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Obecní úřad Vrbčany 
Vrbčany čp. 25, 280 02 Kolín II., tel: 725 021 070 

e-mail: info@obecvrbcany.cz , web: www.obecvrbcany.cz 
Pozor změna e-mailu a webových stránek obce 

 

 

Vrbčanský zpravodaj č. 2/2015 
za období duben - červen 2015 

 
 

Vážení čtenáři, 

 
připravili jsme pro Vás druhé 

číslo pravidelného čtvrtletníku, ve 
kterém si připomínáme hlavní dění 
v naší obci.  

V tomto čísle bych chtěla 
především poděkovat všem 
brigádníkům, kteří sami, bez 
jakéhokoliv pobízení, přišli pomoci 
s úpravou autobusové zastávky. 
Práce to nebyla lehká, ale odměnou 

nám všem je krásně upravené místo v centru obce. Velice si Vaší dobrovolné práce 
vážíme. Velké díky! 

 
Nejen úprava lokálních míst, ale i úklid celé naší obce, je již od začátku našeho 

působení na obecním úřadě prioritou č. 1. Zaměstnanci obce se tak každý den potýkají 
s vyhozenými odpadky, nedopalky, psími exkrementy a mnoha nečistotami, které se 
stále vyskytují v naší přírodě, ač jsme v minulém roce umístili několik nových 
odpadkových košů po celé obci.  

 
Tímto se na nás všechny obracím, prosím, chovejme se k naší přírodě 

zodpovědně, a také vysvětleme svým dětem, co je správné.  
 
Vážení občané, milé děti - léto je v plném proudu – přeji Vám krásné prázdniny, 

plno sluníčka, mnoho společných zážitků s rodinou, přáteli … a ničím nerušenou 
dovolenou! 

                 Šárka Jelínková 
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Vykonané práce za období duben - červen: 

Jak jsem se již v úvodu zmínila, zrekonstruovali jsme točnu u autobusové 
zastávky. Vyměnili jsme stávající obrubníky za nové, točnu jsme odvodnili, v rámci této 
fáze bylo položeno 25 m nové kanalizace. Vybudovali jsme nový chodník, který tvoří 
místo původních dlaždic zámková dlažba. Blízké okolí autobusové točny jsme osázeli 
květinami a vytvořili jsme skalku s dřevinami a okrasnou trávou. V brzkých dnech 
usadíme dvě nové cedule – jednu pro vyvěšování plakátů a druhou informativní 
s mapou našeho okolí, které jsme taktéž vyrobili vlastní prací. Na úpravě autobusové 
točny se podílelo 15 dobrovolníků, kteří odpracovali v součtu 391 hodin. Materiálové 
náklady na výstavbu nového chodníku, dvou cedulí, osázení květinami a dřevinami 
včetně kačírku byly ve výši 72 983 Kč.  

Tímto ještě jednou velice děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc  a vážíme si 
Vaší snahy zvelebit obec. Touto společnou prací obec ušetřila okolo 150 000 Kč 
za výstavbu chodníku včetně zahradnických prací, neboť náklady na vybudování 
podobné investiční akce stavební firmou se pohybují zhruba okolo 220 000 Kč. 

Dále se uskutečnila obecní brigáda „Ukliďme svět – Clean up the World“, které 
se zúčastnilo cca 30 dobrovolníků včetně dětí, kteří shromáždili opravdu velkou 
hromadu odpadků. Všem patří naše poděkování! 

Pokračovali jsme v úpravě sběrného místa - za stávajícími kontejnery jsme 
vyčistili a zpevnili další prostor, který bude mít další využití. 

Upravili jsme terén a provedli drenáže u víceúčelového sportovního hřiště, 
a dále plánujeme pokračovat v rozvoji tohoto sportovního prostranství. 

Zaměstnanci obce nejen sekali trávu, pleli chodníky, zalévali květiny, ale také 
natřeli herní prvky na dětském hřišti a autobusovou zastávku. 

V neposlední řadě bychom rádi zmínili spuštění nových webových stránek obce 
Vrbčany, které najdete nově na adrese: www.obecvrbcany.cz. Webové stránky obsahují 
plno nových informací, např. územní plán obce, informace o kanalizaci, elektronický 
Vrbčanský zpravodaj a mnoho dalšího. Dále jsme změnili emailovou adresu: 
info@obecvrbcany.cz. Podívejte se. 

 

Co plánujeme na III. čtvrtletí tohoto roku (červenec–září)? 

� Dovybavíme prostranství u víceúčelového sportovního hřiště odpadkovým 
košem, lavičkami a stojanem na kola. 
 

� Plánujeme II. etapu prořezání a pokácení stromů – na základě již 
vypracovaného znaleckého posudku budeme pokračovat v revitalizaci zeleně 
v naší obci. 
 

� Formou brigád plánujeme upravit prostranství u horního křížku. Konkrétní 
plán akce bude zveřejněn na úřední desce obce, abyste se mohli případně 
vyjádřit k jeho návrhu. 
 

� Další brigádu plánujeme uspořádat na přeložení dlaždic na zkratce směrem 
k vlaku. 
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Společenská kronika: 

 
Ke krásnému životnímu jubileu jsme pogratulovali paní 

Miloslavě Chobotské a paní Věře Fialkové. Blahopřejeme! 

 

Kulturní život v naší obci: 

Dne 30.4.2015 se u našeho rybníka konalo „Pálení čarodějnic“, 
se strašidelnou stezkou odvahy. 

O měsíc později proběhl „Dětský den“, kde jsme si hráli, soutěžili a prošli 
se tradiční pohádkovou cestou.   

 V sobotu 13.6.2015 navštívil naši obec malý Cirkus Kellners, a v podvečerních 
hodinách nabídl svoje zábavné představení pro děti i dospělé na louce vedle 
sportovního hřiště.  

V sobotu 20.6.2015 jsme zorganizovali pro naše starší občany a jejich doprovod 
půldenní výlet – plavbu na parníku Král Jiří v Poděbradech. Autobusem jsme 
dojeli na místo, poté jsme pluli po Labi na soutok s Cidlinou a zpátky do přístaviště. 
Prohlédli jsme si lázeňské město, občerstvili se zmrzlinou a hezký výlet zakončili 
společnou večeří v restauraci V Pivovaru. Doufáme, že smažený řízek s bramborem 
chutnal všem, a výlet se líbil taktéž všem zúčastněným ☺ 
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A co je naplánováno pro Vás dále:  

 „Soutěž Sboru dobrovolných hasičů Vrbčany – Hasičská polabská liga“ – 
5. závěrečné kolo včetně vyhlášení výsledků se bude konat na „Bahně“ dne 29.8.2015 
od 11:00.  

„Ohlédnutí za prázdninami“ – Sbor dobrovolných hasičů pro děti i dospělé 
uspořádá zábavné odpoledne 19.9.2015 od 14:00 u hasičské zbrojnice. 

 

Naše příroda – chraňme ji! 

Víte, že za naší vesnici, u vody Velké Stráže 

bydlí: 

Moták pochop (Circus aeruginosus).  

Dravec poněkud menší než káně lesní; 
charakteristický je pomalý kymácivý let. Samec je 
tmavohnědý se světlejší hlavou a světle šedým 
ocasem a letkami. Samice je hnědá včetně ocasu, 

se světleji žlutohnědě zbarvenou hlavou a tmavým pásem přes oko. Vyskytuje 
se především u vod v porostech rákosin, ale také v polích. Loví drobné savce a ptáky. 
Do hnízda na slehlém rákosí snáší samice 4 až 5 vajíček a zpravidla je zahřívá sama, 
bez přispění samce. Mláďatům předává samice potravu přinesenou samcem, až později 
začíná také lovit. Tažný druh zimující ve Středomoří a tropické Africe, kam odlétá na 
sklonku srpna a v září; na hnízdiště se vrací koncem března a v první polovině dubna.  
 

Mohlo by Vás také zajímat… 

Slovanské hradiště ve 
Vrbčanech  
 

Ve Vrbčanech na východ od 
kostela bývalo slovanské hradiště, 
spolu s kostelem je zapsáno 
v seznamu kulturních památek. 
Jeho obvod se již nedá určit, 
zachovala se jen část obranného valu 
na jeho severní straně. Mnoho let 
bylo zarostlé náletovými křovinami. 
Během minulé zimy byly svolány dvě 
brigády zaměřené na jeho vyčištění. 

Vždy se sešlo asi třicet lidí. Po desítkách let můžeme dobře vidět to, co budovali naši 
dávní předkové. V místě bývalé cihelny byly nalezeny koncem 19. století dva žárové 
hroby, i dnes na poli nad valem lze při troše štěstí nalézt úlomky keramiky či železnou 
sekyrku.  

Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali: 
Šárka Jelínková, Andrea Soukupová, Jana Svobodová,  

Ondřej Horák a Miroslav Kuchař 


