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Vrbčanský zpravodaj č. 2/2016
za období duben - červen 2016
Vážení spoluobčané,
jsem potěšena, že druhé
vydání Vrbčanského zpravodaje
v letošním roce mohu zahájit
velmi dobrou zprávou. Žádost
o dotaci na výstavbu kanalizace
a čističky odpadních vod v naší
obci byla schválena!
Pevně
věřím, že je to zpráva roku i pro
Vás. Abychom získali dotaci,
musely být všechny projektové
dokumentace
a
žádosti
v naprostém pořádku. I když
vše dalo již mnoho práce, víme,
že jsme teprve na začátku.
To nejtěžší nás všechny teprve čeká. Přesto společnou koordinovanou prací jistě dosáhneme
vytouženého výsledku. Budeme Vás průběžně informovat o všech důležitých skutečnostech,
připravíme pro Vás informativní schůzky a samozřejmě budeme k dispozici pro jakékoliv Vaše
dotazy a připomínky. Na začátek si dovolím popřát nám všem hodně štěstí!
Dále jsme připravili dva návrhy obecně závazných vyhlášek (dále jen „OZV“), a to návrh OZV
stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vrbčany a návrh OZV o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území obce Vrbčany. Proběhla dvě veřejná projednání těchto
OZV, kterých jste se mohli osobně zúčastnit a sdělit nám své připomínky a názory. Vzhledem k tomu,
že k návrhu OZV stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství byly především
negativní názory a postoje, rozhodli jsme se Vás ještě jednou oslovit s žádostí o vyjádření Vašeho
názoru. Ve zpravodaji najdete hlasovací lístek, který prosím vyplňte a vhoďte do mé schránky
(Vrbčany 58). Návrh OZV najdete vyvěšený na úřední desce obce nebo na webových stránkách:
www.obecvrbcany.cz. Ve zkratce se jedná o to, že na mapce zjistíte, kde bude moci pejsek běhat bez
vodítka, pouze pod dohledem doprovázející osoby, a na ostatních místech bude muset být na
vodítku. Prosím, využijte tuto možnost. Chceme chránit všechny obyvatele, návštěvníky a ostatní
pejsky před nebezpečím napadení volně pobíhajících psů, ale přesto vás nechceme zbytečně
omezovat na vašich právech a ubírat na určité volnosti venkovského prostředí, kde nemůžeme
zavádět stejné zákazy a omezení jako jsou ve větších městech.
Vážení občané, krásné jarní období je již zcela za námi, ale přesto se můžeme těšit
na odpočinkový čas letních dovolených. Společenských akcí v uplynulém období bylo pro Vás
doufám připraveno více než dost. Pokud jste si udělali čas a navštívili alespoň některou z nich, snad
jste si ji náležitě užili. Fotografie ze všech akcí jsou stále uveřejněny na webových stránkách obce.
Všem, kdo jste se podíleli na jejich přípravě, velice děkuji. Za takto bohatý kulturní život v naší obci
jsem velice ráda, neboť to dává prostor pro setkávání se, popovídání si s přáteli a činí tak obec
Vrbčany krásnější a otevřenější.
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Ráda bych se v krátkosti vrátila k oslavě 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší
obci. Ještě jednou bych chtěla pogratulovat dlouholetým členům. Oceněni byli bohužel bez Vaší
přítomnosti, proto znovu si dovoluji připomenout, že se jednalo o pány Václava Jíchu, Josefa Skalu
st., Václava Petráka, Jaroslava Pospíšila a Františka Trnku -„i já děkuji za Vaši mnoholetou důležitou
činnost ve sboru! A dovoluji si připojit velké poděkování i všem bývalým členům hasičů, kteří v naší
obci působili a vykonali pro obec mnoho práce!“ Všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci, bylo ze
strany hasičů jistě dostatečně poděkováno. I já všem, kdo se jakoukoliv podporou podíleli na
oslavách, děkuji. Přidávám i velké díky Vám - občanům. Obec Vrbčany též finančně podpořila
z rozpočtu obce tuto akci – a je to Váš rozpočet – proto je na místě poděkovat i Vám všem!
Přeji Vám krásné léto, mnoho společných zážitků s rodinou, dětmi, příbuznými, a načerpejte
mnoho energie na svěží podzimní čas!
Šárka Jelínková

Vykonané práce za období duben - červen 2016:
 Informace o „Kanalizaci a ČOV EO 500 v obci Vrbčany“ – byla schválena žádost
o dotaci z OPŽP ve výši cca 25 000 000 Kč. Dále jsme na veřejném zasedání odsouhlasili
zahájit přípravné práce pro vyhlášení výběrových řízení na zhotovitele stavby a dále manažera
projektu, tj. technický dozor investora, výkon BOZP na staveništi, výkon investičního
dozoru investora, poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu,
kompletace dokumentace k archivaci a závěrečné vyhodnocení akce. Na veřejném zasedání se
pro tyto činnosti zdržel hlasování člen zastupitelstva za KSČM. Hned na začátku jara příštího
roku plánujeme zahájit skutečnou výstavbu kanalizace a ČOV.
 V polovině dubna proběhla
v naší obci brigáda „Ukliďme svět –
ukliďme Česko“. Pomoci s úklidem
přišlo mnoho dobrovolníků, které
neodradilo ani aprílové počasí
s občasnou dešťovou přeháňkou. Po
srazu před obecním úřadem jsme se
rozdělili na tři skupiny, z nichž jedna
vyrazila nahoru k bývalé cihelně po
staré silnici směrem k benzinové
pumpě, druhá šla přes obec až na
Velkou Stráž a třetí skupina
zkratkou podél potůčku k železniční
zastávce a nahoru po silnici směrem
na Radim. Společnými silami jsme
sesbírali tuny odpadu. Brigádu jsme odpoledne zakončili posezením s malým občerstvením
u rybníka. Děkujeme všem za pomoc!
 Pokračovali jsme v úpravě horního křížku v naší obci, místo jsme osázeli keříky, umístili jsme
lavičku pro příjemné posezení. Ještě zbývá usadit již zhotovený kovový plot okolo křížku, zasít
prostor trávou a rozzářit místo kvetoucími rostlinami.
 Upravili a doplnili jsme květinové záhony a skalku na návsi – tímto děkujeme za darování
rostlin z vlastních zahrádek několika našim obyvatelkám.
 Před obě příjezdové cesty na Velkou Stráž jsme umístili veliké kameny, které by měly zabránit
vjezdu aut až k vodě. Věříme, že tyto zátarasy pomohou zabránit nepořádku a skládkám v této
lokalitě, a také pořádat zde hlasité technoparty. Snad budou mít klid na hnízdění dravci,
kachny i ostatní fauna zde žijící.
2

 I v průběhu druhého čtvrtletí
letošního roku probíhaly práce na
výstavbě nového mostu přes řeku
Výrovku v naší obci. Nový most byl
slavnostně otevřen dne 30. června.

Společenská kronika:
K životnímu jubileu jsme v dubnu popřáli panu Zdeňku Strapkovi, v měsíci
květnu oslavil kulaté jubileum pan Pavel Michálik. V červnu jsme popřáli
k narozeninám paní Heleně Sixtové. Oslavencům ještě jednou srdečně
gratulujeme!
Ve druhém čtvrtletí letošního roku nás opustil pan Eduard Bordáč a
Libuše Kolková. Vzpomínáme.

Kulturní život v naší obci:
Také letos se poslední dubnový den,
v sobotu 30. 4., konalo pálení čarodějnic
společně s otevíráním rybníka. Počasí
nám přálo a užili jsme si krásný den. Místní
rybáři zahájili touto akcí letošní sezónu a děti
si vyzkoušely chytání ryb.
Po celé odpoledne pro ně byly připraveny
různé soutěže a hry. Pěkné vystoupení
předvedly místní mažoretky. Večer jsme
zapálili čarodějnici a opékali jsme buřtíky.
Po setmění byla pro všechny zúčastněné
připravena tradiční stezka odvahy okolo
kostela.

V sobotu 28. 5. jsme se vydali autobusem na plánovaný společný výlet s našimi staršími
spoluobčany. První zastávkou byla návštěva unikátní Kostnice pod kostelem Všech svatých na
hřbitově v Sedlci u Kutné Hory, která je vyzdobena téměř výhradně lidskými kostmi – ostatky
celkem 40.000 zemřelých, pozůstatky morových epidemií a obětí husitských válek. Poté jsme
pokračovali do Kutné Hory, kde byla naším cílem prohlídka gotické pětilodní katedrály Chrámu
sv. Barbory. Katedrála byla založena jako hornický chrám, což dokládá i jeho zasvěcení patronce
havířů sv. Barboře.
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Stavba byla dokončena na přelomu 19. a 20.
století a chrám měl představovat moc
a význam horního města, které se začalo
utvářet v 70. letech 13. století spojováním
hornických osad na místě bohatého
naleziště stříbrné rudy.
Prohlédli
jsme
si jedinečnou galerii
pozdně gotických a renesančních maleb
z 15. století. Výlet jsme zakončili společnou
večeří v restauraci U Hrnčíře v Kutné Hoře.
Přálo nám počasí a věříme, že se výlet líbil
všem zúčastněným.

V sobotu 4. 6. jsme s našimi
nejmenšími oslavili Dětský den. Strávili
jsme
společně
příjemné
slunečné
odpoledne a podvečer oslavou svátku dětí
u našeho
rybníka.
Připravena
byla
zajímavá pohádková stezka pro děti
s dospělými, kde děti mohly ukázat
svoje
znalosti a dovednosti při plnění
různých úkolů, hádanek a kvízů. Odměny
byly nejen sladké. U rybníka si děti
zaskákaly na trampolíně a rodiče zatím
mohli posedět u občerstvení.

Oslava 130ti let výročí Sboru
dobrovolných hasičů Vrbčany se
konala v sobotu 18. 6. Velká akce nabízela
pestrý program od dopoledních až do
pozdních nočních hodin. Byla vystavena
historická i současná hasičská technika.
Zajímavostí byly ukázky prací složek
integrovaného
záchranného
systému.
Zazpíval nám známý zpěvák Michal David
a společně
s ním
předvedly
svoje
vystoupení i naše mažoretky v krásných
třpytivých kostýmech. Dále si připravili
krátké vystoupení i členové SDH Vrbčany
a Plaňany.
Bylo možné shlédnout ukázku zásahu
aktivních záloh AČR nebo požární útok dětí, projet se na motorovém člunu po našem rybníku,
sledovat práci kynologů se psy aj.
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Během dne probíhaly vyhlídkové lety vrtulníkem Robinson R22. Vidět naši vesnici z leteckého
pohledu bylo jistě nezapomenutelným zážitkem pro spoustu návštěvníků akce. Od 18.00 probíhala
volná zábava a tombola, večerem provázela skupina Tornádo.

Jarní akce byly zakončeny soutěží hasičů v požárním útoku Polabské hasičské ligy,
kde se místní hasiči umístili na 1. místě.
A co je naplánováno pro Vás dále?
Tradiční „Rozloučení s létem“, které nejen pro děti uspořádají místní hasiči. Termín bude
upřesněn.
„Posezení se staršími občany“ – na rozloučení s létem si na 7. září 2016 od 16.00
dovolujeme pozvat všechny starší občany do místní knihovny. Společně si zase popovídáme
u drobného pohoštění.

Mohlo by Vás zajímat…
PhDr. Eva Jančíková: Rozuměli bychom předkům? Část třetí.
Jak jsme si už vyzkoušeli, předkům bychom těžko rozuměli. Alespoň některá slova, jejich
řazení a významu. Začneme minulým dotazem - co znamenalo slovo přěbřidký. Slyšíme tam slovo
břidký, teda asi řídký. Ale vůbec ne – znamená to nečistý, odporný, hnusný. Tak jako slovo
přěmrzutý znamená velmi šeredný, prostě ohyzdný.
Ale abychom si vybrali i nějaká laskavější slova, tak se podívejme na slova uctivá. Tak třeba
jedinička znamená oslovení milované ženy (asi jako že je jeho jediná), lada je dívka, panna, valebný
znamená mocný, silný (uvádí se např. velebný pán), zmilelíček – miláček, zvěřinička – lichotivý
výraz o ženě, stejně tak jako pěknička.
Podívejme se, jestli bychom alespoň odvodili správnou odpověď:
1 ) „….že dobře sobě pojedl dehet!…“ a) …omáčka byla příliš hustá!
b) …znuděný feudál si pochutnal na pistáciích
2) „I vzplanul vráz!“ - a) vybuchl hněvem
b) zmizel z očí
3) „Záplatu tvú bude žlutý rytieř“ – a) není s tebou spokojen, nic nedostaneš
b) stanovil ti mzdu na 1 zlatý
Tak hodně štěstí při luštění. Správnou odpověď uvedeme příště.
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30 let od srpnové přírodní katastrofy ve Vrbčanech

Letos uplyne 30 let od největšího krupobití ve Vrbčanech. Kroupy v létě 1986, konkrétně dne
18. srpna, zničily během chvilky většinu střech v naší obci. „Byly to ledové koule velikosti zralého
jablka, jakoby slepené z desítek malých krup. Všude jich bylo plno, míchaly se do nich úlomky skla
z oken, tašky ze střech, kousky větví ulámaných ze stromů…“, tak vzpomínali na dávné události
někteří naši spoluobčané – pamětníci v novinách Příloha Svobody – strana 2 z roku 1986.
I v letošním roce naši obec postihlo krupobití, dokonce dvakrát - poslední květnovou sobotu
odpoledne a v podvečer 130. výročí oslavy založení SDH. Naštěstí padaly kroupy malé, velikosti cca
1-2 cm, a tak nezpůsobily závažné škody. Přesto u některých pamětníků přetrvává strach a smutné
vzpomínky, jak těžké bylo v té době sehnat materiál na opravu poničených střech.

Výherci - křížovka o ceny:
Naši křížovku v minulém čísle Zpravodaje správně vyluštili a drobné
ceny získávají:
Vlasta Skalová, Květa Protivová, Václav Dyškant a Tereza Dyškantová,
kterým tímto gratulujeme! Tajenka zněla: PRAPOR SV. VOJTĚCHA

Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali:
Šárka Jelínková, Andrea Soukupová,
Ondřej Horák, Miroslav Kuchař,
PhDr. Eva Jančíková
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