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03/2012
Slovo starosty,
S novým číslem Vrbičanského občasníku dochází k malým, nicméně
zásadním změnám. Prvním krokem je vytvoření redakční rady, která se bude
starat o přípravu jednotlivých čísel, oslovovat Vás občany s žádostmi o
příspěvky, zaobírat se a vkládat vhodné náměty a v neposlední řadě pak
tvořit konečnou grafickou a stylistickou formu. Občasník budeme vydávat
4 x ročně s tím, že letos včetně tohoto čísla budou tři a od příštího roku vždy
čtvrtletně a budeme jej nechávat tisknout v tiskárně. Zde bude zaručena
prvotřídní kvalita a také nižší náklady na tisk. Redakční radu tvoří p. František
Hynl, sl. Vojtěchová Jana a sl. Pilneyová Pavla.
Ani jsme se nenadáli a je zde čas dovolených. Během letních prázdnin
nebudou standardní hodiny pro veřejnost, to však neznamená, že nemůžete
s problémem přijít. Víte kde nás hledat. Úřední hodiny v měsících červenci a
srpnu budou každé pondělí od 18.00-20.00 hodin. Samozřejmě lze využívat i
doprovodné služby během prázdnin, které úřad provádí, záleží pouze na
domluvě. Přeji všem, kteří budou čerpat dovolenou, ať v tuzemsku či
zahraničí, aby měli hezké počasí, odpočinuli si, nabyli nových sil do další
práce.
Starosta

Děti! Pojeďte s
námi!
Obecní úřad Vrbičany
pořádá Letní ozdravný
pobyt pro děti
(s doprovodem),
který se uskuteční
od 28. července
do 4. srpna. Čeká Vás
příjemné ubytování v chatkách v Autokempu PERUC, která se
nachází v údolí pod stejnojmennou obcí cca 500 m od středu
vesnice, kde jsou obchody, zdravotní středisko, kino, zastávka
autobusu i vlaku. Ubytování bude zajištěno v pětilůžkových
chatkách. Sociální zařízení (WC+sprchy) je společné. Ve správní
budově se nachází dva dvoulůžkové a jeden třílůžkový pokoj.
Kapacita je 79 lůžek. Dále zde najdeme jídelnu, vybavenou
kuchyň, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, ohniště a
víceúčelovou vodní nádrž.
Cena za celý pobyt včetně stravy je pro dítě 500,- Kč a pro
dospělou osobu 1000,- Kč. Můžete se těšit na spoustu zábavy,
her, zpívání u táboráku, koupání a jiných aktivit.

JaVo
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Den Matek
Jako každý rok, tak i tento, čekalo na naše ženy překvapení!
Tentokrát to byla nám všem známá ,, Banánová rybička “ Halina
Pawlowská. Své vystoupení začala v 17.00 hodin vyprávěním
o své rozrostlé rodině, zpestřila ho historkami z natáčení a
perličkami o známých ženách a mužích, kteří navštívili její pořad
,, Banánové rybičky“. Poté vyzvala ženy a ostatní návštěvníky
tohoto představení, aby jí napsali dotazy, na které odpovídala po
krátké přestávce. Otázky byly typu: kam pojedu na dovolenou, co
nyní natáčí a jaké držela diety. Odpovídala s humorem jí vlastním.
Po skončení vyprávění měli návštěvníci možnost zakoupit si knihu,
kterou paní Halina na přání podepsala i s věnováním. Na závěr měl
každý možnost nechat se s paní Halinou ,,zvěčnit “.

L.P.
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Dětský den
Letošní dětský den byl
úplně jiný. Přijela skupina
historického šermu LEPUS
z Libochovic. RYTÍŘI,
HRADNÍ PÁNI A HRADNÍ
DÁMY nás provázeli celým

odpolednem. A to byly tyto
soutěže – hod sekyrou,
kreslení rytířských erbů, chytání pytlíčků z truhly, střelba lukem a
hod míčkem do hradu. Dostávaly jsme za odměnu lízátka,
bonbony a jiné sladkosti. A pak bylo vyhlášení nejhezčích masek.
U předškoláků zvítězil MARTÍNEK SAIC, u dětí do 10 let
MARTIN BARVA a dětí starších 10 let MIROSLAVA
PILNEYOVÁ. Potom bylo krásné rytířské představení. Rytíři
mezi sebou bojovali a vyhrál ten nejlepší. Po představení jsme se i
s rodiči přesunuli o kus dál, kde na nás čekal SVÁŤA se svým
DIVIDLEM. Všem se pohádka moc líbila a děti byly opět
odměněny bonbony. Po přestávce bylo dobývání hradu
papírovými koulemi. Házely jsme je na rytíře, kteří byli na
hradbách. Při tom bylo mnoho legrace. Občas jsme se posilnily
něčím dobrým, limčou a zmrzlinou, které jsme dostaly zdarma.
Pak už jsme všichni čekali jen na tmu, kdy měla začít ohnivá show.
Rytíři mezi sebou bojovali tentokrát ve tmě. Bylo to moc napínavé
a všem dětem se den moc líbil.

Mirča a Verča
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„Den pro chlapy“
Slavíme různé svátky. V březnu slavíme
Mezinárodní den žen, prvního června
Den dětí, druhou květnovou neděli
Den matek, ale na chlapy se nějak
zapomíná. Mají také právo oslavit své
pohlaví, užít si zábavy a dostat nějaký ten
dáreček?! Samozřejmě! A proto se místní
Obecní Úřad rozhodl a uspořádal akci s
názvem „Den pro chlapy“, která se uskutečnila dne 16. června na
obecním hřišti. Vše začalo již tradičním Vrbičanským sedmibojem.
Hod vajíčkem, jízda kolečkem, hod kládou, přetahování, zatloukání
hřebíku levou či pravou rukou, ,,jezení“ buřtu či pití půllitru piva
,,jezení“ suchého rohlíku. Nevšední disciplíny vzaly za své. Mokrá
trička, ušpiněné ruce, ba přeplněné žaludky. Výherci se stali
manželé Šmídovi, kteří vyhráli 50l piva. Na druhém místě se
umístili pan Červený s paní Fišerovou, kteří obdrželi 10 piv a dva
kusy uzeného a na třetím místě se umístili manželé Řezáčovi, kteří
získali dvě lahve šampaňského. První tři páry navíc získali i pohár.
Výherce každé ze sedmi disciplín obdržel věnec buřtů.
Následovalo vystoupení folkaře Jindry Kejaka, který svou hrou na
kytaru a nevšedními komentáři okouzlil snad všechny diváky,
především ty nejmenší.
Od osmi večer pak hrála k příjemnému poslechu i tanci skupina
Paradox. Na její hity si zatančily všechny věkové kategorie. Zábava
pak pokračovala až do brzkých ranních hodin.
Doufáme, že se Vám letošní „Den pro chlapy“ líbil a že i příští rok
se sejdeme v tak hojném počtu a užijeme si spoustu zábavy.
JaVo
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbičany
konaného dne 24.5.2012 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1 : zastupitelstvo obce projednalo a určuje ověřovatele
zápisu p. Stanislava Sovu a p. Dušana Mendu a zapisovatele
p. Ludmilu Pilneyovou.
Usnesení č. 2 : program zasedání zastupitelstva obce byl schválen
v plném znění.
Usnesení č. 3: rozpočtové opatření č. 1/2012 bylo předneseno,
projednáno a schváleno.
Usnesení č. 4 : zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření kamerového
systému v obci a jeho realizaci.
Usnesení č. 5 : zastupitelstvo obce schvaluje realizaci ,,Oprava
střechy Obecního úřadu“ s příspěvkem od Ústeckého kraje s tím, že
má zajištěné spolufinancování z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 6 : zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce ,,Založení
dřevinné vegetace rostoucí mimo les‘‘ v předneseném rozsahu pro
rok 2012.
Usnesení č. 7 : zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu dětského
hřiště na parcele č. 38/28.
Usnesení č. 8 : zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu přechodů
včetně osvětlení dle projektové dokumentace.
Usnesení č. 9 : zastupitelstvo obce schvaluje společnost
Europrojekty s. r. o. se sídlem v Mostě, zastoupenou jednatelkou Ing.
Marií Harantovou přípravou zadávacích dokumentací na veřejné
zakázky malého rozsahu.
V obci Vrbičany dne 27.5.2012
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Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Vrbičany konaného dne 21.6.2012 od 18.00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Zapisovatele zápisu p. Ludmilu Pilneyovou a ověřovatele zápisu p. Josefa Kubalika
a p. Milana Stehlíka.
2. Program zasedání zastupitelstva v plném znění.
3. Dozor nad kvalitou prací při rozšiřování kamerového systému v obci a její realizaci
fi. Eurosys s.r.o. dle nabídky.
4. Komisi pro výběrové řízení na stavební zakázku přechody a osvětlení ve složení
p. Svatopluk Kunert, p. Stanislav Sova a p. Josef Kubalík.
5. Dle rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče přidělit stavební zakázku
vybudování dětského hřiště firmě BONITA GROUP SERVISE s.r.o., zakázku opravu
střechy Obecního úřadu firmě Bosta Lovosice s.r.o. a zakázku založení dřevinné
vegetace rostoucí mimo les firmě Ing. Bohumila Pytlouna.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu starosty o činnosti zastupitelstva a úřadu mezi zasedáními.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Sestavit podmínky možnosti vyvěšení reklamní plachty s logem a předložit
k projednání zastupitelstvu na nejbližší pracovní schůzce.
Zodpovídá: předseda finančního výboru
Termín: 10. 7. 2012
2. Seznámit příslušnou zájmovou skupinu s možností umístnění jednoho dítěte
v mateřské škole v Chotěšově pro příští školní rok.
Zodpovídá: místostarostka
Termín: do 4. 7. 2012
3. Připravit seznam nepotřebného majetku, včetně pořizovací a zůstatkové ceny
a předložit zastupitelstvu.
Zodpovídá: předseda kontrolního výboru
Termín: do 10. 7. 2012
4. Předsedům jednotlivých výborů doplnit jednotlivé zápisy dle skutečnosti
a předložit své zápisy ke kontrole. Výbory budou nadále pravidelně provádět zápisy
ihned po uskutečněných schůzkách.
Zodpovídá: všichni předsedové výborů
Termín: do 10. 7. 2012
5. Kontrolu a dozor nad kvalitou provedených prací při výstavbě dětského hřiště
a opravě střechy obecního úřadu.
Zodpovídá: předseda stavebního výboru Termín: do ukončení prací a předání
6. Kontrolu a dozor nad kvalitou provedených prací při založení dřevinné vegetace
rostoucí mimo les.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: do ukončení prací a předání
7. Dozor nad kvalitou prací při rozšiřování kamerového systému v obci a její realizaci
fi. Eurosys s.r.o. dle nabídky.
Zodpovídá: starosta obce
Termín do : ukončení prací a předání
V obci Vrbičany dne 21.6.2012
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Vytříděnost odpadů za srovnatelné období v tunách
Druh
Papír a
lepenka
Sklo barevné
Plast

I. čtvrtletí
2011
1,701

I. čtvrtletí
2012
1,279

Rozdíl

2,265
1,773

2,047
2,032

-0,218
+0,259

-0,422

Za I. čtvrtletí letošního roku máme menší vytříděnost
odpadů než ve srovnatelném loňském období. Znamená to
snad, že méně třídíme a nezvýšená cena za komunální odpad
nás nenutí odpad třídit? Nebo pálíme odpad v kamnech a
znečišťujeme již tak zatížené životní prostředí? Nebo snad
zakládáme černé skládky?
Takové myšlenky nás mohou napadat, podíváme-li se na
snižující se množství tříděného odpadu. Apelujeme proto na
všechny občany, aby zvýšeným množstvím tříděného odpadu
nejen pomáhali ke zlepšení svého okolí, ale šetřili i vlastní
kapsu tím, že budou mít méně plné vlastní popelnice a
hlavně hezčí okolí své a celé obce.
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Něco z kroniky – rok 1930
Všechny domky, pro svou sešlost nebo nevhodné umístění, byly
v minulosti jejich majitelem J. Herbersteinem zbořeny a podle
nařízení okresního úřadu nahrazeny novými, takže v tomto roce
jich bylo 78, stejně jako 78 domovních čísel.
Všeobecné sčítání živnostenských a zemědělských závodů,
kultur. a osevních ploch a hospodářského zvířectva bylo podle
nařízení vlády provedeno ke dni 27. května 1930. Ve zdejší obci
byli: dva zemědělci výměrou do 10arů, jedenáct od 10 do 50arů,
čtyři od 5ha do10ha, a jeden od 100 do 200ha. Bylo vyplněno 73
dotazníků a 2 dotazníky pro lesní půdu. Ze 13 živnostenských
dotazníků, bylo 12 ve skupině s 1 až 5 osobami a jeden s 20-49
osobami. Dva dotazníky byly vyplněny pro živnost obchodní.
Současně bylo sečteno i hospodářské zvířectvo: 20 koní, 159 ks
skotu, 162 prasat, 83 koz, a 1.294 kusů drůbeže.
V majetku obce (náves, cesty, pěšiny a ulice) bylo 7ha, 50arů
a 14m2. V majetku velkostatkáře Herbersteina byly domy
čp. 1,1a,1b,2,9,10,13,17,18,20,38,42,63,76 a 77.
V červenci byl vyčištěn a rozšířen požární rybník vedle hasičské
zbrojnice, dnes je zde umístěno dětské hřiště. Na všech stranách
byl ohrazen cementovými zdmi. Jako ukázku pečlivosti tehdejšího
zastupitelstva uvádím vyčíslené náklady: odměna za práci zedníků
a dělníků činila 3.332,-Kč, pojištění dělnictva 172,65Kč,
cement 2.265,-Kč, písek a dovoz 1.370,-Kč, prkna 36,30Kč.
Celkem tedy 7.175,95Kč. Oprava byla dokončena v srpnu téhož
roku.
Druhé sčítání lidu za existence republiky bylo 2. prosince 1930.
V obci bylo 82 domů (dva z toho neobydleny č.1 a č.15), v nichž žilo
ve 113 rodinách 431 obyvatel. 212 mužů a 219 žen. Z dospělých
osob bylo 38 nezaměstnaných. Zjišťovala se i příslušnost k církvím.
Náboženství řím. katolické 267 osob, československé 121 osob,
českobrat. evangelické 1 osoba a bez vyznání 42 osob. Od
posledního sčítání v r. 1921 přibylo 19 domů a 57 obyvatel.
Příště roky 1931-1939.
F.Hynl.
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Obecní úřad oznamuje,
možnost zajistit si revizní prohlídku spalinových cest u komínů na
plyn a tuhá paliva. Revizi provede firma Kominictví – Milan Košík
v termínu 4. 9. 2012 od 8.00 hodin postupným obcházením
jednotlivých zájemců. Cena za prohlídku a vystavení revizní zprávy
činí 500Kč/Ks. Zájemce prosíme o nahlášení do 1. 9. 2012.
V případě většího zájmu bude přidán další termín.

DĚTI!!!
POZOR! SOUTĚŽÍME!
Poznáte co je na obrázku za zvíře? Napište nám o
něm krátký článek o pár řádcích. Příspěvky
odevzdávejte v místním obchodě do konce
července! Některé z nich otiskneme v příštím čísle.
Všechny správné ,,hadače“ oceníme 

