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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. 4/2015 
za období říjen – prosinec 2015 

 
 

Milí spoluobčané obce Vrbčany, 

 

vánoční svátky a rozloučení se s rokem 2015 

jsou již zcela za námi a nový rok je v plném proudu.  

Věřím, že jste měli požehnané a radostné Vánoce, 

blízké lidi kolem sebe, pohodu a zasloužený 

odpočinek. Že pro Vás loňský rok byl obdobím 

úspěšným v  osobním i pracovním životě a letošní 

rok 2016 bude ještě lepší.  

 

Ráda bych znovu poděkovala všem lidem 

dobré vůle, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají 

obci Vrbčany. Krásu obce vytváříte Vy, občané! 

 

Rok 2015 právem nazývám rokem obecních 

brigád. Uskutečnilo se jich nejvíce za celé naše 

funkční období. Naší obci bych proto i do letošního 

roku popřála, aby Vaše chuť a odhodlání pomáhat 

nám, co nejdéle vydržela. Čehož si velice vážím 

a děkuji za to. 

 
Vážení občané, přeji nám všem, ať rok 2016 

přináší jen dobré zprávy, ať nás neopouští radost, štěstí, zdraví, chuť vytvářet nové věci …  

a ať si za rok všichni řekneme, že byl krásný! 

   
    Šárka Jelínková 

 

Výsledek hospodaření za rok 2015 

V roce 2015 obec Vrbčany hospodařila s těmito příjmy a výdaji: 

Příjmy ve výši 5 233 239 Kč 

Výdaje ve výši 3 270 866 Kč 

Finanční rezerva byla vytvořena ve výši 1 962 373 Kč. 

 

http://www.obecvrbcany.cz/
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Vykonané práce za období říjen – prosinec 2015: 

 

 V měsíci říjnu se konala obecní 

brigáda, kde jsme upravovali 

prostranství u horního křížku. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, 

kteří přišli pomoci. Sešlo se nás 

hodně v sobotu, a dokonce i v neděli 

– vážíme si toho, že jste nám věnovali 

Váš čas!  

Okolí horního křížku chceme 

postupně uvést do důstojného stavu, 

který si tato významná místní 

památka jistě zaslouží. V dalších úpravách tohoto místa budeme pokračovat na jaře. 

 

 Vedle víceúčelového sportovního hřiště jsme nechali pokácet čtyři vzrostlé břízy. 
Stromy  nebyly  v  dobrém  stavu,  a ohrožovaly bezpečnost všech, kteří se nacházeli 

na hřišti i v jeho okolí. 

 

 Pokračovali jsme v nátěru veřejného osvětlení, nyní v prostranství osady Kubšovky. 

 

 Dokončena je info-cedule u naší autobusové zastávky, 

věříme, že se líbí všem obyvatelům obce 

i návštěvníkům Vrbčan. Doufáme, že ceduli nezničí 

vandalové!  

Podobnou mapu v papírové podobě včetně popisu 

památek, které se nachází na území DSO Pečecký 

region, si můžete vyzvednout zdarma na obecním 

úřadě. 

 

 Máme nový asfaltový povrch na silnici u autobusové 

točny, který jsme získali bezplatně. Tato část obce 

nebude narušena plánovanou výstavbou kanalizace, 

proto jsme nový povrch nechali položit. 

 

 Koncem roku jsme rozdali našim seniorům nad 65 let kalendář „Vrbčany 2016“, který 

obsahuje historické fotografie obce spolu s jejich současnou podobou. Doufáme, že se 
Vám kalendář líbí.  Případným dalším zájemcům o tento kalendář můžeme zajistit 

dotisk za pořizovací náklady – pokud máte o kalendář zájem, kontaktujte nás. 
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Co plánujeme na I. čtvrtletí roku 2016? 
(leden – březen) 

 Před vánočními svátky jsme podali žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí, 

do Operačního programu životního prostředí na projekt „Kanalizace a ČOV Vrbčany“. 

Během dvou až třech měsíců bychom měli být kontaktováni, zda byl náš projekt 

akceptovatelný.    Pokud    bude    vyjádření   kladné,    proběhne   výběrové    řízení  

na zhotovitele stavby. Doporučuji Vám sledovat webové stránky naší obce, sekci 

Kanalizace a ČOV, kde Vás průběžně informujeme o současném stavu. Pokud budete 

mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo osobně na obecním 

úřadě. Rádi Vám poskytneme potřebné informace.  

 

 V rámci inventarizace hrobových míst jsme v letošním roce začali postupně 

sjednocovat dobu nájmu hrobových míst, a to do konce roku 2025. Kdo jste nájemci, 

požádáme  Vás  o  uzavření  Dodatku k Vaší původní smlouvě, a zaplacení doplatku 

do tohoto roku. 

 

 I letos proběhne v naší obci jarní úklid. Podáme žádost o dotaci na veřejně prospěšné 

práce z úřadu práce, abychom mohli zaměstnat několik lidí z obce na tyto práce. 

 

 Dále budeme pokračovat v prořezávání zarostlých keřů a stromů v obci, abychom 

měli více krásných míst lákající k procházkám.  

 

Společenská kronika: 

K významnému životnímu jubileu jsme v říjnu popřáli paní Růženě 

Čáslavové a v měsíci listopadu paní Marii Pokrupové.  

Oběma oslavenkyním gratulujeme!  

 

Dne 2. listopadu, na Dušičky – svátek zesnulých, jistě všichni z nás 

vzpomněli na svoje blízké, kteří již nejsou mezi námi, a jejich památku uctili položením 

květiny na hrob a rozsvícením svíčky.  

 

Kulturní život v naší obci: 

Poslední říjnovou sobotu 
proběhl již šestý ročník 

„Vrbčanského strašení“, které 

bylo spojeno s ukončením rybářské 

sezony.  

 

Ve  středu  4. listopadu  jsme 

pozvali      do     místní     knihovny   

na Společné posezení 

s občerstvením naše seniory. Bylo 

to příjemné setkání, a pro letošní rok 

plánujeme pokračování.  
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Sobota 21. listopadu patřila akci „Předvánoční bleší trh“. Věříme, že Vás tato nová 

akce zaujala, a bude mít do budoucna v naší obci tradici s větší účastí jak prodávajících, tak 

kupujících. 

První adventní neděli, i přes 

nepřízeň počasí, jsme se společně sešli 

na tradičním rozsvícení vánočního 
stromečku na návsi. Pěkné vystoupení 

nám předvedl kroužek místních 

mažoretek. 

Společně jsme si zazpívali vánoční  

koledy, ochutnali výborný guláš nebo 

sladké cukroví a zahřáli se kelímkem 

svařeného vína. Oblohu rozzářil 

ohňostroj a poté se rozsvítil vánoční 

stromeček. Věříme, že se za rok opět 

všichni sejdeme na stejném místě! 

A hned následující víkend v hasičské klubovně rozdali nadílku našim nejmenším 

Mikuláš s čertem a andělem. 

 

A co je naplánováno pro Vás dále?  

Ve středu 10. 2. 2016 od 16.00 do knihovny obecního úřadu srdečně zveme naše 

starší    občany   k    dalšímu   společnému   posezení   s    občerstvením.    Vzájemně  

si popovídáme a naplánujeme jarní výlet. 

 

Dne  5. 3. 2016 od 14.00  na  sále  v Hostinci  u  Bruthansů  se  mohou  děti  těšit 

na maškarní karneval. Děti, nezapomeňte si vyrobit masku! 

Na maškarní karneval naváže od 20.00 taneční zábava, na níž jste všichni srdečně 

zváni. Taneční zábavu pořádají místní rybáři. K poslechu a tanci bude hrát kapela Bíza Band. 

Připravena bude i věcná tombola. 

 

Mohlo by Vás zajímat… 

Jana Svobodová: Naše 
škola  

První zmínka 

o vrbčanské škole je z roku 

1663. Školní stavení roku 

1754 spadlo a teprve v roce 

1816 – tedy před dvě sty lety 

– bylo postaveno nové. 

Po celý ten čas se učilo 

v najatých místnostech.  
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Nová školní budova byla přízemní, v průčelí měla vchod a čtyři okna, na boční straně 

okna dvě. Na levé straně byla třída, dnes je tam prodejna se skladem, na pravé straně dvě 

světničky pro učitele. Střecha byla pokryta šindelem.  

 

V roce 1881 byla budova zvýšena o patro a v něm zřízeny dvě třídy s knihovnou. Z nich 

je dnes jedna třída nevyužívaná a z druhé je úřadovna obecního úřadu. Poslední významná 

přestavba je z roku 1896, z té doby je místnost dnešní knihovny a v prvním patře byt pro 

učitele, v současné době nevyužívaný. Pro tuto přístavbu musel být obcí koupen a následně 

zbořen domek čp. 58 manželů Majorových, který stál hned vedle školy v místech přístavby. 

Ve škole byly tři třídy a učitelé vyučovali neuvěřitelných dvě stě dvacet dětí. Školou sem 

patřily i Miškovice. Děti se zde učily až do roku 1975, pro malý počet dětí byla pak uzavřena. 

Byla zde i mateřská škola – a to v letech 1947 až 1989.  

 

V dnešní době je bývalá škola stále navštěvována místními občany, i když už nikoliv 

za účelem školní docházky. Chodí sem nakoupit, volit, vyřídit záležitosti na obecním úřadu 

nebo si zacvičit. Do fotografie školy je pro lepší představu dokreslen stav někdy po roce 1816, 

kdy byla škola přízemní a vedle stál domek čp. 58.  

 

 
 

PhDr. Eva Jančíková: Rozuměli bychom předkům? Část první. 
 

Čeština  je  krásný  a  bohatý  jazyk,  však  si  to  zkuste  sami – vezměte  jeden  výraz 

a pokuste se ho nahradit jiným, třeba přídavné jméno – hodný: laskavý, mírný, ohleduplný, 

milý,  příjemný,  nebo  podstatné  jméno – dům:  budova,  barák,  objekt,  chalupa,  a tak 

by se dalo pokračovat. Prostě můžeme obsahově nahradit jedno slovo několika jinými. Moc 

dobře této bohatosti jazyka uměl využívat ve svých dílech Karel Čapek. 

 

Řeč našich předků byla často roztomilá, i když do skutečné roztomilosti měla někdy 

daleko. Dnes bychom se s nimi asi těžko domluvili, zejména když některá slova mají 

v současnosti úplně jiný význam. Tak například šelma byla hrubá nadávka, přítel byl tehdy 

právní   zástupce,   potomek   říkali   zadku,   rozmazati   znamenalo   rozdrtit,   jako   rom  

se  označovalo  čelo,  sběř  znamenala skupinu (sběř rytiéřská), pitomý bylo krotký, mírný, 

a víte, jak se říkalo mzdě? Docela trefně – záplata. A jak bychom asi váhali při rozkazu – 

zakazuji ti, ono to totiž znamenalo  pravý  opak – přikazuji  ti. Pachatel  nějakého  činu  byl 

pro naše předky dělník a bojovat, jít do útoku, se vyjadřovalo slovem váleti.  
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Naši  předkové  se  také  uměli docela pěkně oslovovat jako třeba „Láska vašě“ nebo 

si docela surově nadávat. V roce 1581 Zikmund Zástřizl provokoval svého protivníka Jana 

Šemberu  slovy  „…Pojď  hrome panský, zvyjebaný, je-li v tobě dobrá žíla, braň se!...“ čímž 

ho  vyzval  na  souboj a byl panem Šemberou propíchnut.  Nelichotivě byli nazýváni sedláci 

a lidé pracující na poli – búr (z toho asi dnešní buran), opar, hnojokyd, šeredný hnojník, 

chcankař. Zajímavé je, jak říkali lehkým děvám – hófrata, kepka, tista, vydra, zlá dci, zlá 

kóže nebo ženima. Smilníka nazývali vilníkem nebo ženkýlem, nestoudník byl  ohnusa.  

 

Přijdete na to, co byste měli udělat, kdyby vás předek vyzval „Stul kabelku a prdni 

v roh“?  Že to není nic lichotivého vás asi napadne, ale přesný význam říká, že máte zavřít 

hubu a zmizet. Nebo když takový předek prohlásil, že „Putoval sám čtvrtek“, prostě obyčejně 

sdělil, že měl v doprovodu ještě tři další, tedy že byli celkem čtyři. Není to roztomilé?  

 

Do příštího vydání Zpravodaje si zkuste sami odvodit, co znamenalo slovo nástroj. 

Asi se budete divit.    

 

Naše příroda – chraňme ji! 

Také do Vrbčan už přiletěly vrány: 

Vrána obecná (Corvus corone) 

 

V západních částech Evropy se vyskytuje vrána 

obecná černá (Corvus corone corone), ve východních 

šedivka. Nejedná se tedy o dva samostatné, 

nezaměnitelné druhy ptáků. Vrána obecná černá 

je o něco menší než šedivka, rozpětí má kolem 95 cm. Její 

barvou je hluboká čerň, které chybí kovový lesk peří 

havranů. Má mohutnější zobák než havran, ale ne tak 

silný jako je zobák krkavce. 

Vrána obecná šedá (Corvus corone cornix) má rozpětí až 1 metr. Poznáme ji podle 

černých křídel, černého ocasu a hlavy a šedého trupu. Stává se, že se v hnízdišti černých vran 

spáří  s  černou  vránou  šedivka.  Pak vznikají míšenci s více či méně šedým trupem. Když 

se i oni znovu páří s černými vranami, není jejich potomstvo už od černých vran k rozeznání. 

Jsou  to  velice  přizpůsobiví  ptáci  i  ve  značně  člověkem  přetvořené  krajině.  Vrány  žijí 

ve  věrném  dlouhodobém manželství a uloví-li třeba jestřáb jednoho z partnerů, nasazuje 
při  pokusu  o  jeho  záchranu  druhý  pták  vlastní život. Vrány hnízdí v květnu a v červnu, 

na 4 až 5 vejcích sedí 18 až 21 dnů, mláďata zůstávají na hnízdě 30 až 35 dní.   

Vrány jsou všežravci. Potravu hledají při usilovném pochodování po zemi. Nacházejí přitom 

hlavně hmyz, červy a plže, ale i myši, ještěrky a žáby, plení snůšky ptáků až do velikosti 

bažantů, zobají ale i bobule a obilí, prakticky sežerou všechno, co roční období nabízí. Vrány 

se mohou dožít stáří 70 let a za svůj dlouhý život posbírají mnoho zkušeností. 

 

Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali: 

Šárka Jelínková, Andrea Soukupová, Ondřej Horák, Miroslav Kuchař,  

Jana Svobodová a PhDr. Eva Jančíková  


