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04/2012
„Příští rok pojedeme rádi znovu!“ S těmito slovy
odjížděla domů většina účastníků letošního
Ozdravného pobytu v Peruci.
Týden plný sluníčka, pohody, úsměvů dětí a spokojenosti maminek byl opravdu
prima.
Peruc je městys nacházející se v okrese Louny. Do povědomí veřejnosti se
Peruc dostala pověstí o setkání knížete Oldřicha a prosté dívky Boženy.
Z historických památek je nejvíce vyhledávaná Boženina studánka a mohutný
Oldřichův dub.

Společná fotografie

Je starý přibližně 1000 let, vysoký 31 m a po
obvodu měří 760 cm. Je zapsán na seznamu
nejvýznamnějších stromů UNESCO.
Hned první společná vycházka v neděli nás k tomuto
dubu zavedla. Mohutnost stromu nás ohromila.
Připadali jsme si jako mravenečkové.
Užili jsme si ve společnosti našich dětí báječné dny.
Každý den dopoledne byl připravený program, který
ale nebyl zavazující. Jenže, kdo by odolal vycházce
do Peruci, k Boženině studánce, ke Krásné vyhlídce, do Muzea české vesnice či
k Majlantským rybníkům, nebo preventivnímu programu Policie ČR?
Odpoledne jsme malovali medaile, ze sklenic si vyrobili lucerničky, se kterými
jsme potom večer obešli tábor. To dětem očka
zářila nadšením! Také jsme si vyrobili obrázky
z korálků, táborové tričko, sádrový odlitek ruky….
Hodně jsme podle vlastní chuti sportovali a
užívali si bazénu. Velkou radost nám udělali
hasiči, kteří přijeli povídat o své práci. Ukázali
nám, co všechno ke své práci potřebují. Nejlepší
Hry
bylo, když vytáhli hadici a pěkně nás postříkali!
Členové Agility Klubu Pohoda z Litoměřic nás
potěšili ukázkou výcviku svých pejsků. Ukázka to
byla vskutku profesionální! Děti si mohly
vyzkoušet, jaké to je provést pejska připravenou
tratí. Nakonec byli psi pěkně vyběhaní a děti
nadmíru spokojené.
Kdybych chtěla napsat svůj pocit z tohoto týdne
Oběd
jedním slovem, nevěděla bych, které zvolit :
pěkný, jedinečný, milý, příjemný, báječný,
sluníčkový….
Ale určitě krátký!
Poděkování si zaslouží nejen OÚ, organizátorky K.Klupáková a L.Pilneyová, ale
také kuchařky – paní Vojtěchová s vnučkou Janou. Myslím, že hláška na
facebooku : „Adoptuji paní Vojtěchovou“ mluví za vše. Děkujeme!

Oldřichův dub

(K.S.)

Hry

Hry

Slovo starosty,
Ti, kteří byli na posledním zasedání zastupitelstva obce již vědí, že
v několika málo dnech se započne s výstavbou
tolik žádaných osvětlených přechodů pro
chodce včetně celého řešení průjezdu obcí
za účelem zvýšení bezpečnosti na hlavní
komunikaci. Projekt s sebou samozřejmě
přináší dopravní omezení po dobu výstavby,
zvýšený pohyb pracovníků a techniky
stavební firmy, s tím bohužel i související
hluk a prašnost. Je proto potřeba být v těchto
Oprava střechy OÚ
dnech, týdnech trpělivý a tolerantní.
Určitě jste si všimli, že probíhá plánovaná oprava střechy obecního úřadu
a na hřišti proběhla výstavba dětského koutku.
Léto je za námi, a já bych rád všem připomněl, že v říjnu nás čeká taneční
zábava a výstava exotického ptactva, následovat pak bude drakiáda,
započne kopaná v hale v Brozanech, dlabání dýní, dušičková stezka odvahy,
turnaj ve stolním tenisu, posezení pro starší a dříve narozené občany se
zajímavým kulturním programem a mikulášská nadílka včetně zdobení
vánočního stromečku.
V období 12 . a 13. října proběhnou volby do zastupitelstev krajů a
zároveň volby do 1/3 Senátu parlamentu České republiky. Byl bych rád,
kdyby naše obec vykázala vyšší % účasti než jiné obce a města, protože si
myslím, že jít k volbám je nejen morální akt, ale poukazuje i na kulturní
úroveň každého z nás.
(starosta)

SKLENĚNÁ POPELNICE
Skleněná popelnice je soutěž, ve které města a obce Ústeckého kraje
soutěží v třídění komunálního
odpadu. V zámečku Větruše byly
slavnostně vyhlášeny výsledky
7. ročníku za rok 2011. Soutěž se
vyhlašuje zvlášť v kategorii města
a samostatně soutěží obce. Mezi
obcemi se Vrbičany umístily na
pěkném pátém místě, jako
Předávání ceny
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nejlepší obec okresu Litoměřice. První tři místa jsou oceněna finančně.
Všech deset finalistů obdrželo sadu 4 kusů separačních nádob, které
věnoval partner soutěže společnost EKO-KOM,a.s.
Projekt Skleněná popelnice probíhá ve spolupráci Ústeckého kraje a
autorizované obalové společnosti EKO-KOM již od roku 2005. V roce 2011
se podařilo zvýšit množství tříděného sběru na téměř 35 kg na každého
občana. V průměru každý z nás vytřídil 19 kg papíru, 8 kg skla, 7,6 kg plastů
a 10 kg nápojových kartonů.
V minulém Vrbičanském občasníku jsme vás informovali o průběžném
stavu ve třídění odpadu. Proto apelujeme na všechny občany, aby i nadále
zvýšeným množstvím tříděného odpadu napomáhali nejen ke zlepšení
svého okolí, ale šetřili i vlastní kapsu tím, že budou mít méně plné vlastní
popelnice a hlavně hezčí prostředí kolem svých domů a celé obce.
(Hy.)

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Jako každý rok i letos se konala akce s názvem
Loučení s prázdninami. Čtyřkolky, nejrůznější hry, sladké
odměny i odřená kolena… aneb dětský den podruhé.
Příjemnou návštěvou byli členové Agility Klubu Pohoda
z Litoměřic, kteří nás navštívili prakticky podruhé, neboť
jejich vystoupení mělo na ozdravném pobytu v Peruci takový úspěch, že
byli požádáni o opětovné navštívení.
Novinkou, kterou ocenily především maminky s dětmi, je vybudování
dětského hřiště, na němž se ti menší dořádily.
Děti dostaly zdarma poukázku na nápoj a zmrzlinu. V průběhu celého
odpoledne bylo možno si zakoupit klobásu či nějakou chuťovku od mistra
kuchtíka Tomáše T. Občerstvení dále zajišťovali manželé Červených a paní
Libichová.
K příjemnému tanci i poslechu hrála od
osmi hodin večer skupina Kliďánko. I přes
méně vydařené večerní počasí se událost
všem líbila a jejím pořadatelům vřele
děkujeme.

(fotogalerie – viz poslední strana občasníku)
Soutěžení

(JaVo)
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Víte že………..
Věkově nejstarším manželským párem v naší
obci jsou Albína a Bedřich Vajcovi z č.p.101.
Paní Albína Vajcová, rozená Vachatová, je
místní rodačkou z č. p. 22 a počátkem
července oslavila kulaté životní jubileum.
Bedřich je rodákem z Duban, v prosinci
oslaví 83. narozeniny a v současnosti je
nejstarším občanem Vrbičan.
Paní Vajcová po absolvování základní
školní docházky pracovala v hospodářství
svých rodičů a v 17 ti letech nastoupila jako
dělnice do Deli v Lovosicích, kde pracovala až
do roku 1959. Potom péče o rodinu a v domácnosti. Od roku 1969 pak
v místní Osevě až do odchodu do důchodu.
Bedřich se vyučil zedníkem u soukromé firmy Pokorný v Libochovicích,
pracoval u Zemědělských stavebních závodů Ústí nad Labem. V roce 1950
přešel do Okresního stavebního podniku (OSP) v Litoměřicích, kde od roku
1970 v učilišti téhož podniku pracoval jako mistr výrobního výcviku učňů a
to až do odchodu do důchodu na konci r. 1989. Potom ještě rok brigády na
stejném pracovišti.
Jak jste se vy dva seznámili?,, ptám se zvědavě.“ V polovině padesátých
let OSP stavěl v zahradě zdejšího statku nové skleníky a vodní nádrž.
Účastnil jsem se i několika tanečních zábav a jak se říká, ,,jiskra přeskočila“
říká s úsměvem Bedřich a paní Albína přikyvuje. A tak 21. července 1956
byla svatba. V roce 1959 se narodila dvojčata - kluci Bedřich a Josef. Dnes
mají Vajcovi pět vnuků, nejstarší 28 a nejmladší Martin 16 roků. Těší se ze
tří pravnoučat. A tak na závěr můžeme oběma popřát pohodu a klid
v důchodu, radost z potomků a hlavně pevné zdraví do dalších let.
Poznámka: „Služebně“ nejstarším manželským párem ve Vrbičanech
jsou Hana a Zdeněk Světínští z č.p. 42, kteří se brali v roce 1955. A abych
zaplnil celé „stupně vítězů“, tak třetí příčku zaujímají Vlasta a Josef Traxlovi
č. p. 62, kteří se brali na podzim 1956. Ale o tom snad někdy příště.
(Hy.)
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Historie obce Vrbičany – třetí část.
Události v letech 1931-32zaznamenal říd. uč. Petr Veleba,33-37 Fr. Bernášek,38-39
říd.uč.V.Kubíček.

Rok 1931.
Obecní volby se konaly 27. září. V obci bylo 252 voličů a z nich volilo 249.
Tři volební strany:sociálně demokratická získala 8 mandátů, republikánská 4
mandáty, a jednotná fronta dělnictva s 18 hlasy vyšla naprázdno a podávala
protest.
Hospodářská krize se rozvíjí v celém státě. Jsou konány sbírky šatstva,
jídla i peněz. I u nás jsou konány jednak obcí i ostatními spolky sbírky
odběrem korunových poukázek okresního úřadu. Naše obec je dobře
situačně postavena a nezaměstnanosti uchráněna.
V tomto roce byla zahájena stavba nové školy. Na stavbě bylo zaměstnáno
především místní obyvatelstvo. Stavba byla zadána firmě Jan Merhard
Brozany za 231.098,75 Kč. Předání pozemku se dělo komisionelně za
přítomnosti starosty Josefa Leníka a členů zastupitelstva Hankeho, Šteigra a
M. Jiráska. Do vánoc byla stavba přivedena nad okna. Stavební dozor
převzal projektant stavby Ing. major Jan Junek z Litoměřic.
Kulturní činnost v obci byla velmi bohatá. Bylo provedeno 5- výchovných
přednášek, 7- divadelních představení, 1- slavnost a 10- tanečních zábav.
12. září byl založen školní spolek zvaný „rodičovské sdružení“, který měl za
úkol sblížení rodiny se školou. Do konce roku zařídil loutkové divadlo, jehož
vedení se ujali svobodní členové Jindřich Suchý, Jan Šmíd, Helena Kučerová
a Anna Suchá. Vedle toho existují v obci i další spolky občanské i politické,
jejichž historie je následující.
Sbor dobrovolných hasičů byl založen 12. července 1913. Starostou byl
zvolen místní obchodník Štěpán Hynl, velitelem učitel Josef Endt, zást.
velitele Josef Bitner, jednatelem říd. učitel Václav Fiala, pokladníkem
František Cmíral. První veřejné cvičení bylo uskutečněno na oslavu
14.června 1914. Ruční stříkačka se vší výzbrojí stála 2.100Kč. Sbor byl
členem župy Hazemburské č. 85 až do 4. února 1927, kdy na základě
nařízení okresní správní komise v Lovosicích přistoupil k župě PaříkověTřebenice č. 133. V r. 1927 obec zakoupila motorovou stříkačku.(Viz
historie-2.část)
V roce 1904 byla v obci založena první politická strana-Sociálně
demokratická strana Československá, v čele s p. Antonínem Suchým.
V roce 1923 byla založena Domovina, odbočka strany agrární-v čele p.
František Šerý.
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V roce 1930 byla založena místní Dělnická tělocvičná jednota. Starostou
byl Jan Mertl, náčelníkem Antonín Kerner a náčelnicí Emilie Bartůňková.
V popisném čísle 19 byl 1. října 1931 otevřen smíšený obchod – filiálka
Všeobecného stavebního konsumního družstva v Ústí n/L.- prodejna č.13.

Rok 1932.
Dne 31. ledna se konala volba starosty obce. Většinou hlasů opět zvolen
Josef Leník. Obecní rada byla složena ze 3 soc.demokratů a 1 člena strany
domoviny. V tomto roce na základě záborového zákona o pozemkové
reformě, získala obec od J. Herbersteina ke koupi starou školní budovu za
25.000Kč, a upravila v něm byt pro správce školy.
V květnu panují veliká sucha. Teplota se pohybuje mezi 27 až 47°C.Je velký
nedostatek vody. Z obecních studní se čerpá do noci a od 3.hod znovu.
V měsících březen-červenec, na nátlak okres. úřadu, provedl velkostatek
přestavbu místního hostince. Z původní myslivny, později obezděné
kamenem se stal kdysi panský zájezdní hostinec. Nyní za správcovství pana
Václava Šupitara vznikla nová restaurace. Jejím nájemcem se stal p. Josef
Šmíd.. Stálým jevištěm bylo pamatováno i na místní ochotníky.
Slavnostním způsobem byla 28. srpna otevřena nová dvoutřídní škola za
přítomnosti představitelů obce, okresu, ministerstva školství a vojenské
divize. Na návrh pana J. Sailera byla pojmenována „Masarykova škola“.
Podzim byl zvláště teplý jako celé jaro a léto, kdy teplota dosahovala až
k 50°C. V říjnu až 36°C a v listopadu k 15°C. V tomto roce zemřel v Budyni
pan Antonín Janda, autor Pamětí Vrbičan, ve věku 83 let. Viz:historie 1.část.
19. listopadu otevřel holičství pan Karel Cerhan v domě Rudolfa Jiráska,
místního trafikanta.
V listopadu zastavila provoz cementárna v Čížkovicích, čímž značně stoupla
nezaměstnanost. Obec je ve špatné situaci. Začíná světová hospodářská
krize.
Kulturní život v obci byl velmi bohatý. 3-přednášky lidové, 2-přednášky
k oslavám národních svátků, 4-divadelní představení, 1-slavnost k otevření
školy, 1- kinematograf. představení a 7-tanečních zábav.
Během roku zemřeli 2 muži a 1 žena. Narodilo se 10 chlapců(1 zemřel) a 6
děvčat. Počet obyvatel stoupl o 12 a přibyly 3 domovní čísla. Poslední
budova školy č.p. 81. V obci bylo 8 radiových přijímačů, 7 třílampových a 1
čtyřlampový.
V prosinci přituhlo tak, že led pokryl „celý obzor“. S mrazy přichází
nejistota nejen do přírody, ale i do rodin nezaměstnaných .
(Hy.)
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Benefity pro občany obce Vrbičany, platné od 27.1.2011
Příspěvek na výdaje s pohřbem
5.000,- Kč
Příspěvek při vítání občánka obce (trvalý pobyt jednoho z rodičů musí
být minimálně 1rok)
10.000,-Kč
Příspěvek pro důchodce
700,- Kč
Životní jubileum od 80 let
1.000,- Kč
Příspěvek prvňáčci
1.000,- Kč
Ozdravné pobyty do věku 18 let 30% max. 2.500,- Kč 1 x ročně
Kopaná Brozany 2 x v měsíci
450,- Kč
Příspěvek na zájmovou činnost včetně sportu (děti, studující) 500,- Kč
ročně
Výročí narození od 70 let věcný dar dle věku od 300 - 800,-Kč
Kulturní akce 1 x ročně 50% z ceny vstupného, maximálně do výše 500,Kč

Ceník uskladnění odpadů na sběrném místě „ Jónovna“
platný od 6.9.2012
Odpady netříděné, nerozlišené, mimo nebezpečného odpadu a stavební
sutě:
Stavební kolečko 50,- Kč
Vozík za auto
250,- Kč
Stavební odpady:
Druh
Stavební kolečko
Vozík za auto
Cihly, omítka, tašky,
10,- Kč
50,- Kč
Beton
20,- Kč
100,- Kč
Netříděný a ostatní
40,- Kč
200,- Kč
Zbytky z rostlinných pletiv (posekaná tráva, spadané listí, bramborová
nať, plevel ze zahrádky, spadané ovoce) - zdarma
Provozní doba:

středa 17-18 hod.
sobota (lichý týden) 10-11 hod.

Provozní doba platná od 15.9.2012
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Plán akcí
5. října
20. října
27. října
3. listopadu
10. listopadu
22. listopadu
24. listopadu
8. prosince
24. prosince
31. prosince

Sváťovo dividlo 17:00 !ZMĚNA!
V. drakiáda 14:00
Taneční zábava 20:00
Dlabání dýní 14:00
Dušičková stezka odvahy 19:00
Turnaj ve stolním tenisu 16:00
Zasedání zastupitelstva 18:00
Posezení pro starší a dříve narozené 17:00
Zábava 20:00
Zdobení stromečku 14:00
Mikulášská nadílka 16:00
Vánoční koledy - odpoledne
Ohňostroj 19:00

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbičany konaného dne
6.9.2012 od 18.00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zapisovatele zápisu p. L. Pilneyovou a ověřovatele zápisu p. Z. Fišerovou a
p. S. Kunerta
2. Program zasedání zastupitelstva v plném znění
3. Přidání herních prvků na dětské hřiště v ceně 100.000,-Kč nad základní
poptávkový požadavek
4. Vyhotovení projektové dokumentace dle předložené cenové nabídky
5. Nové ceny za uložení odpadu na sběrném místě (ceník jako příloha č. 4)
6. Zakoupení 3 kusů laviček a 2 kusů odpadkových košů na dětské hřiště
7. Rozpočtové opatření č. 2/2012 bylo projednáno a schváleno
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zprávu o dílčím přezkoumání ze
dne 21.8.2012 bez připomínek a nedostatků
9. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Ústeckým krajem na
oddělení části nemovitostí uvedených ve smlouvě
10. Poskytnutí půjčky z fondu oprav nemovitostí pro pana Davida Kunerta,
bytem Vrbičany 87 ve výši 30.000,-Kč v souladu se schválenými pravidly fondu
11. Komisi pro posouzení stavu dřevin k odstranění na pozemcích v majetku
obce ve složení p. Kunert S. (předseda) , p. Vojtěch P., p. Pilneyová L. (členové)
Zastupitelstvo ukládá:
1. Řešit problém nepravidelných splátek od fi. Eurosup s právním poradcem
Zodpovídá: starosta obce
Termín : 20.9.2012
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2. Kontrolu a dozor nad kvalitou provedených prací při výstavbě dopravního
řešení v obci
Zodpovídá: předseda stavebního výboru
Termín: 15.11.2012
3. Schválené komisi provést místní šetření o stavu dřevin určených k odstranění
a vyhotovení zprávy
Zodpovídá: předseda komise: Kunert S.
Termín: 20.10.2012
Členové: Vojtěch P., Pilneyová L.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
2. Zprávu starosty o činnosti zastupitelstva a úřadu mezi zasedáními
V obci Vrbičany dne 11.9.2012
Zapsal: Pilneyová Ludmila
Ověřovatelé zápisu: Fišerová Zdeňka, Kunert Svatopluk
Starosta obce: Ing. Šmíd Jiří

Soutěž z předešlého čísla - TAKIN ZLATÝ

Takin Zlatý
Takin zlatý žije v severovýchodní a jihozápadní Číně. Ve volné přírodě je
toto zvíře viděno jen zřídka a bohužel je ohroženo vyhynutím. Spadá do
čeledi koz a ovcí, živí se například bambusem. Váží cca 350kg a dožívá se až
16 let. Tohoto krásného sudokopytníka můžete navštívit v ZOO – Praha,
Liberec, Děčín, Brno a v lesoparku Chomutov.
Za příspěvek a seznámení se zvířetem děkujeme Veronice a Ondrovi
Zábranským, Kristýně Jakubcové, Miroslavě a Honzíkovi Pilneyovým.
Sladkou odměnu si mohou vyzvednout v místním obchodě.
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POZOR DĚTI, SOUTĚŽ!!!
V osmisměrce vyhledej názvy všech zobrazených předmětů. Zbylá
písmena čtená po řádcích vytvoří tajenku.

Tajenka : ,, …………………………….“ znamená ,,přístroj,
zařízení, soustava pomůcek“

Návštěva pejsků

Běžím, běžim
Vydávání cen

aje, nezlobí :)

Kuchtík Tomáš T.

Jízda na čtyřkolkách

Soutěžění

