
1 
 

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  

Vydání č. 8 – leden 2017 
 

Vážení spoluobčané, 

úvodem bych Vám 
chtěla popřát v novém roce 
mnoho štěstí, zdraví, plno 
lásky, pohody a osobní 
spokojenosti!  
Začátek  letošního  roku  nám 
přinesl        krásné       zimní      
a mrazivé počasí, které 
vylákalo   mnoho   lidí   ven    
do přírody.  
Naši krajinu nádherně 
vyzdobil mráz, po delší době 
jsme    si     zase     zabruslili   

na rybníku a děti se mohly dostatečně vyřádit na bobech či saních. Uvědomuji si, jak příjemné 
může být každé roční období.  Komu  se  podařilo  spatřit  červánky  na  obloze,  mi  jistě dá za 
pravdu, že to byl nádherný a neopakovatelný zážitek. 

S koncem roku považuji za důležité seznámit Vás s hospodařením naší obce. Příjmy obce 
byly ve výši 5 144 000 Kč a výdaje ve výši 3 261 000 Kč. Za loňský rok se nám tedy 
podařilo uspořit 1 883 000 Kč. Proto bych ráda poděkovala všem lidem dobré vůle, kteří 
nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Našetřené finanční prostředky budou postupně 
investovány do chodu obce a výstavby kanalizace s čističkou odpadních vod. I přes poměrně 
vysokou dotaci (25 mil. Kč) bude tato stavba, nejen finančně, náročná.  

V letošním  roce  nás  dále  čeká  realizace  projektu  „Protipovodňová  opatření“,  který 
je financován s 85 % dotací.  V  rámci  projektu bude vybudován varovný informační systém 
na celém toku řeky Výrovka, dále lokální varovný informační systém a zpracován digitální 
protipovodňový plán pro naši obec. Díky projektu vyměníme stávající rozhlas za nový 
bezdrátový varovný a informační systém s obousměrnými hlásiči. Nový systém bude připojen 
do systému JVSI pomocí vlastního sirénového přijímače, což znamená, že v případě 
mimořádné události bude zajištěn vstup do systému ze střediska KOPIS Krajského hasičského 
záchranného sboru.   

 Dále bychom chtěli snížit výdaje za veřejné osvětlení s pomocí využití modernějších 
technologií.   Podáme žádost o dotaci na opravu dolního křížku, který si jistě zaslouží renovaci. 
Z bezpečnostních důvodů a vzhledem k rostoucímu vandalismu v okolí kostela, umístíme 
kameru ke vstupu na hřbitov.  Při zavedení vodovodu k místnímu hřbitovu jsme již do výkopu 
vložili potřebný kabel na zapojení kamerového systému. A v neposlední řadě bychom rádi 
začali s postupnou opravou budovy obecního úřadu.  

 
 
 

http://www.obecvrbcany.cz/
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Ještě bych si Vám 
dovolila připomenout   
placení   poplatku za svoz 
komunálního odpadu, který 
činí 500 Kč/osobu/rok (dítě 
do 10ti let 250/Kč/rok). 
Poplatek   se   bude   vybírat  
od února do konce března. 
Bohužel náklady obce stále 
převyšují příjmy od občanů, 
což je způsobeno převážně 
nesprávným a nedůkladným 
tříděním odpadu 
z domácností. Pro letošní rok 
tedy přistoupíme k  rozdělování známek s maximální pečlivostí, abychom tím docílili co 
největšího vytřídění odpadu. A z tohoto důvodu letos nově zakoupíme další tři kontejnery na 
plasty a jeden kontejner na papír. (Pozn. obec stále doplácí cca 500 Kč/osobu/rok za odpad). 

 
Vážení občané, přeji Vám krásný zbytek zimy prožitý v klidu a pohodě.  
 

Šárka Jelínková 
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Dění v obci za druhé pololetí roku 2016: 

 
 Úpravy horního křížku ještě nekončí. Další změny ponecháme na jaro, až bude příznivé 

počasí. Umístíme druhou lavičku a okolí osázíme květinami a dřevinami. 
 

 Na hřbitov jsme umístili novou nástěnku, na které jsou vyvěšeny aktuální informace pro 
nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitova.  

 
 Během celého roku 2016 jsme kontaktovali nájemce hrobových míst, kteří mají 

pronajaté  hrobové místo na hřbitově v naší obci, abychom sjednotili pronájem hrobu 
do roku 2025. Většinu nájemců se nám podařilo kontaktovat.  Zbývá jen několik 
hrobových míst, u nichž nemáme žádný kontakt na pozůstalé či příbuzné.  
 

 Stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace a ČOV EO 500“ v naší 
obci. Obdrželi jsme celkem 12 nabídek od dodavatelů, kteří splnili kvalifikační 
předpoklady.  Dále budou vyzváni k podání ceny za dílo.  O výsledku Vás budeme 
bezprostředně informovat, stejně jako o následném průběhu celé akce. 
 

 Místní dobrovolníci 
dokončili úpravu volné 
místnosti na obecním úřadu. 
Výsledkem    jejich     práce   
je pěkný prostor pro cvičení 
na posilovacích  strojích, 
které si sami pořídili. 
Kontaktní osobou pro 
zájemce o cvičení je pan 
Miroslav Kuchař. 
 

 Od 1. prosince 2016 
provozuje místní obchod 
s potravinami a smíšeným 
zbožím nový nájemce, pan Martin Kalaš.  
Otevírací doba prodejny v lednu a únoru je:  

pondělí 6:00-11:00 a 14:00-16:00 
úterý  6:00-11:00 a 13:00-16:00 
středa  6:00-11:00 a 14:00-16:00 
čtvrtek 6:00-11:00 a 13:00-16:00 
pátek   6:00-11:00 a 13:00-16:00 
sobota  7:00-12:00 

 
 Správce sběrného místa pan František Čáslava na vlastní žádost k 31. 12. 2016 ukončil 

pracovní činnost. Rádi bychom mu touto cestou ještě jednou velice poděkovali za skvěle 
odváděnou práci.  
Otevírací doba sběrného místa se nemění. 
 

 Na webových stránkách obce (v pravém horním rohu) je umístěn nový odkaz – 
„Virtuální prohlídka obce“. Virtuální panoramatická prohlídka je forma 
fotografické prezentace naší obce. Po načtení se snímek začne pomalu otáčet, pomocí 
myši nebo tlačítek s ním můžete libovolně otáčet, přibližovat či oddalovat. 
Doporučujeme podívat se na tento odkaz. 
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Společenská kronika: 

K životnímu jubileu jsme v měsíci říjnu popřáli pánům Václavu 
Jíchovi, Karlu Konvalinkovi a Miloslavu Šmejkalovi, a v listopadu paní 
Martě Slavíkové. Oslavencům ještě jednou srdečně gratulujeme!  

 

Kulturní život v naší obci: 

Již „7. Vrbčanské strašení“ 
pro všechna malá i velká strašidla se 
uskutečnilo v sobotu 29. 10. 2016 
v hasičské klubovně.  
V rámci akce „Ukončení rybářské 
sezóny“ se o občerstvení postarali 
místní rybáři. Pro všechny zúčastněné 
bylo připraveno mnoho zajímavých   
her  a  soutěží  o  ceny a sladkosti. 

 

 

 

 
Rybáři dále uspořádali dlouho 

očekávaný „Výlov vrbčanského  
rybníka“, a to v sobotu 12. 11. 2016 během 
ranních a dopoledních hodin.       
I  přes  sychravé  a poměrně chladné počasí, 
se     na      vypuštěný       vrbčanský     rybník 
a úlovky v rybářských sítích přišlo podívat 
hodně diváků. 

 
 

První  adventní  neděli navečer, dne 
27. 11. 2016 proběhlo na návsi tradiční 
„Rozsvěcení vánočního stromečku“. 

Sešli jsme se v hojném počtu, 
zazpívali jsme společně vánoční koledy, 
shlédli skvělá vystoupení našich 
mažoretek, zahřáli se kelímkem svařeného 
vína,  grogu  nebo horkým čajem, 
ochutnali  jsme  výborné  vánoční cukroví 
a občerstvení, kterým byl letos domácí 
bramborák.  Nechyběl ani ohňostroj. 

Také      ve      Vrbčanech      chodil    
a hodným dětem naděloval Mikuláš 
s čerty a andělem, a to v pondělí 5. 12. 
2016 v podvečerních hodinách. V sobotu 
předtím uspořádali místní hasiči 

Mikulášskou besídku pro naše nejmenší.  

Veškeré fotografie z místních akcí můžete shlédnout na webových stránkách obce. 
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Plánované obecní brigády  

 

Koncem února bychom si Vás dovolili pozvat na obecní brigádu, kde budeme 
pokračovat v prořezávání křoví od cihelny směrem k hlavní silnici. 

V dubnu se připojíme k celosvětové akci „Ukliďme svět“ – uklízet budeme příkopy podél 
cest směrem na Velkou Stráž, Chotutice a Radim. 

Všem  dobrovolníkům  předem  děkujeme za  účast   a  za  dobře odvedenou práci pro 
ně bude připraveno drobné občerstvení. 

 
 

Předpokládané kulturní akce na letošní rok 2017 

 
K „Posezení se staršími 

občany“ naší obce si Vás dovolujeme 
již nyní pozvat na středu 22. 3. 2017 
od 16:00 do knihovny obecního úřadu. 
Společně se dohodneme na plánovaném 
výletě na zámek Žleby, který bychom 
v druhé polovině června navštívili. Zván 
bude rovněž Váš doprovod. 

Na jaře nás čeká již tradičně 
„Pálení čarodějnic“, které proběhne 
dne 30. 4. 2017 od 17:00 u rybníka. 
Chybět nebude stezka odvahy. Přijít 
mohou nejen děti v jakékoliv masce, 
soutěžit se bude o ceny. 

 
Další akcí pro celou rodinu, ale především pro naše nejmenší, bude jako každoročně 

„Den dětí s pohádkovou stezkou“. Tato akce se bude konat dne 3. 6. 2017 od 15:00, 
pro dospělé do pozdních večerních hodin bude taneční zábava s hudbou. 

 
Konec léta zakončíme akcí „Rozloučení s létem“ u hasičské zbrojnice. 
 
Následovat bude „Vrbčanské strašení“ s ukončením rybářské sezóny, dne 28. 10. 

2017 od 15:00 v klubovně hasičské zbrojnice. 
 
První adventní neděli se společně setkáme u „Rozsvěcení vánočního stromečku“. 
 
Poslední akcí pro tento rok bude nadílka nejmenším občánkům naší vsi, kterou zajistí 

„Mikuláš s čerty a andělem“. 
 
Aktuální informace o konání výše uvedených a dalších akcí můžete v průběhu celého 

roku sledovat na webových stránkách obce. 
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Mohlo by Vás zajímat… 
 
PhDr. Eva Jančíková: Rozuměli byste předkům? Část pátá. 

Velmi často komolíme současný český jazyk, používáme stále více cizích slov, 
anglikanismů  a  všelijakých  napodobenin  a vůbec  si  neuvědomujeme,  jak krásný,  líbezný 
a trefný byl jazyk našich předků, jak správně uměli používat slov, aniž by museli nějak mnoho 
mluvit.  

 
Jak šel čas, některá slova zcela změnila svůj význam nebo úplně zanikla. Pojďte se na to 

podívat a zkuste alespoň odhadnout význam staročeských slov: 

Co znamenala slova: plíhal   a) líný člověk   b) nevzdělanec 
                                  prlenec  a) vodní živočich    b) básník 

skupec   a) samec od ovečky  b) lakomec 
lap  a) lovec   b) hlupák 
nástro a) penis   b) škrabka 

       cink  a) bělmo   b) druh látky 
jahódka a) druh jablek  b) líce 

       kršně  a) boty   b) levá ruka 
      pitomý a) krotký   b) nadávka  
        nepitomý a) divoký   b) chytrý 
 

Tak zaškrtávejte. Z minulého čísla si upřesníme, co znamená slovo: „bu“ – posměšné, 
citoslovce  (dodnes bučení, když se nám něco nelíbí), „ně hav“ nevymýšlej si, lidově nekecej, 
„tu nemáš proskoku žádného!“ – tady nemáš co dělat.  

 
 

 
 

 
Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali: 

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


