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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 

 
 

Vrbčanský zpravodaj č. 3/2016 
za období červenec - září 2016 

 
 

Milí spoluobčané, 
 

krásné letní počasí a s ním 
spojené prázdniny, dovolené, 
dlouhé teplé letní večery nám 
střídá svěží, ale i tak příjemné 
podzimní období. Do tohoto 
náročnějšího období, kdy děti jsou 
již měsíc ve školách nebo 
školkách, nám všem přeji hodně 
síly, abychom ho zvládli v klidu 
a  pohodě.  Snad  k  tomu  přispějí 
i kulturní akce, které jsme pro Vás 
v následujících měsících 
připravili. O jaké akce se jedná si 
přečtete níže.  

 
Dále bych Vám chtěla poděkovat za zpětnou reakci a Vaše názory  na návrh Obecně závazné 

vyhlášky stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v naší obci. Hlasovací lístek 
vložený v minulém čísle Zpravodaje  vyplnilo  celkem  69  obyvatel  Vrbčan. Z tohoto počtu s návrhem  
souhlasilo 65 občanů a 4 nesouhlasili. Na veřejném zasedání, které se konalo 13. 9. 2016, byla tato 
vyhláška schválena Zastupitelstvem obce Vrbčany. Celé znění vyhlášky včetně mapky, kde může 
volně pobíhat pes pod kontrolou doprovázející osoby, naleznete na webových stánkách obce Vrbčany 
nebo v tištěné formě na OÚ Vrbčany. Po velice nepříjemném nedávném napadení dítěte psy v naší 
obci si o to více všichni musíme uvědomit, jak důležité je se o své psy starat a zabezpečit je před 
možným únikem z domova. Prosím, neberme toto nebezpečí na lehkou váhu, a snažme se 
nepříjemným zážitkům předcházet. 

V pátek 7. 10. a sobotu 8. 10. 2016 nás voliče čeká ještě důležitá povinnost, a to volby do 
Zastupitelstva Středočeského kraje. Sama za sebe jsem ráda, že letos mohu jít volit stranu a lidi, které 
osobně znám a důvěřuji jim. Jedná se o politické hnutí „Starostové a nezávislí“, kde kandidátem na 
hejtmana Středočeského kraje je Mgr. Bc. Vít Rakušan, který již ve funkci starosty města Kolína 
mnohé dokázal. Mezi dalšími kandidáty jsou např. Mgr. Michael Kašpar, místostarosta města Kolína 
nebo Martin Sýkora, starosta obce Radim.  

 Vážení občané, přeji všem krásný vstup do posledního čtvrtletí letošního roku, mnoho 
krásných a příjemných zážitků a pevné zdraví s nadcházející zimou. 

Šárka Jelínková 
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Pracovní činnost za druhé pololetí roku 2016: 
 

� Během léta jsme pokračovali v úpravě horního 
křížku.  Usadili jsme  kovový  plot  okolo  očištěného křížku 
a na plochu v okolí jsme zaseli trávu. Zbývá ještě umístit 
druhou lavičku pro posezení a na jaře příštího roku 
plánujeme místo osadit barevnými květinami. 
 
� Průběžně uvádíme do původního stavu 
následky „práce“ vandalů, např. povalené dopravní 
značky, vyražené kryty-víka u lamp pouličního osvětlení, 
zničený plůtek u dětského hřiště, zábradlí u kostela atd. 
Velkou  škodu  způsobily  i  místní  děti,  které  ničí posezení 
u rybníka včetně rozbitého kouřovodu u udírny.   
 
� Dále již proběhlo výběrové řízení na „Manažera 
projektu“ ke kanalizaci a ČOV v naší obci, tj. technický 
dozor investora, výkon BOZP na staveništi, výkon 
investičního dozoru investora, poradenská a organizační 
podpora, archivace a závěrečné vyhodnocení akce. 
Výběrovým  řízením  byla  vybrána  firma  Ekologický rozvoj 
a výstavba, s.r.o. 
 

Také v posledním čtvrtletí roku 2016 musíme omezit investiční výdaje kvůli připravované 
výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod v naší obci. V říjnu bude vyhlášeno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby na kanalizaci a čističku. Jedná se o velice náročné výběrové řízení, které 
muselo projít i schvalovacím procesem na Státním fondu životního prostředí. 

Dále někteří místní občané začnou upravovat svépomocí místnost na obecním úřadě, aby 
zde mohl nově vzniknout prostor pro cvičení, posilování a jiné sportovní aktivity. Tato místnost bude 
k dispozici pro všechny občany. 

Společenská kronika: 

K životnímu jubileu jsme v měsíci červenci popřáli panu Miroslavu 
Kuchařovi, v srpnu paní Marii Sündermannové a v září paní Drahomíře 
Zedníkové, Jánu Andrašíkovi a Václavu Pokrupovi.  
Všem oslavencům ještě jednou srdečně gratulujeme!  

V letním čase nás navždy opustili paní Libuše Kolková a pan Miroslav 
Sündermann. Vzpomínáme. 

 
Kulturní život v naší obci: 

 
První zářijovou středu jsme pozvali naše starší občany do místní 

knihovny na další „Posezení se staršími občany“ s drobným 
občerstvením. Společně strávený čas nám svým vystoupením 
zpříjemnily mažoretky pod vedením paní Petry Šifferové. 
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A co je naplánováno pro Vás dále?  
 

V sobotu 29. 10. 2016 od 15:00 v hasičské klubovně se bude konat již 6. Vrbčanské 
strašení, na které zveme malá i velká strašidla. Místní rybáři se postarají o občerstvení v rámci akce 
„Ukončení rybářské sezóny“. Malá i velká strašidla si budou moci tento den zachytat ryby, a dále 
pro ně bude připravena spousta her a soutěží o ceny a sladkosti. 

V sobotu 12. 11. 2016 rybáři uspořádají „Výlov vrbčanského rybníka“, na který jste 
všichni srdečně zváni. Bude zde možnost zakoupit si nějakou tu rybičku. 

Letošní rok zakončíme jak jinak než „Rozsvěcením vánočního stromečku“. První 
adventní neděli 27. 11. 2016 od 16:00 si společně zazpíváme vánoční koledy, shlédneme 
vystoupení místních mažoretek, ochutnáme svařené víno, vánoční cukroví, nějaké dobré občerstvení 
a nebude chybět ohňostroj. Těšíme se na Vás. 

 

Mohlo by Vás zajímat… 

PhDr. Eva Jančíková: Rozuměli bychom předkům? Část čtvrtá. 
 
Dnes se podíváme na slova našich předků, kterak nazývali zbraně nebo výzbroj, či výstroj. 

U slova meč přibyl jen  háček nad e, čili „měč“, dýce říkali „déka, končát, pažléř, tulich, sábě nebo 
plekno“. Kopí nazývali „kopie, hrále nebo kosten“. Palcát byl označován  jako „nóž do pěsti“, velký 
prak byl „blida, střeliščě, trébuchet, docela úsměvná slova až na to, když si uvědomíme, jak zabíjela. 
Víte jak říkali koni? Zajímavě – komoň, hynšt, sketa.  

 

Teď se podívejme na minulé otázky. Co znamenalo:  

1)  Že dobře sobě pojedl dehet = pochutnal si na pistáciích.   

2)  I vzplanul vráz = zmizel z očí.  

3)  Záplatu tvú bude žlutý rytiěř = Stanovil ti mzdu na 1 zlatý. 

Uhádli jste něco? Tak gratuluju.  

 

Otázky na příště. Co znamenají ve staročeštině slova: 

1) „Bu“. 

2) „ Ně hav!“ 

3) „Tu nemáš proskoku žádného!“ 

 

Držím palce a hezkou zábavu. 
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Sbíráme víčka pro dobrou věc 

Jménem manželů Polákových tímto děkujeme všem, kteří se v uplynulých měsících podíleli 
na „Sbírce pro Marušku“ tím, že do nádoby v přízemí na chodbě obecního úřadu vhazovali 
plastová víčka z PET lahví.  

Sbírka dále pokračuje „Víčka pro Žanetku“ prostřednictvím Základní školy Plaňany. Víčka 
dále můžete vhazovat na stejné místo na chodbě obecního úřadu Vrbčany a podpořit tak dobrou věc. 
Maminka Žanetky vysvětluje: „Žanetka trpí dětskou mozkovou obrnou. Její nadějí na vysněné 
krůčky je léčba KLIM THERAPY. Víčka Žanetce přinesou korunky, aby léčbu mohla absolvovat“. 

 

Naše příroda – chraňme ji! 

   Na závěr pro Vás máme dobrou 
zprávu. Umístění velikých kamenů před oba 
vjezdy k Velké Stráži přineslo první pozitiva 
a moc nás to těší ☺.  

Významně se snížilo množství 
nepořádku zanechané návštěvníky tohoto 
krásného přírodního koutu. Místní flóra se 
rozrostla a téměř zmizely vyježděné koleje od 
aut. Ubylo také nepořádku ve vodě, kterou 
letos zdobily krásné bílé lekníny.  

V rákosí hnízdily a následně vyvedly 
svá   mláďata   kachny   divoké   i černé lysky, 
a to dokonce dvakrát během roku. Při troše 
štěstí bylo možné pozorovat volavku 
popelavou, jak nezaměnitelným způsobem 
loví ve vodě potravu. Nad vodní hladinou 

bylo možno spatřit poletovat krásné vážky, ve vodě plavat žáby a ryby. V křovinách našly útočiště 
koroptve s mláďaty.  

Na hnízdění měl klid i vzácný pochop 
moták – nad skálou a polem můžeme vidět 
kroužit najednou i deset těchto dravců. 

Věříme, že se podaří i do budoucna 
zachovat Velkou Stráž čistou a krásnou pro 
příjemně strávené chvíle. Děkujeme všem, 
kteří se na ochraně naší přírody podílí! 

 

 

 

Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali: 

Šárka Jelínková, Andrea Soukupová,  
PhDr. Eva Jančíková, Ondřej Horák a Miroslav Kuchař 


