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Vážení spoluobčané,
s rozkvétající
přírodou se vše zdá být
hned veselejší. Doufám, že
i Vy na sobě cítíte nával
nové, svěží energie. Snažme
se ji proto využít, co nejlépe
to půjde.
A jak v naší obci bylo
přivítáno
jaro?
Prací.
Mnoho místních občanů
a chalupářů věnovalo svůj
čas obecním brigádám.
Na konci února jsme
pokračovali v prořezu křoví
od cihelny směrem k hlavní
silnici,
v dubnu
jsme
společně uklidili okolí
od mnoha odpadků v rámci
celosvětové akce zaměřené na zlepšení životního prostředí „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“.
Téhož dne se ještě někteří dobrovolníci pustili do úpravy prostoru za obecním úřadem. Za pár
dní díky nim vznikl upravený prostor, kterému dominuje nový dlážděný taneční parket.
Tímto si Vás dovoluji pozvat dne 3. 6. 2017 na první taneční zábavu, která se tu bude
konat. Není to ale samozřejmost, že v obci vznikají nové věci vlastní činností a prací, že na
brigádu přijde tolik lidí včetně malých dětí. O to víc bychom si toho měli všichni vážit. Děkuji
Vám.
Dále bych Vám chtěla poděkovat za vstřícnost při zaměřování Vašich domovních
přípojek k získání územního souhlasu. Bez něj není možné se připojit na kanalizaci, kterou již
v brzkých měsících začneme budovat. Více informací o kanalizaci najdete níže.
Přesto není v naší obci vše růžové, jak by se na první pohled mohlo zdát. Žijí zde i tací,
kteří tuto snahu schválně znehodnocují, místo pomoci vyhledávají problémy, nerespektují
navržené termíny, znečišťují tříděný odpad a našlo by se toho bohužel více.
Nenecháme se ale odradit od našich plánů. Věříme, že jdeme tou správnou cestou, i když
není jednoduchá. Děláme ji s velkým nasazením, odborným dohledem, vaší pomocí a ve snaze
ušetřit maximum veřejných finančních prostředků.
Vážení čtenáři, přeji nám všem krásný zbytek jara, prožitý v lásce a pohodě a mnoho
příjemných zážitků.
Šárka Jelínková
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Dění v obci za první čtvrtletí roku 2017:
 Kanalizace a ČOV EO 500 - po pěti měsících skončilo dvoufázové výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Byla vybrána firma, která splnila veškeré kvalifikační a referenční
předpoklady a ve druhém kole podala i nejvýhodnější nabídkovou cenou.
Je jím firma Stavitelství Řehoř, s.r.o. s nabídnutou cenou 49,9 mil. Kč bez DPH.
Podepsaná smlouva společně se všemi potřebnými dokumenty (jako je smlouva na
technický dozor, BOZP, autorský dozor, bankovní úvěr apod.) bude předána
na následnou kontrolu na Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“).
Po jejich kontrole a odsouhlasení začneme se samotnou stavbou. Předpoklad zahájení
prací je červen 2017.
Celkové náklady na tuto výstavbu jsou ve výši 52 000 000 Kč bez DPH. Financování
bude následující: 25 000 000 Kč dotace ze SFŽP, 12 000 000 Kč máme vlastní zdroje
a zbylých 15 000 000 Kč bude bankovní úvěr.
Výběrovým řízením na získání investičního úvěru byla vybrána Komerční banka
s nabídnutou roční úrokovou sazbou 0,5 % p.a. a s nulovými poplatky.
Obec Vrbčany se stala od dubna plátcem DPH. Tímto fakturované práce a služby
související s kanalizací budou propláceny bez DPH (dále nám bude vráceno DPH z již
zaplacených faktur týkajících se kanalizace jeden rok zpět).
 Projektová dokumentace k domovním přípojkám – během jednoho měsíce se
podařilo zaměřit všechny Vaše nemovitosti. Každá projektová dokumentace bude
obsahovat potřebné informace týkající se inženýrských sítí.
Máte-li jakýkoliv dotaz, osobně ho můžete s námi prokonzultovat. Až bude vyhotovena
tato projektová dokumentace a získáte územní souhlas, dovolím si Vás vyzvat k úhradě
3 400 Kč. Platit bude možno převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na obecním
úřadě.

Jak jsem Vás
již
v úvodu
informovala, máme
krásné
nové
zázemí za obecním úřadem.
Místní
občané
svépomocí položili
100 m2 nové dlažby.
Vznikl tak prostor
pro
pořádání
společenských
kulturních akcí.
Ještě jednou velice děkuji všem, kteří přišli pomoci s výstavbou. Pracovalo se za
každého počasí, ve všední dny, ale i celé víkendy.
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Velké
poděkování
patří
též
vedení
a
zaměstnancům
místního zemědělského podniku Václavka,
kteří se též podíleli na
výstavbě
a poskytli
nám také potřebnou
techniku. Děkujeme
Vám za vaši ochotu
a vstřícnost, která
nám hodně pomohla,
a samozřejmě i za
všechnu
dosavadní
spolupráci.


Koncem
února
jsme
pokračovali
v
prořezávání
křoví
směrem od cihelny k hlavní
silnici. Na podzim bychom
rádi křoví podél této cesty
zcela dořezali.
Znovu
jsme se zapojili
do projektu „Tisíc stromů
pro Podlipansko“. Pokud
bude žádost o dotaci
z grantu TPCA úspěšná,
budeme zde moci vysadit
nové stromy.

 Všichni, kdo jste vyrazili
v sobotu 8. dubna na jarní
procházku s cílem uklidit
nepořádek po ostatních
v okolí naší obce, mi jistě
dáte za pravdu, že to byl
příjemně
a
užitečně
strávený den.
Jako odměna za tento
dobrý skutek jistě stačí
vědomí, že pomáháte
zlepšovat
životní
prostředí.
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 Získali jsme další kontejnery na tříděný odpad z dotace z EKO-KOMu. Kontejner
na plast a papír umístíme dole „na Bahně“ a jeden kontejner na plast navíc ještě
u hasičské zbrojnice. Doufáme, že tím přispějeme k důslednému a maximálnímu třídění
odpadu. A snad se již nebude opakovat situace, že někdo vysype do těchto kontejnerů
odpad jiný, než na který je určen!
 Od dubna obec Vrbčany zaměstnává čtyři zaměstnance hrazené z úřadu práce, kteří
se i letos budou starat o zeleň a květiny. Přejeme jim hodně sil v této náročné práci!

Kulturní život v naší obci:
Ve čtvrtek 23. 3. 2017
odpoledne proběhlo v knihovně
obecního úřadu další příjemné
společné
„Posezení
se
staršími občany“.
Hezké
vystoupení
nám
předvedly místní mažoretky pod
vedením paní Petry Šifferové.
A dále paní Jana Svobodová
připravila pro všechny přítomné
zajímavé
povídání o vrbčanských rodácích.

„Pálení
čarodějnic
a otevírání rybníka“ - v neděli
30. 4. 2017 jsme společně upálili
čarodějnici, kterou si místní děti
vyrobily. A ve večerních hodinách
statečné děti prošly stezku odvahy,
po které si jistě zasloužily sladkou
odměnu. Všem hrůzostrašným
strašidlům děkujeme za strašení.
A místním rybářům Petrův
zdar!

Foto: J. Soukup
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Foto: P. Skleničková

A co je naplánováno pro vás dále:
Na měsíc červen pro Vás připravujeme další kulturní a společenské akce. Tou první
bude v sobotu 3. 6. 2017 od 14:00 „Dětský den“ s tradiční pohádkovou stezkou, spoustou
her a soutěží pro všechny děti. Večer Vás zveme na taneční zábavu, která se bude konat
od 20:00 za obecním úřadem. K tanci a poslechu bude hrát do pozdních večerních hodin
kapela Bíza Band.

V sobotu 17. 6. 2017 v 12:15 odjíždíme s našimi staršími
občany na zámek Žleby. Nejprve si společně prohlédneme I. okruh
zámku, odpočineme si v zámecké zahradě. Odpolední program
zakončíme společnou večeří v restauraci v nedaleké Čáslavi. Tento
výlet bude pro seniory zdarma a každý si sebou může pozvat jednu
osobu jako doprovod. Věříme, že společně strávený den se vydaří
alespoň tak, jako v předešlých letech.

Společenská kronika:
K životnímu jubileu jsme v měsíci březnu popřáli panu Josefu
Sedláčkovi a v měsíci dubnu paní Marii Trčkové. Oslavencům ještě jednou
srdečně gratulujeme!
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Mohlo by Vás zajímat…
PhDr. Eva Jančíková: Rozuměli byste předkům? Část šestá.
Minule jsme si uvedli několik zajímavých slov ve staročeštině, které se užívají dodnes,
ale mají už docela jiný význam. To se prostě za staletí užívání jazyka stává. Vývoj jazyka je asi
nutný, ale pořád se domluvíme. Záleží také na citovosti slov, kterými chceme něco sdělit.
To snad platí u všech jazyků. Tak pojďte na to a porovnejte si, jestli jste uhádli jejich význam:
Co znamenala slova plíhal (b -nevzdělanec), prlenec (b -básník), skupec (b -lakomec),
lap (b -hlupák), nástroj (a -penis), cink (a -bělmo), jahódka (b -líce), kršně (a -boty), pitomý
(a -krotký), nepitomý (a -divoký).
Tak jak jste dopadli? Mohli jste si pomoci např. u slova skupec dnešním skoupý, lakomý,
ovšem u nástroje by vám to asi moc nevyšlo.
Nové zadání bez nápovědy: co znamenalo slovo babitel, hmyzadlo, holec, chatrný, kušě,
novák, podběha, protiva, skřěčnik, trepka, valpurt, zmek.
Pokud máte chuť a možnost, napište mi na adresu: e.jancikova@seznam.cz, co si
myslíte, že ta slova znamenala. Jinak se vše správné dozvíte v části sedmé. Tak hodně úspěchů,
případné nejlepší a nejvtipnější odpovědi dáme do dalšího Zpravodaje, ona některá ta stará
slova vypadají docela směšně. Náš jazyk byl a je pořád vtipný a krásný.

Naše příroda – chraňme ji!
Andrea Soukupová:
Dočetla jsem se, že potkat
dnes na březích českých vod želvu
nádhernou není až taková
vzácnost. V posledních letech se
s želvami přežívajícími ve volné
přírodě prý doslova roztrhl pytel.
Údajně to souvisí s tím, že stále
více nadšencům vyrostla původně
miloučká želvička v nerudného
macka
schopného
bolestivě
kousnout do prstu.
Nebo někdejší nadšenci dorostli
z dětského věku do let, kdy už měli
jiné zájmy či starosti a svých želvích chovanců se zbavili tím nejjednodušším způsobem –
vypustili je do přírody.
Už před několika lety jsem si všimla minimálně dvou velkých želv, které bydlí v našem
rybníku. A když jsem nedávno šla kolem rybníka, u břehu nedaleko Vodníka se na kameni
slunila velká nádherná želva. Měla jsem to štěstí a podařilo se mi přijít až skoro k ní, stačila
jsem pořídit jediný snímek, protože sotva se tak stalo, želva se střelhbitě vrhla do vody
a zahlédla jsem už jen její zadeček s ocáskem mizející v gejzíru vodní tříště. Pak se pár metrů
od břehu vynořila malá hlavička uprostřed vodní plochy a trpělivě čekala, až zmizím pryč, aby
se mohla vrátit na kámen vyhřátý prvními paprsky jarního sluníčka .
Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali:
Šárka Jelínková, Andrea Soukupová,
PhDr. Eva Jančíková, Ondřej Horák a Miroslav Kuchař
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