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

mail: ou.vrbcany@obec-vrbcany.cz , web: www.obec-vrbcany.cz 

 

Vrbčanský zpravodaj č.1/2015 

za období leden-březen 2015 

 
 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

připravili jsme pro Vás 

čtvrtletník, kterým Vás budeme 

informovat o činnosti v naší obci.  

Dále Vám představíme plánované akce 

a práce pro následující čtvrtletí. 

 

Vykonané práce za období leden – březen: 
 

Z předpokládaných prací na rok 2015 zatím s ohledem na klimatické podmínky 

probíhá běžná údržba a úklid veřejných prostranství. Dále upravujeme zkratku od 

rybníka k vlaku. Stejně jako v minulých letech jsme získali finanční příspěvky z úřadu 

práce na vytvoření pěti pracovních míst pro údržbu naší obce. 

 

V měsíci únoru proběhla již druhá obecní brigáda, při níž byla prořezána zeleň 

od  kostela  směrem  k  Pazderně.  Tímto  děkujeme  všem  dobrovolníkům  za  pomoc 

a velice si jejich účasti vážíme! 

Pokračujeme v projektu vybudování kanalizace a čističky odpadních vod. 

V současné době jsme již získali územní rozhodnutí, a během několika dní bude 

zažádáno na stavební úřad v Kolíně o stavební povolení. 

Dne 18.3.2015 od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu proběhlo výběrové 

řízení na zakázku malého rozsahu na službu „Dokumentace pro provádění stavby 

a položkový Výkaz výměr“ na výše uvedenou akci. Byla vybrána firma Projekty Fiala, 

s.r.o., ve výši 230 000 Kč bez DPH, která již zpracovala dokumentaci pro územní řízení 

a stavební povolení. 

Byl zpracován Povodňový plán obce Vrbčany, který řeší postup při povodňovém 

nebezpečí, a tím zvyšuje ochranu obyvatelstva. Sjednocuje postup povodňových komisí 
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a integrovaného záchranného systému, dále přispívá k lepší koordinaci záchranných 

a likvidačních prací. Na příštím veřejném zasedání budou přítomní občané 

s Povodňovým plánem seznámeni a dále bude dán k projednání a schválení 

Zastupitelstvem obce. 

Na přelomu měsíců února a března jsme Vám doručili přehlednou informaci 
„Jak správně třídit odpad“. Jistě jste si uvědomili, jak velice důležité je vhazovat 

do kontejnerů pouze to, co tam patří. Věříme, že nebudete lhostejní k životnímu 

prostředí, a budete chránit přírodu tím, že budete správně třídit odpad.  

V úterý dne 14.dubna v 18:00 hodin proběhne v místní knihovně 

veřejné losování tří výherců kvízu „Recyklujete správně?“, kteří správně 

zodpověděli všechny otázky. Výhercům bude vrácen poplatek za odpad pro rok 2015. 

Na toto losování Vás všechny zveme. 

 Obec jsme zapojili do projetu „Zelená obec“. Tento projekt je zaměřen na sběr 
baterií a drobného elektroodpadu od občanů přímo v místě jeho vzniku. Výhodou pro 
obec, která se do projektu zapojí, je svoz a ekologické zpracování veškerého obecního 
elektroodpadu zdarma.  

V letošním roce jsme zorganizovali Setkání seniorů dne 13.února v místní knihovně, 

s poměrně vysokou účastí. Přítomní občané se dohodli, že by bylo hezké setkávat se 
pravidelně, a to každou první středu v měsíci.  

 

 

Co plánujeme na II. čtvrtletí tohoto roku (duben –červen)? 

 

 Připravujeme upravit okolí autobusové zastávky – nově opravíme chodník 

včetně obrubníků, osázíme plochy květinami a dřevinami a usadíme dvě nové 

cedule. Jedna pro vyvěšování plakátů a druhá informativní s mapou našeho 

okolí. Stávající dlaždice z chodníku budou dále použity na opravu chodníku 

směrem k hlavní silnici Kolín-Praha. 

 

 Zaměstnanci obce natřou autobusovou zastávku a herní prvky na dětském 

hřišti. 

 

 Obecní brigádu „Ukliďme svět – Clean up the World“. Jako každoročně se 

připojíme k celostátnímu úklidu, kde uklidíme prostranství naší obce, příkopy 

silnic a Velkou Stráž. 

Po  skončení  akce   bude   pro  dobrovolníky   přichystáno   drobné   pohoštění 

u rybníka. Brigáda se uskuteční dne 25.4.2015 od 9:00 hodin, sraz bude 

u Obecního úřadu. 

 

 Úpravu terénu včetně drenáží u víceúčelového sportovního hřiště, dovybavíme 

prostranství odpadkovým košem, lavičkami a stojanem na kola. 
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 Dále se bude pokračovat v úpravě sběrného místa. 

 

 II. etapu prořezání a pokácení stromů - na základě již vypracovaného 

znaleckého posudku budeme pokračovat v revitalizaci zeleně v naší obci. 

 

Společenská kronika:

 

Ke krásnému výročí jsme pogratulovali paní Květoslavě 

Protivové, paní Vlastě Skalové a Blance Mrvíkové. 

S velkým smutkem jsme se rozloučili s panem Jaroslavem 

Gondášem a paní Růženou Drahňovskou. Vzpomínáme! 

 

 

Kulturní život v naší obci: 

 

Dne 28.2.2015 se v naší obci 

konalo Maškarní pro děti s DJ 

Procházkou, s bohatou tombolou a 

sladkostmi.  

Večer pak následovala rybářská zábava, 

na které k poslechu a tanci hrála kapela 

Bíza Band. I zde byla bohatá tombola. 

Plánujeme pro Vás:  

Dne 30.4.2015 od 17:00 hodin 

„Pálení čarodějnic“ – s programem 

nejen pro děti, bude přichystaná strašidelná stezka aj. (tato akce proběhne u rybníka). 

A dále dne 30.5.2015 od 14:00 hodin pro Vás připravujeme – „Dětský den“, 

akci taktéž nejen pro děti (proběhne u rybníka). Těšit se můžete na různé hry, soutěže 

a tradiční pohádkovou cestu. Na děti čeká spousta sladkostí. 
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Naše příroda – chraňme ji! 

Víte, že u našeho rybníka bydlí: 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je průměrně 16,5 cm velký 

pták z čeledi ledňáčkovitých. Je velmi výrazně zbarvený s 

oranžovou spodinou a modrým hřbetem, křídly a temenem. 

Výrazným znakem je také jeho nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. 

Pro své krásné zbarvení je nazýván Létající drahokam. Vyskytuje 

se u pomalu tekoucích čistých vod na velkém území Evropy, Asie a 

v severní Africe. Ve střední Evropě se přitom jedná o jediného 

zástupce své čeledi. Ledňáček říční je po většinu roku samotářsky 

žijící a přísně teritoriální pták. Živí se především menšími rybami, které loví 

střemhlavým útokem pod vodou, ale v malé míře se v jeho potravě objevuje i vodní 

hmyz a obojživelníci.  Ledňáček hnízdí v norách, které si sám hloubí ve strmých březích 

vod, v jedné snůšce přitom bývá 5-7 světlých vajec. 

 

 

Kontakty: 

 

 

Obecní úřad Vrbčany 

Vrbčany 25 

280 02 okres Kolín 

IČ: 00235920 

 

Telefon: +420 725 021 070              

E-mail: ou.vrbcany@obec-vrbcany.cz 

        www.obec-vrbcany.cz 

 

 
Ing.Mgr.Šárka JELÍNKOVÁ   starostka 

 

Miroslav KUCHAŘ    místostarosta 

 

Ondřej HORÁK    předseda finančního výboru 

 

Bc.Jiří URBAN    předseda kontrolního výboru 

 

Denisa HAUEROVÁ    předsedkyně kulturně-sociální komise 

 

 

Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali: 

Šárka Jelínková, Andrea Soukupová,  

Ondřej Horák a Miroslav Kuchař 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Led%C5%88%C3%A1%C4%8Dkovit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oboj%C5%BEiveln%C3%ADci
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