KRONIKA
obce Vrbičany za rok 2014.

Z pohledu celostátních událostí stojí za zmínku lednové jmenování koaliční vlády ČSSD, hnutí
ANO a KDU-ČSL s premiérem Bohuslavem Sobotkou.
Činnost zastupitelstva.
Došlo k rozšíření provozu sběrného dvora o sběr kovového odpadu a elektrospotřebičů. Byl
zakoupen zametací vůz pro úklid chodníků a vozovek.
V září byla dána do provozu tlaková stanice pitné vody. Tím byl vyřešen problém především
v jižní, nejvýše položené, části obce, kde byl často nedostatečný tlak vody a potrubí bylo často
zavzdušněné.
Na návrh sklářského výtvarníka Jaromíra Rybáka byly postaveny v blízkosti hostince dvě
skulptury tužek, které vytvořily děti při loňské příležitosti otevření multifunkčního hřiště. Tužky byly
vyrobeny z vyřazených chmelových sloupů.
Opět byl vydán Vrbičanský stolní kalendář do každé domácnosti s plánem akcí, životními jubilei
i pravidelný čtvrtletní zpravodaj Vrbičanský občasník.
Konec závlahy.
V sedmdesátých letech minulého století byla v oblasti vybudována závlaha. Voda je čerpaná
z Labe pod soutokem s Ohří u obce Mlékojedy. Postupně se na páteřní linky připojovaly jednotlivé
skupiny obyvatel pro své zahrady. Cena závlahy, od poloviny devadesátých let 10 Kč/ar/rok, postupně
rostla až na 270 Kč v roce 2011. Z důvodu nerentabilnosti a špatného stavu potrubí požadoval
provozovatel Agrokomplex Ohře a.s. Bohušovice nad Ohří pro rok 2014 dvojnásobek stávajícího
poplatku, minimálně 2000 Kč. Tato cena byla pro všechny uživatele neúnosná a proto došlo
k ukončení provozu tohoto zařízení.
Kultura a sport.
Stejně jako v minulých letech proběhly všechny pravidelné kulturní i sportovní akce, a to jak
dětské tak pro dospělé. V dubnu vznikl dětský kroužek „Děti ráje“ pod vedením Marie Demeterové a
Jiřiny Olahové, který se představil třemi vystoupeními během roku..
V restaurované části zámku proběhla výstava sklářských výtvarníků a v prosinci zpívání koled.
Obec se zapojila 12. prosince do celostátní akce vypouštění balonků. Vánoční strom byl
obohacen o betlém, který vytvořili a věnovali obci manželé Saicovi.
Pravidelně vystupují „Vrbičanské berušky“.
Místní hostinec byl rozšířen o salonek a hostinská paní Libichová pravidelně vyváří.
Hospodaření obce.
Při příjmu 5,707.005 Kč a vydání 5,445.714 Kč bylo hospodaření aktivní o 261.291 Kč. Vedle
finančních prostředků vlastní obec nemovitý majetek v hodnotě 27,041.460Kč, pozemky 2,761.784Kč.
Movitý majetek v hodnotě 4,612.625Kč drobný dlouhodobý majetek 2,800.557Kč. Oproti loňskému
roku vzrostl majetek o 2,370.725Kč.
Provedená inventura prokázala správnost evidence. Byly zaevidovány přírůstky a zlikvidován
starý a nepotřebný materiál.
Pohyb obyvatel.
Během roku se narodily dvě děti (Eliška Preisová, Josef Hajdů). Zemřeli dva občané (Zdeněk
Světínský, Miloslava Hynlová). Na konci roku vykazovala obec 327 obyvatel.
Komunální volby.

Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnily celostátně volby do zastupitelstev obcí. Počet voličů
v obci byl 264. Účast 177, tj. 67, 05%. Kandidovalo samostatně devět kandidátů-(Aleš Saic, Josef
Kubalík, Mgr. Marek Šteigr, Ing. Jiří Šmíd, Jiří Červený, Ludmila Pilneyová, Stanislav Sova, Pavel
Vojtěch, Dušan Menda) a sdružení kandidátů Vrbičany 2014-(Svatopluk Kunert, Petra Krupičková,
Miroslav Šteigr, Josef Jakubec).
Po sečtení všech platných hlasů byli zvoleni: Ing. Jiří Šmíd, Josef Kubalík, Ludmila Pilneyová, Jiří
Červený, Aleš Saic, Stanislav Sova, Svatopluk Kunert.
Na ustavujícím zasedání 6. listopadu byl schválen starostou obce Ing. Jiří Šmíd, místostarostkou
Ludmila Pilneyová. Bylo schváleno složení kontrolního , finančního a stavebního výboru. Po vzdání se
mandátu Svatoplukem Kunertem, postoupila, podle dosažených hlasů, do zastupitelstva Petra
Krupičková.
Počasí.
Zima byla velmi mírná. V lednu teploty nad nulou, občas mlha, inverze. 23. napadlo do 2 cm
sněhu a čtyři dny mrzlo. Únor suchý a teploty nad nulou do 5°C. Od druhé dekády měsíce až 10°C .
Toto počasí vydrželo celý březen až do poloviny dubna. 17. dubna ranní mráz, přes den 10°C. Pomrzly
meruňky a již vzešlé brambory.
Zmrzlí přišli v květnu o týden dříve (4.-6.) s teplotami mezi -2 až -4°C. Potom sice už nemrzlo,
ale chladné počasí s občasnými přeháňkami vydrželo až do 18. Potom se oteplilo a začalo konečně
pršet. Během května celkem 86 mm.
Červen začal tropickými teplotami, které kolem 10. překračovaly 35°C doprovázené suchem.
Do 23. prakticky nezapršelo. Příjemné ochlazení na teploty kolem 25°C nastalo od 8. července a
současně do začínajících žní začalo i vydatně pršet. Do konce měsíce 95mm vodních srážek. Přesto byl
červenec teplotně nadprůměrný.
Srpen z počátku mokrý. Za prvních 5 dní napršelo 40 mm. Potom příjemné teplo a léto přešlo
nenápadně do „babího léta“, které vydrželo až do druhé poloviny října. Od 22. teploty jen do 10°C a
28. října první ranní mrazík. V listopadu teplota v noci 4-8°C, přes den kolem 10°C, mlhavo. Teplotně
nadprůměrný a byl vyhodnocen jako nejteplejší listopad za posledních 50 let.
V prosinci teploty kolem +5°C. 8. ranní mráz -4°C. Potom až do vánoc teploty do 10°C
s minimálními srážkami. Na 27. 12. mráz -5°C, přes den -4°C. Na Šumavě naměřili -27°C. 29. napadlo 6
cm sněhu, který do konce roku roztál. Během celého roku napršelo 476 mm vodních srážek.
Celý rok 2014 byl podle informací ČHMÚ nejteplejším rokem od r. 1960.

Fr. Hynl.

