušené tělovýchovné
organizace Orel. Co tam dělali? Seděli u piva a při harmonice zpívali,
když tam přišel předseda místní KSČ
V. Papež a přikazoval jim, aby se rozešli. Při ostré diskusi došlo ke konfliktu a v důsledku toho šli další dva
lidé z Vrbice do kriminálu. Ještě v listopadu roku 1951 se na Vrbici v tajnosti objevil jistý Miloslav Déduch

nar. 30. 11. 1951 v Přerově. Skrýval se
v Brumovicích v rodině J. Tomkové.
Asi pro větší důvěryhodnost používal krycí jméno „Leoš“. Kontaktoval
spíše mladší rolníky a náboroval je
do jakési organizace se jménem Bílá
legie. Déduch například sliboval některým, že zařídí útěk přes hranice,
podílel se na zapálení dvou družstevních stohů slámy a při schůzkách
ve sklepě se plánovalo, co by se dál
mělo dělat. Ve skutečnosti se ale vyčkávalo, až se na Déduchovu skupinu „nabalí“ víc lidí. Potom měla StB
přímo „žně“. Tehdy bylo zatčeno 10
lidí z Vrbice, také někteří z Brumovic
a Kašnice. Zájem o Vrbici pokračoval
dál, i když to bylo většinou přes místní donašeče. V rozmezí roku 1949
až 1958, kdy byli zatčeni poslední tři
Vrbečáci, bylo celkem odsouzeno 31
lidí. Pan Karel Sedláček byl ve vězení
dvakrát a z druhého pobytu ve vězení
v Leopoldově byl rodině v roce 1959
přivezen v rakvi. V roce 1958 už byla
celá Vrbice v JZD a situace v obci se
zklidnila.

Informace o životě v obci Vrbice
v období kolem roků 1918 a 1948 pocházejí převážně ze zápisů v Obecní
kronice, v případě zatýkání ze soudních protokolů a výpovědí starších
občanů. Dění v naší obci v ony kritické roky je podchyceno daleko podrobněji, ale kvůli značné rozsáhlosti není
možné vše ve zpravodaji otisknout.

František Janošek, březen 2018

ÚSPĚCH NAŠICH VINAŘŮ NA VINUM JUVENALE
Na vinaře z Vrbice můžeme být
náležitě pyšní! Na jubilejním 20. ročníku mezinárodní soutěže vín vyrobených v roce 2017 uspělo hned pět
vinařství z naší obce a celkem posbírali deset ocenění. Soutěž se konala
v hotelu Orea Voroněž v Brně, kde 86
členná komise odborníků hodnotila
celkem 647 vzorků mladých vín.
Ocenění získalo Rodinné vinařství Bařina, jejichž Veltlínské zelené se stalo vítězem ve své kategorii.

Vítěze kategorie získalo i vinařství
MITOMA Vrbice s.r.o. za Hibernal
p.s.. Hned tři medailová ocenění si
přivezlo Vinařství Baraque, a to zlatou medaili za Hibernal p.s., a dvě
stříbrné za Děvín p.s. a Solaris v.h..
Vinařství Bočko se těší ze zlaté medaile za Sauvignon a stříbrné medaile
za Ryzlink vlašský. Tři medaile, a to
stříbrné, obdrželo Vinařství Horák za
Ryzlink vlašský p.s., Veltlínské zelené
p.s. a Cabernet Moravia rosé.
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VELKÉ PAVLOVICE ČEKAJÍ DALŠÍ UZAVÍRKY
objízdná trasa nad 3,5t, která je vedena obousměrně, a to po sil. III/42115,
dále II/425, III/4217 přes obec Horní
Bojanovice. Dále objízdná trasa navazuje na již schválenou objízdnou
trasu.
Dále bude uzavřen i druhý úsek ve

Velkých Pavlovicích, a to od křižovatky sil. III/42113 x II/412 po most, který je již uzavřený -Trkmanka (most
ev.č. 421-008). V daném úseku bude
probíhat výstavba kanalizace. Délka
úseku je cca 185 m.
zdroj: www.velke-pavlovice.cz

SITUACE DIO-OBJÍZDNÁ TRASA

5,6 km

3,5t
4,0

km

t

3,5

3,5t
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V následujících týdnech budou
pokračovat práce na rekonstrukci
komunikace v ul. Brněnská, Hlavní
a Hodonínská. V současné době ještě
není řešena uzavírka komunikace ve
směru na Zaječí (od kruhového objezdu směrem k silnici Břeclav-Hustopeče), ale předpokládá se od konce
měsíce března 2018. Od 16. března
2018 bude uzavřena komunikace
od sýpky po křižovatku Hlavní, Brněnská (včetně), dále od křižovatky
Hlavní, Nádražní, Hodonínská po
most přes Trkmanku. (Průjezd k pekárně p.Křivky a do budovy Vinia je
zajištěn).
Jedná se o úplnou uzavírku silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích
z důvodu rekonstrukce komunikace.
Začátek úseku ZÚ v km = 12,200 provozního staničení a končí KÚ v km =
12,337 provozního staničení. Úsek zahrnuje i křižovatku II/421 x III/42114.
Celková délka uzavřeného úseku je
cca 137m. Objízdná trasa je rozdělena
pro vozidla do 3,5t (mimo dopravní
obsluhu a link. bus a mimo vozidla
stavby) a je vedena místní ulicí Za
Dvorem.
Z důvodu omezení průjezdu ve
Velkých Pavlovicích (do 3,5t mimo
dopravní obsluhy a link. bus a mimo
vozidla stavby) je dále vyznačena

ZE ŽIVOTA KNIHOVNY
V uplynulém roce bylo celkem 152
registrovaných čtenářů. Do knihovny fyzicky přišlo 3907 návštěvníků,
o internet mělo zájem 200 uživatelů.
Na kulturní a vzdělávací akce, kterých bylo za celý rok 108, přišlo 1033
účastníků. Celkem se půjčilo 1880 titulů. Knihy byly pořízeny celkem za
20 398,- Kč .
A co nás čeká v roce letošním?
Určitě můžete čekat bohatou nabídku nejrůznějších kulturních i vzdělávacích akcí, o kterých Vás budeme
informovat dopředu formou plakátů, místního rozhlasu, na webových
stránkách knihovny nebo formou
emailů či SMS zpráv.
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Březen - měsíc čtenářů 2018
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků vyhlásil na měsíc březen
devátý ročník propagační kampaně
Březen – měsíc čtenářů. Cílem této
akce je propojit čtenáře, organizace
a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné
mediální kampani a dát o sobě vědět:
ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ!
Ke kampani se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních
veřejných knihoven z celého Česka!
I naše knihovna se pravidelně zapojuje ve spolupráci se školkou i školou,
kdy děti navštěvují knihovnu a povídají si společně s knihovnicí o knihách a jejich četbě.

Noc s Andersenem 2018
Bavit se v tento kouzelný večer budou všichni, a nikde nezapomenou na
čtení... To je mottem pohádkové Noci
s Andersenem, která v naší knihovně
patří již ke stálicím mezi akcemi pro
děti. V letošním roce se na pohádkovou noc mohli těšit děti ze třetí třídy.
Letošní ročník byl na mnoha místech
věnován 180. výročí od napsání pohádky Statečný cínový vojáček. U nás
na Vrbici jsme se ale zaměřili na výročí jiné, a to na vznik krásné knížky:
Povídání o pejskovi a kočičce. Dětem
se akce moc líbila a věříme, že další
roky budou také tak vydařené!
Klára Beranová

březen 2018
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NOC S ANDERSENEM
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ČINNOST MYSLIVECKÉ SPOLEČNOSTI VRBICE z. s.
MSV z.s. je složena z 12 plnoprávných členů vykonávajících výkon práva myslivosti v katastru obce Vrbice.
Ve své činnosti se zaměřuje zejména
na následující aktivity:
- opravy a údržbu, včetně pořízení
nových účelových zařízení pro chov
a lov zvěře,
- zajištění krmiva pro zimní období a jeho dávkování v krmných
zařízeních,
- tlumení škodné zvěře odlovem,
- odlov spárkaté zvěře,
- účast na kulturních akcích (plesy)
formou přímé účasti nebo případně
tomboly.
Z výše uvedeného je zřejmé, že
proti minulosti naprosto schází odlov drobné zvěře formou honů. Z našeho bezprostředního okolí tak beze
zbytku zmizely drobné koroptvičky,
stavy zajíců a bažantů jsou tak nízké,
že naše MSV je už dlouhé roky neloví, naopak se snaží maximálně o ně
pečovat.
V dřívějších dobách všudypřítomná drobná zvěř už není téměř

vidět. Zůstává pouze srnčí zvěř, která je schopna se přesunout na značné
vzdálenosti a vyhnout se tak nepříznivým podmínkám. Stejný osud jako
drobnou zvěř bohužel potkává celou
řadu ptáků, kteří tiše mizí bez návratu. Pestrost krajiny s remízky a vodními zdroji sloužící jako biotop zvěře je
výrazně redukována a její stav odpovídá mizení živočichů v našem okolí.
Na první pohled se nic zvláštního neděje, změny postupují nenápadně, ale
se zvyšujícím se efektem. Málokdo si
uvědomí, že po staletí utvářená krajina již v mnoha oblastech vzala za
své. Bohužel s ní zmizela i schopnost
krajiny odolávat erozi, jak větrné, tak
i vodní, a půda tak strádá dále se zvětšujícím nedostatkem vody, mnohdy
až katastrofickým, zejména pro naši
část jižní Moravy.
Z výše uvedeného je zřejmé, že členové MSV z. s. i přes svoji veškerou
snahu mohou ovlivnit stavy drobné
zvěře jen málo. Pokud by však její
činnost byla trvale ukončena, naše
děti by bažanta a případně zajíce už
viděly jenom v ZOO. Je tu ovšem ještě

VÝSTAVA VÍN
V sobotu 24. března se uskutečnila tradiční
výstava vín v sále kulturního domu. Návštěvníci měli možnost ochutnat 504 vzorků vín od
vrbeckých i přespolních vinařů.
Počet bílých vín - 291
Počet červených vín - 162
Počet rosé vín - 51
Šampion bílých vín: Tramín červený 2017,
Václav Hasík, Vrbice
Šampion bílých archivních vín: Ryzlink vlašský 2016, BMV - Vinařství Kadlec
Šampion červených vín: Modrý Portugal
2017, Zdeněk Svrček
Šampion červených archivních vín: Cabernet
Sauvignon 2015, Vinařství Horák, Vrbice
Šampion rosé vín: ZW+AN rosé 2017, Radek
Latík, Čejkovice
Cena starosty obce Vrbice: Frankovka 2017,
Zdeněk Svrček, Vrbice
Nejlepší kolekce výstavy: Zdeněk Svrček
Vrbice
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další oblast, kterou můžeme bez větší námahy ovlivnit. Měsíc květen je
měsícem líhnutí většiny mláďat v naší
přírodě. A všichni potřebují na zdárný vývoj klidné prostředí bez vyrušování lidmi a zejména volně pobíhajícími psy. Možnosti přežití drobné
zvěře i mladých srnčat jsou při střetu
s toulavým psem mizivé. Jeho pán to
však ani nemusí zaregistrovat. Při tak
nízkých stavech drobné zvěře i drobných zpěvných opeřenců je však každá ztráta nenahraditelná.
Výše popsaný stav je i z pohledu
našich myslivců hrozivý! Indikátor
stavů drobné zvěře výstižně charakterizuje stav naší krajiny. Vzhledem
k vývoji počasí u nás v posledních letech a zejména trvalým nedostatkem
vody musí nutně přijít opatření, která
tento stav změní, a s ním se postupně do naší krajiny vrátí i drobná zvěř
a zlepší se tak i podmínky pro nás
všechny, kteří zde trvale žijeme.
za MSV z. s. Stanislav Grůza
- předseda
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MUŽÁCI Z VRBICE NATÁČÍ DALŠÍ CD
Chtěl bych oznámit všem milovníkům moravského folkloru a dobré
slovácké písničky, že Mužáci z Vrbice
se pustili do natáčení druhého CD.
Opět natáčíme v Dolních Bojanovicích v TONSTUDIU Rajchman,
pod vedením hudebního režiséra p.
Františka Šimka a zvukového režiséra
p. Petra Prokopa.
Jako
hudební
doprovod
jsme zvolili CM Varmužovci ze
Svatobořic-Mistřína.
Jako hosty pro natáčení jsme opět
přizvali sourozence Baťkovi a Janičku
Otáhalovu s Jožkou Šmukařem.
Pokud bude všechno fungovat
podle plánu, měl by křest nového CD
proběhnout na 14. setkání mužáckých
sborů v hodové búdě na Vrbici dne
9. 6. 2018.
Vybrali jsme písničky z našeho
repertoáru, písničky od vrbeckého
rodáka Antonína Michny a hudební
pásma upravená pro náš sbor. Přáli
bychom si, aby se Vám písničky na
novém CD líbily a pohladily Vás po
duši.
za Mužáky z Vrbice
František Polášek
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VAŽME SI JICH
Životní prostředí v obci je téma,
které by mělo každé vedení obce mít
mezi svými prioritami a intenzivně se
tímto velmi širokým tématem zabývat. Není možné mávnout rukou nad
tím, co tady po nás zůstane pro další
generace. Rozhodně také není možné
být lhostejný ke svému okolí a zabývat
se pouze tím, co je „u mojího“ a „kolem mojího“.
Bohužel mnohdy negativní a lhostejný postoj k těmto otázkám stojí
naší obec nemalé prostředky a zásadním způsobem ohrožuje majetek obce
i zdraví občanů. Uveďme několik
příkladů
– obec Vrbice má zlegalizovanou
depotní skládku suti – suti, ne zeminy, depotní proto, že co se na ní
naveze, mělo by se podrtit a znovu
použít. Obec tuto deponii intenzivně
dotuje a po občanech chce pouhých
směšných 80 Kč za tunu. Kdo si porovná ceny jinde a navíc si připočte
náklady na dopravu, potvrdí, že cena
je opravdu symbolická. Přesto všechno někteří jedinci tu a tam zakládají
hromádky suti okolo obce v přírodě.
Vrcholem je černá skládka obsahující azbest, jehož likvidace je nákladná
a náročná na odstranění. Hlavně, že
má dotyčný u sebe pořádek a že ho to
nic nestálo! Střechy s obsahem azbestu jsou časovanou bombou. V případě demolice či rekonstrukce by měl
stavebník jednoznačně prokázat, jak
s tímto nebezpečným odpadem legálně naložil. Obec bude do budoucna
nucena tato potvrzení při stavebních
řízeních požadovat - je to v zájmu nás
všech.
- obec Vrbice provozuje kanalizaci

a čističku odpadních vod. Je to nákladné zařízení, které finančně zatěžuje jak občany, tak i samotnou obec.
I dnes se najdou diskutéři, kteří si
myslí, že tento krok nebyl zapotřebí.
Naštěstí dnes již většina občanů tuto
službu akceptuje a mnohdy i vítá. O to
více si člověk všímá odéru, který se
line od obcí, kde ještě ani s přípravou
nezačali. Nicméně i při vypouštění
odpadních vod je potřeba respektovat
základní pravidla.
Stalo se, že při kontrole nejmenovaná osoba vylévala kbelík po vytírání do kanalizace – samozřejmě se
saponátem, samozřejmě do dešťové
kanalizace. Tato kanalizace není vyústěna do ČOV. Je potřeba si uvědomit, že tyto splašky se pouští do retence a následně do potoka. Proč si
jimi dotyčná třeba nezaleje anglický
trávník nebo květiny na dvoře? Hlavně, že má kolem svého pořádek, co
teče od ní, ji nezajímá. Další poměrně
nákladný případ je z února letošního
roku. Do ČOV přiteklo větší než malé
množství kvasnic – výsledek? Nutnost znovunastartování procesu čištění a zbytečné náklady navíc – opět
si tedy někdo pohodlně u sebe uklidil
místo vyvezení kalů na pole (takto se
to odjakživa přece dělalo, ale je potřeba pohnout pozadím) způsobil svou
pohodlností obci nemalou škodu.
Od letošního roku došlo také
k několika novinkám v řešení svozu
odpadů – novinkou je, že od nového
roku sváží naší obec společnost AVE.
Bohužel se stalo, že při prvním svozu
pracovníci ze dvou ulic také sebrali
pytle s vytříděným odpadem – zejména plasty. Naštěstí se díky všímavým

a aktivně zapojeným občanům tento problém podařilo obratem vyřešit
a zastavit. Tito pracovníci byli zvyklí,
že v ostatních obcích se bere všechno
do jedné hromady - prostě se netřídí.
Je to důkaz toho, že většina z nás je
mnohem dále a třídíme mnohem lépe
než jinde – důkazem je také pravidelné umísťování na nejvyšších příčkách
v soutěžích. Prosíme Vás tedy, abyste
na základě tohoto výjimečného prohřešku na třídění nezanevřeli a pokračovali v dobře započaté cestě – pořád máme značné rezervy.
V poslední dobou se všude diskutuje a píše, že zejména díky zastavení dodávkám do Číny se hromadí
v Česku plasty a mnohde končí na
skládkách. Můžeme Vás ubezpečit,
že díky našemu zpracování lisováním
nebo drcením končí plasty tam, kde
mají – u českých zpracovatelů – konkrétně společnosti Purus Plast, Mosev
Plast a PETKA. Nezabývejte se těmito
články a příspěvky, pokračujte v třídění – je již úkolem zástupců obce,
aby se postarali, že Vámi vytříděné
komodity neskončí na skládce. Doba,
kdy bude skládkování razantně zdraženo, je již za dveřmi a toto je cesta,
jak razantní zdražení nepromítnout
na Vás, poctivé občany – kdo je připraven, není překvapen.
Je nutné poděkovat všem, kterým
naše okolí není lhostejné, starají se
nejen o to svoje, zapojují se do úklidových akcí, poctivě třídí a dokonce své
okolí i tímto směrem vedou. Važme si
jich.

POMOCI
RECYKLOVAT
STARÉ ELEKTRO
MŮŽETE
I NETRADIČNĚ

elektrospotřebičem. Systém jejich
sběru a recyklace, který se v České
republice buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností,
jak se domácích vysloužilců zbavit na
nejrůznějších sběrných místech. Proč
si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr

a recyklaci elektra, už vytvořil na 13
500 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 330tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných místech
nebo třeba mobilní sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností, na niž už jsme si všichni zvykli.

Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým
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Tomáš Bílek, místostarosta obce
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Možná ale netušíte, že starým spotřebičem můžete také obdarovat
potřebné lidi, nakrmit zvířata
v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.
Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste se ale
rozhodli koupit nový, který má víc
funkcí, menší spotřebu - nebo se vám
prostě svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem
zpět“, který rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout
k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou
ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále
sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem
„opětovné použití“. Rozumí se tím
„použití zpětně odebraného nebo
odděleně sebraného elektrozařízení
nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly
původně určeny“.
Na webových stránkách www.
jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také formulář, přes
který lze nabídnout svůj spotřebič
k opětovnému použití. Odborníci na
základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud
vyhovuje, přijedou si pro spotřebič
rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno
a umístěno 101 spotřebičů, za celou
dobu trvání projektu – tedy od roku
2014, kdy začala jeho pilotní fáze – už
přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové organizace.
Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo
třeba medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých
zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim přijde
například stará žehlička, rychlovarná
konvice nebo třeba toustovač. Ne,
není to vůbec takový nesmysl, jak se
může zdát.

VRBECKÝ ZPRAVODAJ
Celkem v sedmi zoologických
zahradách byly v roce 2017 umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž obsah pomůže
nakrmit chovaná zvířata. Postaral se
o to ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co pro chovaná
zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte
na výlet do ZOO, podívejte se včas na
její webové stránky, jestli právě v té,
kterou jste si vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte
vzít s sebou nějakou tu elektrickou
dobrotu.
Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do projektu Máte
doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci
s Národním technickým muzeem.
Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají všichni

od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte
doma spotřebič, který byste rádi věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho
popis - odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další
informace (manuál, návod, prodejní
doklad, apod.) a zašlete emailem do
31. prosince 2018 na adresu muzejni.
kousek@elektrowin.cz.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu
všech skupin s hlavním zaměřením na
velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy
za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti
více než 330 000 tun.

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
V lednu proběhly v České republice volby prezidenta ČR. V naší obci se voleb zúčastnilo v prvním kole 61,19% voličů,
což bylo 572 osob. A v druhém kole se zúčastnilo voleb 68,81% voličů, což bylo 601 osob.
Výsledky všech kandidátů:
1. kolo voleb
2. kolo voleb
Ing. Mirek Topolánek
21
x
Mgr. Ph.D. Michal Horáček
17
x
Mgr. Pavel Fischer
59
x
RNDr. Jiří Hynek
3
x
Mgr. Petr Hannig
2
x
Ing. Dr.h.c. Vratislav Kulhánek
2
x
Ing. Miloš Zeman
215
281
MUDr. Dc.Ph.D. Marek Hilšer
54
x
Ing. Jiří Drahoš
166
320

30. 4. SLET ČARODĚJNIC

Další číslo zpravodaje vyjde v
srpnu 2018.

5. 5. OTEVŘENÉ SKLEPY „Z KOPCA DO KOPCA“
13. 5. DEN MATEK
2. 6. DEN DĚTÍ
9. 6. VRBECKÁ DĚDINA
26. - 28. 8. KROJOVANÉ HODY
2. 9. DĚTSKÉ HODEČKY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dora Machovská
Prokop Zborovský
Tobiáš Zálešák
Kryštof Knápek
Matyáš Bukovský
Tobiáš Hajda
Aneta Pálková
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Mnoho dalších informací zde:
Obec Vrbice
www.vrbice.cz
Mateřská škola
www.msvrbice.cz
Základní škola
www.zsvrbice.cz
Knihovna
knihovna.vrbice.cz
Vinaři Vrbice
www.vinarivrbice.cz
Kamínek
www.kaminek.unas.cz
Farnost Vrbice www.farnostvrbice.unas.cz
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Koncert se konal 6. ledna 2018
v kostele sv. Jiljí ve Vrbici již třetím
rokem. Zahájila jej Emilie Michnová. Pozvání přijala Marie Michnová,
žákyně 8. třídy v Kobylí, která zahrála na varhany (hraje i při mši svaté
v neděli), dále Vojtěch Janošek, žák 5.
třídy ve Vrbici, který zahrál na housle
(oba tito muzikanti navštěvují ZUŠ),

mužácký sbor Révokaz z Čejkovic
za doprovodu muzikanta Jaroslava
Nováka.
Kapela Mutěňané – Čejkovjané
pod vedením Jaroslava Nováka pobírá muzikanty ze sedmi obcí: Mutěnice, Čejkovice, Kobylí, Dubňany, Čejč,
Terezín a samozřejmě Vrbice. Letos
poprvé vystoupil i Matěj Sedláček na

křídlovku spolu se staršími kamarády muzikanty Radimem Galou, Jiřím
Hanzlíkem a Adamem Dobrovolným.
Hráli a zpívali koledy známé i méně
známé. Kapela má v letošním roce
i další vystoupení, o kterých budete
včas uvědoměni.

ŘEŠÍTE VOLBU
NEBO ZMĚNU
POVOLÁNÍ?
V CENTRU
VZDĚLÁVÁNÍ
VŠEM ZDARMA
PORADÍ

Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník,
který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi
či vzděláním formou individuálních
či skupinových aktivit. Kariérový
poradce vám podá pomocnou ruku,
pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem
na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství
v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem
tématu, kolik konzultací budete chtít
využít. Poradce je k dispozici zdarma
všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší
výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete
využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu
jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě.
Stále častěji odpovídáme zájemcům
o profesní rozvoj také online. Na live
chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“
popsala další služby vedoucí centra
Hana Rozprýmová.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku
CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Stejně tak, jako se v průběhu života
mění naše potřeby v jakékoli oblasti,
může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro
někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr
z mnoha možností. O to těžší může
být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení
odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV)
se kariérovým poradenstvím zabývá
dlouhodobě. Za dosavadních pět let
fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než
dvou tisících konzultacích.

Jana Dobrovolná

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VRBICE
OD TŘÍ KRÁLŮ K
MASOPUSTU…
Masopustní nebo také fašankové
období bylo vždy časem, kdy se doporučovalo hojně jíst maso a vše mastné
a masité. Věřilo se totiž, že ten, kdo
spořádá v průběhu masopustu hodně takových pokrmů, zůstane po celý
rok při síle.

Masopust začíná po svátku Tří
králů a trvá do masopustního úterý. Je
to svátek pohyblivý. Délka masopustu
záleží na termínu Velikonoc, od kterých se odpočítá čtyřicet dní. V tomto
období se konaly svatby, bály a zábavy.

ŽILI JSME
OLYMPIÁDOU
Měsíc únor se nesl ve znamení
zimní olympiády v Pchjongčchangu.
To, jak se my dospělí chováme a co
prožíváme, se od nás učí i naše děti.
A tak si ani tentokrát nemohly nevšimnout, že v jejich domovech je často zapnuta televize a v ní některý ze
zimních sportů. Děti brzy zjistily, o co
jde, a tak jsme i my ve výukovém programu využili situační učení a olympijské hry jsme si uspořádali v mateřské škole. Nadšení dětí bylo obrovské.
Vyrobili jsme si olympijskou vlajku,
vysvětlili barvy kruhů a jednotlivé
kontinenty jsme si ukázali na globusu.
Nesměl chybět ani pomyslný olympijský oheň, složení přísahy sportovců,
že budou soutěžít fair play a pro fanoušky jsme si vytvořili vlaječky České republiky. A mohlo se začít. První
v pořadí byl biatlon. Počasí nám přálo, a tak jsme se na sněhu proháněli na
lyžích vyrobených z kartonu a střílelo
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Lidé se v tomto období prostě veselili. Vyvrcholením oslav se stalo úterý,
kdy se uskutečnil průvod masek.
V průvodu poskakovaly masky
medvěda, koně, kostlivce, ženicha
a nevěsty a různých postav řemeslníků, které vždy doprovázeli muzikanti.
V naší mateřské škole také

se balonkem na cíl. Hokejové utkání
proběhlo v herně. Této disciplíně vévodili zejména kluci, děvčata nechtěla
zůstat pozadu, tak si zorganizovala
krasobruslení a rychlobruslení. Jeli-

kož ledová plocha k dispozici nebyla
igelitové sáčky na nohách to jistily.
To by jste se divili, jak to po koberci
klouzalo. Děti samy uměly vyjmenovat spoustu zimních sportovních
disciplín a samy uznaly, že sjezdové
lyžování bude v našich podmínkách

prožíváme toto masopustní období. Začínáme pohádkami a postavami z pohádek, přejdeme na řemesla
a různá povolání, až se dostaneme ke
karnevalovému veselí. Děti přijdou
oblečené do svých oblíbených kostýmů a masek, tancujeme, soutěžíme,
máme i tombolu. Je tu prostě karneval. Nejoblíbenějšími maskami letošního karnevalu byly dvě princezny
z Ledového království – Anna a Elsa.
Letos nám nechyběl ani muzikant.
Přijel za námi hudebník pan Ivan Urbánek se svým vystoupením „JÁ NIC,
JÁ MUZIKANT„. Zábavnou formou
děti seznamoval s různými hudebními nástroji a zapojoval je do svého
programu.
Masopustní období jsme dovršili
smažením a pojídáním tvarohových
koblížků.
A teď se budeme pomalu blížit
k Velikonocům. Už se těšíme na zdobení kraslic a jiné velikonoční zvyky.
Jarmila Cichrová, učitelka MŠ

neproveditelné. O to více diskutovaly
a sdělovaly své postřehy našich sportovců, zejména Ester Ledecké, která
byla jejich vzorem pro svoji vytrvalost. Chtěly vyzkoušet i snowboard
a Matýsek Vajbar to vyřešil. Přinesl
si snowboard na kolečkách – skateboard. Taktéž závody na bobech se
mohly díky sněhu uskutečnit. A jako
poslední disciplína už trochu klidnější, ale o to soustředěnější byl curling,
kdy děti využívaly PET víčka. Všechny disciplíny byly řádně oceněny. Na
stupních vítězů stanuly všechny děti.
Byly odměněny diplomy a medailemi
a na jejich počest jsme zpívali českou
hymnu. Závěr OH v MŠ patřil závěrečnému ceremoniálu, průvodu všech
zúčastněných sportovců a zhasnutí
olympijského ohně.
Těchto 14 dní sportu jsme si s dětmi moc užili. Na další zimní OH se
budeme těšit opět za 4 roky.
Oldřiška Kurucová, učitelka MŠ
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UMĚNÍ NASLOUCHAT
DĚTEM
V únoru naši mateřskou školu navštívil Mgr. Jiří Halda, který se věnuje
výchově a vzdělání dětí. Jehozajímavá
přednáška měla název „Emoční a sociální zralost“. V ní se mimo jiné zmínil, jak je důležité naslouchat dětem.
Můžeme se od nich dozvědět spoustu
důležitých věcí o nich, o životě i o nás
rodičích. Mnohdy je lepší méně mluvit, ale více poslouchat. Známá filozofie říká: „Je mi dobře, když mě nic
nebolí, mám plné bříško a teplý pelíšek.“ K tomu můžeme ještě přidat,
když budu obklopen lidmi, kteří mě
mají rádi a budu dělat činnosti, které
mě baví. Mnohdy rodiče děti posílají
do množství kroužků a aktivit, které
je nebaví. Na úkor volného času, pak
jsou děti nuceny dělat aktivity, které
jim nic nepřináší a zbytečně je zatěžují. Je důležité, aby dítě řeklo svůj názor
jaký sport, nebo aktivitu chce dělat.
Pak je také důležité u ní vytrvat a při
prvním nezdaru ji neukončit. Rozhodující pro ocenění dítěte je jeho snaha.
Dítě by si nemělo myslet, že bude oceněno jenom za dobré výkony, vždy je
důležitá podpora a povzbuzení.
V mateřské škole jsme po naší
školkové olympiádě vyzpovídali
předškoláky.
Děti odpovídaly na otázku, jestli
by chtěly dělat nějaký sport, anebo co
by je bavilo.
Nezávisle na sobě každý měl svůj
názor a představu.
Adélka: „Chtěla bych běhat, umím
rychle běhat, protože mám nové běhací boty“.
Robinek: „Chtěl bych být fotbalista, protože mě to baví“.
Leontýnka: „Chtěla bych skákat,
protože umím dobře skákat, minule jsem skočila 2,5 metru. Ještě bych
chtěla běhat kolečka, protože umím
v atletice dobře běhat. V zimě bych
chtěla krasobruslit“.
Elenka: „Chtěla bych hrát na klavír, protože nikdo z naší rodiny na
něj nehraje. Chtěla bych krasobruslit,
protože se mně líbilo, jak jsme krasobruslili ve školce s hudbou“.
Viktorka: „Chtěla bych skákat do
písku, protože se mně to líbí a baví

mě to na zahradě ve školce. Ještě bych
chtěla pořád tancovat s paní učitelkou
Oli, protože se můžeme převlékat do
hezkých věcí“.
Maxíček: „Mně se líbí jezdit na
kole a ještě chci cvičit s činkama,
abych měl svaly a děda mně je koupí“.
Toníček: „Chtěl bych být fotbalista, protože tam utěkám a zacvičím
si. Chtěl bych hrát jako Dan z Plzně.
Ještě chci hrát na foukací harmoniku,
protože je to hezké a líbí se mi to“.
Viktorka: „Baví mě tancování,
protože děláme různé pohyby. Chtěla
bych zpívat, protože bych chtěla být
zpěvačka, až budu velká“.
Martínek. „Chtěl bych být fotbalista, protože taťka byl, děda byl, strýc
Leoš byl a Luke je“.
Tak jim držme pěsti, ať se jim
vyplní.
Jana Kadlecová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEMATICKÝ KLOKAN 2018
Letošní ročník proběhl v pondělí 16. března.
Kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník)
1. Jan Rymeš - 3. ročník (63 b.)
2. Sára Horáková - 3. ročník (60 b.)
3. Hana Varmužová - 3. ročník (50 bodů)

Kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročník)
1. Jakub Hošek - 4. ročník (108 bodů)
2. Eliška Havelková 4. ročník (84 bodů)
3. Vojtěch Janošek - 5. ročník (83 bodů)

Maximální počet bodů v kategorii CVRČEK - 90 bodů.

Maximální počet bodů v kategorii KLOKÁNEK - 120 bodů.

JARO VE ŠKOLE
Na téma ,,Máme jaro ve vlasech“ žáci
4. a 5. ročníku napsali:
• Jaro.....konečně!
• Jarem začíná období tepla.
• Jaro je hezké tím, že přilétají ptáci, rodí se mláďata, kvetou kytky
i stromy.
• Den je delší, svítí sluníčko.
• Nádhera života.
• Příroda je pestřejší.
• Začíná jiná atmosféra.
• Je voňavý vzduch.
• Bez jara by to prostě nešlo. Jaro je
naše oblíbené období.
Co dělám na jaře?
• Chodím ven na procházky.
• Učím se.....někdy.
• Těším se na okopávání zahrádky
s maminkou.
• Poslouchám písničky.
• Pozoruji přírodu.
• Jezdím na kole.
• Zpíváme ve škole ,,Jaro dělá pokusy“.
• Blbnu s kamarády venku.
• Těším se na Velikonoce.
Jaro mám rád, protože po jaře je
léto. Už se konečně otepluje a svítí
slunce. Na jaře jsou Velikonoce. Můžu
začít jezdit na kole. Začínají růst květiny a všechno je víc zelené. Začíná mi
atmosféra, že se těším na letní prázdFilip Vykydal
niny.
Jaro je hezké, protože se začíná
oteplovat, začínají kvést kytky, probouzí se hmyz. Včelky opylují kytky,
motýli třepotají křídly a poletují si
nad námi. LETOS SE NA JARO TĚŠÍM MOC!
Lukáš Knápek
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Přišlo jaro. Oteplilo se a sníh začal
tát. Za chvíli budou růst květiny a pokvetou i stromy. Lidé už chodí více
ven než v zimě. A zvířátkům se rodí
mláďátka a štěbetají ptáčci. Chodí se
pracovat na pole.
Jan Rymeš
Jaro je období slunce a kytek. Děti
jezdí na kole, někteří dovádějí venku
jen tak pro zábavu s kamarády. Rodiče sedí na terase a dívají se na západ
slunce. Srnečky běhají po poli a děti
chodí s tatínky na houby. Na jaře jsou
Velikonoce. Kluci chodí s pomlázkou
a holky barví vajíčka. Šimon Salajka
Jaro je príma. Létají včelky
a motýlci. Rozkvétají kytky a tulipány. Jaro voní jarem. Moje máma má
ráda jaro. Vždy sází kytky a bylinky
do zahrádky. Já mám také ráda jaro
a pomáhám mamce na zahradě. Na
nebi svítí sluníčko a jsou Velikonoce.
Můj táta jezdí rád na ryby.
Natálie Kouřilová

Je hezký jarní den. Sluníčko svítí
a ptáčci zpívají. Kytičky kvetou. Někdo třeba rád griluje a někdo si zase
užívá pohodu a klid. Děti jezdí na kole
a koloběžce a ostatní zase leží v trávě
Vojtěch Burian
a ukusují jablíčko.
Jaro
Jaro, jaro, jaříčko,
už vylezlo sluníčko.
Kytičky už krásně voní,
Pepíček už Janu honí.
Sníh se ve sněženky proměnil,
Honzík teplou bundu zahodil.
Led a sníh je dávno pryč,
tak vyskoč z postele a cvič!
Sára Horáková

Jaro
Rozkvetly nám kytičky,
pojďte ven i lidičky.
Sluníčko vás zahřeje,
dobrý den vám popřeje.
Dětičky si budou hrát,
buchtami se pořád cpát.
Kluci hrají fotbal venku,
a pak budou strašit Lenku.
Hana Varmužová

Jaro
Svítí všude sluníčko,
nebojte se, matičko.
Kytičky nám rozkvetly,
všechny se nám popletly.
Holky barví vajíčka,
mají rády králíčka.
Nastává čas Velikonoc,
bude večer, bude noc.
Magdalena Grégrová

Milé jaro,
je nám po Tobě smutno. Zima
už je nám dlouhá a netrpělivě Tě
očekáváme.
Chceme, abys brzy přišlo, protože
nám přinášíš teplo, radost, skotačení venku, déšť přírodě, barvy květů
a vůni.
Jaro, jsi důležité, voňavé, teplé, barevné a krásné. Prosím, přijď již k nám.
Děkujeme, že jsi a také, že se každý
rok vracíš. Jsme za to rádi.
žáci 4.ročníku z Vrbice
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ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 27. ledna 2018 se v kulturním domě v Hlohovci u Lednice uskutečnil mezinárodní šachový turnaj Memoriál československých legionářů a válečných veteránů
- Pohár Jaroslava Lieskovana pro jednotlivce - mládež do
15 let, který byl současně přeborem okresu Břeclav žáků
do 15 let.
Turnaje se účastnilo celkem 49 chlapců a dívek a své
zastoupení na této akci měla i Vrbice. Jakub Hošek jezdí
hrát šachy do šachového klubu v Hustopečích a za něj také
soutěžil. A jak dopadl?
Kuba vyhrál 1. místo v kategorii do 11 let a přebíral
cenu z rukou generála Aleše Opaty, zástupce náčelníka
generálního štábu Armády ČR, který tento závod osobně
přijel podpořit a který v minulosti na vojenských misích
právě Jaroslavu Lieskovanovi velel. Vzpomínkovou atmosféru na vojáka zahynulého před čtyřmi lety na vojenských
misích v Afganistánu podtrhovala i přítomnost plukovníka v. z. Zdeňka Koláře, bývalého velitele 43. výsadkového

praporu a předsedy Klubu výsadkových veteránů generála
Jaroslava Klemeše Chrudim.
Kubo, gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěšných
partií.
Renata Horáková, ředitelka školy

VRBICE MÁ VÍTĚZE V PĚVECKÉ SOUTĚŽI
V neděli 18. března 2018 odpoledne se v kulturním
domě ve Ždánicích konala soutěž dětských zpěváčků lidových písní Zpěváček Hanáckého Slovácka. Vrbici letos zastupoval pouze jeden soutěžící (loni 8) Vojta Janošek, který zvítězil v kategorii děti 10-15 let. Vyzpíval si tak postup

do Zpěváčka Slovácka. To se uskuteční v sobotu 21. dubna
2018 v Dolních Bojanovicích,kam postoupí z regionálních
kol 37 zpěváků v této kategorii.
Vojtovi gratulujeme k nádhernému umístění a budeme
mu držet palce.

ÚSPĚCHY VRBECKÝCH ŽÁKŮ ZŠ KOBYLÍ
Každoročně děti z Vrbice úspěšně reprezentují
ZŠ Kobylí.
Důležitými oporami našeho basketbalového týmu byli
Petr Vykydal a Leoš Zálešák z 9. třídy. Spolu s ostatními
vybojovali 2. místo v okresním přeboru škol.
Vítězství v okresním přeboru a postup do krajského
finále basketbalového přeboru škol pomohly vybojovat

žákyně 8.B Kristýna Gallinová, Sofie a Anastasia Kurucovy.
Katka Rabušicová ze 7.B pomohla dívčímu florbalovému týmu k 2. místu v okresním finále.
Za kvalitní reprezentaci školy i Vrbice jistě patří všem
velká pochvala.
Vlastimil Janda, ředitel ZŠ Kobylí

23

březen 2018

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA
S blížícím se jarem přibude na silnicích malých i velkých cyklistů. Každý cyklista by měl znát a vědět, jak
má být jeho kolo vybaveno.

stranách. Odrazky se můžou nahradit reflexními plochami na koncích
blatníků, na bocích kola nebo bocích
ráfků.

Jízdní kolo a jeho povinné vybavení:
Nezapomeňte, že i cyklista je řidič
a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného
vybavení. Cyklista mladší osmnácti
let je povinen používat cyklistickou
přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Při snížené viditelnosti je nutné mít:
• přední bílé světlo nebo blikačku,
musí vydržet svítit alespoň hodinu
a půl,
• zadní červené světlo nebo blikačku,
která také musí vydržet svítit alespoň
hodinu a půl.

Technické požadavky jízdního kola:
Vybavení kola je upraveno vyhláškou č.341/2002 sb. Podle této vyhlášky
bycyklisté na kole měli mít:
• dvě na sobě nezávislé brzdy,
• zadní červenou odrazku nebo reflexní plochy s podobnými vlastnostmi (mohou být i na oblečení),
• přední bílou odrazku nebo reflexní
plochy (mohou být i na oblečení),
• oranžové odrazky na obou stranách
pedálů, můžou se nahradit jinými
reflexními plochami na botách nebo
v jejich blízkosti,
• oranžová odrazka v paprscích předního nebo zadního kola po obou

Doplňkové vybavení jízdního kola:
Je-li kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být nosič spolehlivě
připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy. Do povinné výbavy jízdního kola nepatří blatníky, dokáží však
ochránit obličej i oděv před blátem
nebo jinými nečistotami. Rovněž zvonek a účinný kryt řetězu, které také
nepatří do povinného vybavení kola,
doporučují policisté z hlediska vlastní
bezpečnosti používat.

právního předpisu a mít ji nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.
• Dítě mladší 10 let smí na silnici jet
na jízdním kole jen pod dohledem
osoby starší 15 let.
• Na jednomístném jízdním kole není
dovoleno jezdit ve dvou; je-li však
jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší
15 let vézt osobu mladší 7 let.
• Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa
nebo jiné zvíře a vozit předměty, které
by znesnadňovaly řízení jízdního kola
nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.
• Při jízdě musí mít cyklista nohy na
šlapadlech.
informace z BESIP

Pár důležitých upozornění:
• Cyklista mladší 15 let je povinen
za jízdy použít ochrannou přílbu
schváleného typu podle zvláštního

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Vrbice pro školní rok 2018/2019
se uskuteční v úterý 10. dubna 2018
od 15 do 17 hodin v budově školy.
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5. května 2017 od 10.00 hod.

Vrbice, sklepy na Stráži

OTEVŘENÉ SKLEPY
Z KOPCA DO KOPCA 2018
závody kolem sklepů na koloběžkách, půjčovna a servis
večer posezení u cimbálu, degustace halušek

Akce VV finančně podporuje Vinařský fond, obec Vrbice, obec Veličná
a společnost Intrea-Piko, s.r.o.

Mužáci z Vrbice Vás srdečně zvou na 14. ročník
přehlídky mužáckých sborů s názvem

95%(&.°'Ȥ',1$
DQHE=StYiQtPXɥiNɝYKRGRYHME~Gȥ

Ukliďme Vrbici

která se koná 9. června 2018 ve 20 hodin
YSURJUDPXY\VWRXSt
- mužáci z Vrbice - další přespolní mužácké sbory - dětský folklórní soubor Kalubáček z Vrbice

7. DUBEN
SOBOTA
2018

Při příležitosti přehlídky bude pokřtěno nové CD

hudební doprovod zajistí
Varmužova cimbálová muzika s primášem Pavlem Varmužou

Srdečně zveme všechny, mámy, táty a děti na dobrovolnickou akci, která
se uskuteční v rámci celorepublikové akce.
Akci spojíme s procházkou po obci a jejím okolí.
Sraz je od 12:30 do 13:00 u KD Vrbice. Poté se rozdělíme na úklid obce a okolí.
Všichni zúčastnění obdrží pytle na odpadky a rukavice.
Účast všech osob (i dětí) nahlaste do 4. 4. v knihovně, nebo na OÚ Vrbice.

Akce je uspořádána pod záštitou Obce Vrbice
a za podpory Jihomoravského kraje.
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FK VRBICE 1959 Z. S.
OP mladší + starší přípravka skupina B
Kolo Datum
Soupeř
Začátek utkání
10.
15. 4.
Bořetice – Zaječí
10:00
11.
22. 4.
Krumvíř - Bořetice
10:00
12.
29. 4.
Bořetice - Pohořelice
10:00
13.
1. 5.
Březí – Bořetice
10:00
14.
6. 5.
Vranovice – Bořetice
10:00
15
Volno
16.
13. 5.
Bořetice – V.Pavlovice
10:00
17.
27. 5.
Bořetice – Novosedly
10:00
18.
3. 6.
Bořetice – V. Němčice
10:00

OP mladší žáci skupina B

Kolo
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Datum
Soupeř
Začátek utkání
15. 4. Vrbice/Kobylí - Křepice
11:15
21. 4. Lednice B - Vrbice/Kobylí
14:30
29. 4. Vrbice/Kobylí - Hustopeče B
14:00
6. 5.
Křepice - Vrbice/Kobylí
10:00
13. 5.
Vrbice/Kobylí - Lednice B
12:00
20. 5. Hustopeče B - Vrbice/Kobylí 10:00
27. 5.
Vrbice/Kobylí - Křepice
12:00
3. 6.
Lednice B - Vrbice/Kobylí
13:30
10. 6. Vrbice/Kobylí - Hustopeče B
14:30

Kolo

Datum

14.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1. 4.
Vrbice - Týnec
15:30
8. 4.
Vrbice - Přítluky
15:30
15. 4.
Brumovice - Vrbice
15:30
22. 4.
Vrbice - Velké Bílovice B
16:00
29. 4. Vrbice - V. Pavlovice B/Starovičky 16:00
13. 5.
Vrbice - Boleradice
16:30
20. 5.
Bořetice - Vrbice
16:30
27. 5.
Vrbice - Kobylí
16:30
3. 6.
Ladná - Vrbice
16:30
10. 6.
Vrbice - FAK Břeclav
16:30
16. 6. Charvátská Nová Ves B - Vrbice 16:30

OP starší žáci skupina B
Kolo

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

26

Datum

7. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
19. 5.
27. 5.
3. 6.
10.6.

Soupeř

OP muži

Začátek utkání

Hrušky - Vrbice/Kobylí
Vrbice/Kobylí - Podivín
Hlohovec - Vrbice/Kobylí
Ivaň/Přibice - Vrbice/Kobylí
Volno
Vrbice/Kobylí - Hrušky
Podivín - Vrbice/Kobylí
Vrbice/Kobylí - Hlohovec
Vrbice/Kobylí - Ivaň/Přibice
Volno

10:00
13:15
13:45
13:45
14:00
14:15
14:15
14:15

Soupeř

Začátek utkání
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE

Matouš Knápek nejlepší ve slalomu

Návštěva Ekocentra Trkmanka

Vyučování v maskách

Barvení velikonočních kraslic

Soutěžní slalom

Chemicko fyzikální pokusy

Vyučování v maskách

Barvení velikonočních kraslic
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Žehnání mladých vín

Žehnání mladých vín

Folklórní ples

Folklórní ples

Dětský maškarní ples

Dětský maškarní ples

Rodičovský ples

Rodičovský ples
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