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Výstava exotického ptactva
Papoušci Vrbičany u Lovosic pořádali tradiční
srpnovou VÝSTAVU EXOTICKÉHO PTAC T VA, s
možností zakoupení ptactva. Výstava se konala
výjimečně v prostorách obecního úřadu ve Vrbičanech
u Lovosic. Termín: 13. 8. 2016 od 8:00 do 17:00, 14. 8.
2016 od 8:00 do 14:00.
(fotogra e si můžete prohlédnout na druhé stránce
občasníku)
Papoušci Vrbičany u Lovosic pořádají tradiční říjnovou
VÝSTAVU EXOTICKÉHO PTAC T VA, s možností

zakoupení ptactva. Výstava se koná na sále obecního
úřadu ve Vrbičanech u Lovosic. Vstupné 30 Kč. Termín:
1. 10. 2016 od 8:00 do 17:00, 2. 10. 2016 od 8:00 do
14:00.
Těšíme se na Vaši účast.
Pořadatelé Papoušci Vrbičany.
Kontakt: 721 404 800, neofemy@seznam.cz.
(zdroj: http://www.ifauna.cz/okrasne-ptactvo/vystavy/r/)

Pohádkové putování, olympiáda, pouť,
stezka odvahy a mnohem více…
to vše se odehrálo na již pátém ročníku táboru na
Peruci
Letošní tábor pro děti a jejich doprovod se, i přes
nepříznivé počasí, vydařil. Opět se konalo
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ, i když s malými změnami,
protože nebíčko letos nebylo naladěno na
pohádkovou notu a dětem nechtělo dopřát dlouhou
ce s t u z a j e j i c h o b l í b e ný m i p o h á d k ov ý m i
postavičkami včetně otce Fura. Nově se pro děti
připravila OLYMPIÁDA plná skvělých úkolů a zábavy.
Vše bylo vymyšleno s ohledem k věku dětí a tak
některé disciplíny budily dojem legrační, když se do
nich vrhly větší děti. Mezi úkoly patřilo třeba motání
autíček na provázek, jízda na malých motorkách, pro
fyzičku opičí dráha atd.. To vše pod taktovkou paní
Štýbrové a její snachy Lenky. Velké díky! Děti byly
spokojené. Nechybělo vyhlášení vítězů a odměna
pro každého účastníka sportovního dne. Vytvářela se

ale i dětmi oblíbená trička. Letos se foukaly barvy
přes šablony, které byly ve stylu dinosaurů. I děvčata
si vybrala nějakého svého dinoše. Malovaly se
lampičky, po kterých následovala rodiči milovaná
STEZKA ODVAHY. A samozřejmě nesměla chybět
POUŤ. Střelnice, tetování na tělo, kterému podlehly i
maminky, jízda na koníčcích, skákání v pytlích aj.. I
přes nepřízeň počasí se nám podařilo vypustit
táborové balonky se vzkazy od dětí. A jako každý rok
se minimálně jeden pohled vrátil na svoji adresu.
Hurá. Co napsat na závěr? Že už se těšíme na příští
rok a doufáme, že dětičky, které letos nemohly nebo
se teprve vyklubaly na svět, pojedou za rok s námi. Že
počasí bude skutečně moudřejší a svými slunečními
dny se bude podílet na všech akcích i neakcích
pořádané pro naše malé či velké nezbedy. Ahooooj.
(Lenka Červená)
(fotogra e si můžete prohlédnout na předposlední stránce občasníku)

Společné foto:
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Loučení
s prázdninami
(27.8.)
Loučení, loučení
ach, to je těžká věc
když jsme karate viděli
všichni jsme zpozornili
užívali počasí.
Když jsme se loučili
smíchy jsme plakali
cpali jsme se buřtami
i suchými rohlíkami
pivem zapíjeli.
Vejcem jsme házeli
kladívkem klepali
polenem jsme vrhali
lanem přetahovali
kolečkem vozili.
Dárky obdrželi
děti i dospělí
zatancovali si všichni
i dobře se najedli
pozdě se šlo domů.
Děkujeme hostinci
i krámku Čepkových
příště zase sejdeme se
na výborné akci přece
Medovinobraní.
(fotogra e si můžete prohlédnout na
předposlední stránce občasníku)
(JaVo)

Vrbičanský nohejbal
ukázal kvalitu mužstev
Již jako každým rokem se dne 10. 9. 2016 konal další turnaj
,,Vrbičanského nohejbalu“, ke kterému nastoupilo sedm tří-členných
mužstev. Krásné zářijové počasí a občerstvení od paní Libichové
připravili všem hráčům ideální sportovní podmínky ke každému zápasu,
ve kterém se ukázala kvalita všech týmů, kde jasným favoritem byl tým
,,Boží děti“ (Karel Šereš, David Jožko, Dezider Jožko), který vyhrál celý
turnaj. Na druhém místě se umístil tým ,,300+“ (Jančík, Priložný, Kubalík)
a na třetím místě byla nadějná trojice ,,Tři paka“ (Kalus T., Kalus D., Brůna
B. nejml.)
Ostatní týmy, které skončily v tomto pořadí:
4. ,,Nekopla (Barva, Prokeš ,Vajc),
5. ,,Dream team“ (Raška K., Lancoš R., Brůna B. Mlad.),
6. ,,Černý“ (Černý P. senior, Černý P. junior, Luboš),
7. ,,Mišouni“ (Rašková L., Skřivánek O., Raška V.).
Děkuji všem zúčastněním týmům za skvělé výkony a Bohoušovi Brůnovi
za skvělou pomoc při tomto turnaji.
(JK)

!ZVEME VÁS!
1. října 2016 od 12.00 hodin – Medovinobraní
Historické slavnosti věnované medovině.
Program: skupiny Inferno, Okořská garda a Duellanti, ukázka dobového
ležení - Gléva Jana Smiřického, středověká kapela Jagabab, kouzelník
Radim Šoch, kejklíř Lukáš, věštkyně, taneční show - vrbičanské Berušky,
prodejní výstava obrazů - Eva Kavková, dobová kovárna, katovské
řemeslo, výroba svíček, tržiště s občerstvením, dětské hřiště.
Každou hodinu prohlídky zdevastovaného, leč ožívajícího zámku s
výstavou historických kočárků a panenek v ceně vstupenky.
Košt medoviny a návštěvnická soutěž o medovinu roku.
Prezentační akce pivovaru Braník - prvních 300 piv za cenu 10 Kč, k pivu
miniklobáska ZDARMA.
Také můžete navštívit Výstavu exotického ptactva v místním hostinci,
kterou pořádá Občanské sdružení Papoušci Vrbičany od 8.00 do 17.00.
Vstupné : 120 / 60 Kč - Vstup na akci i na zámek je pro všechny obyvatele obcí
a měst s vrbou v názvu ZDARMA, takže vedle Vrbičan, Vrbic, Vrbek a podobně
zveme i obyvatele Vtelen a Rokytnic (vetla i rokyta jsou staročeské názvy pro vrbu).

Odkazy na účinkující:

Více informací na:

kapela Jagabab - bandzone.cz/jagabab
Okořská garda - www.garda.cz
Duellanti - www.duellanti.cz
Inferno - www.shsinferno.cz
Gléva Jana Smiřického - smiricti.cz
kouzelník Radim Šoch - www.magic-show.cz
obrazy Eva Kavková - Facebook: eva.kavkova
kovář Jaromír Zelený - Facebook: jaromir.zeleny.1

www.zamekvrbicany.cz
www.facebook.com/groups/zamekvrbicany/?fref=ts
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OTEVÍRACÍ DOBA ZÁMKU DO KONCE ROKU 2016
ZÁŘÍ, ŘÍJEN od 10 - 16.00 hod
SOBOTY A NEDĚLE (PO DOHODĚ I JINDY)
LISTOPAD, PROSINEC POUZE PO DOHODĚ:
NEJLÉPE STŘEDA - NEDĚLE
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Víte, že…
…služebně nejstarším zastupitelem v naší obci je Aleš Saic, a to od roku
2002? Vzhledem ke své profesi zastává po celou dobu funkci předsedy
stavebního výboru zastupitelstva.
Aleš, narozen roku 1964, je rodákem z Čížkovic, kde prožil mládí. To také
prožil v obci Klapý u prarodičů. Po základní škole absolvoval Střední
průmyslovou školu stavební v Děčíně, v roce 1983 maturoval. Od roku
1997 je ženatý a po třech letech bydlení v Lovosicích se v roce 2001
přistěhoval s manželkou Kamilou do Vrbičan.
Po šesti letech podnikání ve stavebnictví je v současnosti pracovníkem
ve stavební rmě Chládek-Tintěra. Vzhledem ke své profesi a funkci
v zastupitelstvu se podílel na všech stavebních úpravách a výstavbách,
které se v obci za posledních čtrnáct let prováděly.
Z osobních zájmů a koníčků je to především rodina, zahrádka a jak sám
říká, jeho práce stavbaře. Přejme Alešovi, aby jeho zájmy a koníčky mu
i nadále přinášely úspěchy jak pracovní, tak i ve funkci zastupitele
a spokojenost v osobním i rodinném životě.
Zároveň mu děkujeme za zajištění betléma, který každý rok po celý
adventní čas zdobí naše náměstíčko.
(Hy)

Plán akcí
1. 10.
1. 10.

Sobota
Sobota

8. 10.

Sobota

14.
15.
21.
22.
23.
28.
29.

Pátek
Sobota
Pátek
Sobota
Neděle
Pátek
Sobota

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

11. 11. Pátek
19. 11. Sobota

Medovinobraní od 12:00
Výstava exotického ptactva
+ neděle 2.10.
Divadelní představení pro děti
od 14:00
Šikulové
Drakiáda od 14:00
Maškarní zábava od 20:00
Soutěž o nejhezčí dýni
Burza chovatelů od 7:00 - 11:00
Šikulové
Dušičková stezka odvahy
od 17:00
Šikulové
Turnaj ve stolním tenisu
od 16:00

20. 11. Neděle
25. 11. Pátek
26. 11. Sobota

Burza chovatelů od 7:00 - 11:00
Šikulové
Posezení pro starší a dříve
narozené od 17:00 - 20:00
3. 12. Sobota Zdobení stromečku od 14:00
+ Mikulášská nadílka 16:00
8. 12. Čtvrtek Zasedání zastupitelstva od 18:00
9. 12. Pátek
Šikulové
18. 12. Neděle Burza chovatelů od 7:00 - 11:00
24. 12. Sobota Vánoční koledy od 16:00
31. 12. Neděle Ohňostroj od 19:00
ŽIVOTNÍ JUBILEA
27. 11. Neděle Moutvičková Danuška
15. 12. Čtvrtek Havlíček Josef
17. 12. Sobota Marvan Stanislav

Vítání občánků
Obec Vrbičany přivítala novou občanku

Ennie Jožkovou,
která se narodila Marcele a Dezidérovi Jožkovým z Vrbičan
v květnu letošního roku v Litoměřicích. Do života ji přejeme
hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti!
(zdroj: litomericky.denik.cz/galerie/miminko-tydne-kveten20163.html?mm=6986237&photo=7)
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Opustili nás občané

Šikulové

Zároveň se chceme rozloučit s občany:

Šikulové! Hola, hola. Kroužek znovu volá! Poprvé se
setkáme
v pátek 14. 10. 2016
na místním obecním úřadě.
TĚSÍME SE NA VÁS!

Jaroslav Prokeš (zemřel ve věku 61 let),
Juliana Kočišová (zemřela ve věku 84 let)
a Jana Klumová (zemřela ve věku 69 let)

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Oznamujeme, že dnem 3. 10. 2016 (40. týden) začíná
zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1x
týdně.
Svozovým dnem je STŘEDA, první vývoz se koná 5. 10.
2016.
Zároveň žádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny po dobu minimálně dvou svozů v 6 hodin,
protože u nových svozových rajonů nelze stanovit
přesný čas vývozu odpadu ve Vaší obci. Děkujeme!
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO pro
občany členských obcí opět připravilo a nančně
zabezpečilo
SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
SOBOTA 1. ŘÍJNA 2016
11:35 - 11:50 NA NÁVSI V NAŠÍ OBCI
Přijímány budou následující druhy odpadů:
motorové oleje, olejové ltry, zbytky barev, obaly od

barev, zbytky domácí chemie, obaly od domácí
chemie, rozpuštědla a ředidla, pesticidy a hnojiva,
fritovací oleje, rtuťové teploměry, staré léky,
fotochemikálie, akumlátory, monočlánky, zářivky,
výbojky
!!! POZOR ZMĚNA !!!
TELEVIZORY, MONITORY, LEDNICE, MRAZÁKY,
DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE A OSTATNÍ
ELEKTROZAŘÍZENÍ
!!! NEBUDOU PŘIJÍMÁNY !!!
Odpady předávejte osobně. DĚKUJEME.
Služba je pro občany BEZPLATNÁ.
Podrobnější informace poskytne Váš Městský úřad
nebo pracovníci společnosti FCC BEC, s.r.o. na
telefonních číslech
+420 416 724 111, +420 416 532 697

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbičany
konaného dne 15. 9. 2016
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. Petru Krupičkovou a p. Zdeňku
Fišerovou.
2. Program zasedání zastupitelstva v plném znění.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2016 bylo předneseno,
projednáno jeho doplnění a poté schváleno.
4. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo
předneseno a projednáno. Schváleno bylo bez výhrad.
5. Nákup nemovitosti č. p. 2 v k. ú. Vrbičany u Lovosic.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Pravidelně v maximální době do třech měsíců
provádět kontroly kontrolním výborem, včetně
vyhotovení zápisu.
Zodpovídá: předseda kontrolního výboru
termín: průběžně
2. Předložit nábrh kupní smlouvy na nemovitost č. p. 2
v k. ú. Vrbičany u Lovosic před podpisem zastupitelstvu obce.
3. Doložit zápis z jednání se současnými nájemníky

nemovitosti č. p. 2 v k. ú. Vrbičany u Lovosic o představě obce při změně majitele této nemovitosti a její
rekonstrukci.
Zodpovídá: starosta obce
termín: 5. 11. 2016
4. Nechat vyhotovit znalecký posudek na
nemovitost č. p. 2 v k. ú. Vrbičany u Lovosic.
Zodpovídá: starosta obce
termín: 5. 12. 2016
Na vědomí:
1. Dle metodického výkladu nemá obec povinnost
tvořit obecně veřejnou vyhlášku o regulaci nočního
klidu.
V obci Vrbičany dne 18. 9. 2016
Zapsala: Ludmila Pilneyová
Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Fišerová, Petra Krupičková
Starosta obce: Ing. Jiří Šmíd
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Nápad, kam vyrazit o víkend…
HAZMBURK
Symbol dolního poohří
Zřícenina gotického hradu Hazmburk vytváří spolu s
nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Dvě charakteristické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným
dominantám krajiny. Mohutný hrad na osamělé
čedičové vyvřelině vybudoval do současné podoby
rod Zajíců, po kterém nese i své jméno. Po bouřlivých
dějinách a několika změnách majitelů hrad zpustl. Na
konci 19. století se stal Hazmburk neblaze proslulý
rozsáhlými sesuvy horniny, které jsou opředeny
pověstmi o otevírání hory se zázračnými poklady.
Zřícenina patří mezi nejnavštěvovanější památky v
Ústeckém kraji nejen díky své romantičnosti a dalekým
výhledům do krajiny z vysoké hradní věže, každý rok se
tu také pálí čarodějnice, pořádají dětské dny a jiné
zábavné akce. Vrch dosahující výšky 418 m byl podle
archeologických nálezů obydlen již v 5 tisíciletí př.n.l.
lidem kultury s vypíchanou keramikou.
Informace pro návštěvníky
Červenec - Srpen 10:00 -18:30
PARKOVIŠTĚ - Celtrální parkoviště pod hradem, je
zde parkovací automat. Vdálenost k hradu je 2,5km. S
větší náročností i pro invalidní vozíky a kočárky. Cesta
vede přes ovocný sad a pak postupně začíná lesní
kamenitá cesta až k hradu.
Přísný zákaz vjezdu vozidel k hradu!

MAZLÍČCI - Mazlíčci jsou na hradě vítáni za poplatek
na vodítku!
CYKLISTÉ - Cyklisté jsou u nás vítání pokud jezdí po
vyznačených cestách a kola staví pouze do stojanů!
ZÁZEMÍ PRO DĚTI - Zázení na hradě pro děti není.
OBČERSTVENÍ - V pokladně hradu je malý bufet se
základním občerstvením.
Prohlídkové okruhy
Hrad Hazmburk nabízí jeden základní prohlídkový
okruh, při kterém se podíváte do celého areálu hradu
včetně Bílé vyhlídkové věže.
Délka: 40 minut, max. 25 osob.
Návštěvní doba: 1. 10. - 31. 10. st – ne 10.00–16.00
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti do 6 let zdarma, studenti
15-26 let 50 Kč, senioři nad 65 let 50 Kč, rodinné
vstupné ( max. 2 dospělí a 3 děti) 190 Kč, držitelé
průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma.
Druhá prohlídka - Bílá věž - rozhledna
Délka: 30 minut, max. 25 osob
Návštěvní doba: 1. 4. - 30. 10., út - ne 10.00 - 17.00
Kontakt
ADRESA: Národní památkový ústav, správa hradu
Hazmburk, Purkrabská 2, 411 17 Libochovice
EMAIL: hazmburk@npu.cz
TELEFON: +420 606 175 052, +420 416 536 014

Historie hradu Hazmburk
Vznik hradu je opředen tajemstvím. Podle Dalimilovy
kroniky si zde první sídlo vybudoval jakýsi Léva a se
svou družinou odtud ovládal okolní krajinu. Václav
Hájek z Libočan ve své kronice naopak uvádí, že roku
754 bratři Kalboj a Veslav z Košťálova postavili na svahu
kopce dům pevný jako hrad a nazvali ho Klopaj.
Stavbu, která se dochovala do současnosti, založil
téměř jistě kolem poloviny 13. století, kdy v Čechách
vznikala řada významných feudálních sídel, rod
Lichtenburků. V té době však bylo zřejmě dokončeno
pouze jádro hradu, které tvořila hranolová věž
obklopená silnými hradbami na obdélném půdorysu.
Tato strohá část bez oken a ozdobných prvků
naznačuje čistě vojenský význam sídla, které tehdy
snad ani nemělo sloužit jako příbytek šlechtice.
Počátkem 14. století Lichtenburkové ztratili o své zdejší
majetky zájem a i s hradem je vyměnili s králem Janem
Lucemburským za jiné. Král roku 1335 prodává hrad
Zbyňku Zajíci z Valdeka.
Tehdy se původní název hradu Klapý změnil na
Hazmburk a to podle jména tohoto šlechtice (německy
zajíc = der Hase). Zajíc byl majitelem i dalších sídel i
vysokým hodnostářem: byl mistrem královské komory
a nejvyšším číšníkem. Nově získaný hrad nechal rozšířit
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o hradbu a brány, Černou věž a další budovy.
Hazmburk tak zabral celou nezalesněnou plochu
vrchu a získal konečný půdorys. V průběhu husitských
válek stáli Zajícové na katolické straně a jejich hrad byl
pro husity nepříjemnou a nepřekonatelnou
překážkou. Jeho strategický význam zesilovala
skutečnost, že Zajícové v té době drželi Libochovice a
Budyni a jejich panství svou polohou přetínalo
přirozenou spojnici mezi kališnickými městy.
Vzhledem ke své nedobytnosti, byl Hazmburk vybrán
za bezpečný úkryt kostelních pokladů z Pražského
hradu a roku 1440 zde byla uschována drahocenná
bohoslužebná roucha. Husitům se nakonec podařilo
získat Libochovice, ale Hazmburk nikdy nedobyli.
Přibližně v té době vzniklo na jižním svahu kopce
městečko Podhradí, které tvořilo ekonomické zázemí
pro hradní posádku. Zaniklo však po opuštění hradu a
zůstala po něm pouze hradba s dvěma věžemi. Jedna z
nich je zajímavě umístěna na konci opevnění, které se
kvůli excentrické poloze věže vychyluje ze svého
směru. Funkce věže dosud nebyla objasněna, víme jen,
že v její blízkosti stával kostelík sv. Mikuláše, který
zřejmě nahrazoval neexistující hradní kapli.
Ve 2. polovině 15. století byl majitelem hradu Zbyňkův

Kronika obce Vrbičany 1940 - 1945
ROK 1941
František Vavák v Pamětech:
„Každý, kdo se soužíš, nečekej pravé odměny, neb z toho, čím
se soužíš, plynou posměchu prameny; jestli pak se soužíš právě,
v stavu nevinnosti, neboj se ani krále ani lidských zlostí.“
V obci trvá nadále dvoutřídní obecná škola, kterou t. č.
navštěvuje 68 žáků. 8 žáků dojíždí do hlavní školy do Libochovic
a 2 žáci dochází do hl. školy do Bohušovic. 14ti-letí navštěvují
pokrač. a hospodářskou školu v Libochovicích. Učitelský sbor
koná v I. tř. zd. školy často loutková představení, jejichž výtěžek
daruje na vánoční nadílku, konanou každého roku rodičovským
sdružením. Tím, že není ve zdejší obci byt pro ženatého druhého
učitele, trpí tím velice školní děti. Když se chce mladý učitel
oženit, nedostane zde byt a musí si hledati jiné místo.
Následkem toho jest časté střídání učitelů.
O pobavení občanů stará se místní osvětová komise ve
Vrbičanech, která v měsíci lednu sehrála 2x operetu „Madlenku z
kovárny“, která měla jak morální, tak finanční úspěch. Částku
400K věnovala mok. na zakoupení knih pro obecní knihovnu. Na
podzim činnost osvětové besedy ustala, neboť byl vyhlášen
vyjimečný stav v celém Protektorátě. Plesy byly 2: muzikantský a
cihlářský, oba hojně navštíveny.
O vzhled a vybavení školy stará se mšr., jejíž předsedou je již
druhý Josef Černaj, obuvník. Od roku 1933 - 39 byl předsedou
této instituce Rudolf Jirásek, trafikant. Školní rozpočet kolísá
kolem 6.500K, při čemž se z řádného max. rozpočtu školního
dávají obnosy na mimořádné výdaje jako nabarvení plotu, oken,
studny atd. R. s. pořádá každého roku školní besídku, spojenou s

vánoční nadílkou (900K). Děti jsou poděleny školními potřebami
a pamlsky, též jablky. Rs. existovalo asi 3 roky již za říd. učitele
Petra Veleby a teprve v r. 1939 bylo opět obnoveno. Již po třikráte
zvolen byl jeho předsedou říd. učitel Václav Kubíček.
N.S. bylo vyhlášeno v obci hned jak vzniklo, t.j. od 15. dubna
1939. Jeho vedoucím až do konce r. 1940 byl starosta obce
Josef Leník. Od r. 1941 stal se vedoucím Rudolf Jirásek,
trafikant. Právě uvedený byl dlouholetým předsedou mok., za
něhož byla konána četná divadla. Jeho nástupcem je Karel Veis,
soustružník, obětavý divadelní pracovník. Jednatelem obou
institucí je stále V. Kubíček.
Koncem r. 1941 odešel zbytek finančníků na nová působiště. Ti
právě způsobili pokles členstva svým odchodem z Vrbičan. Byli to
zejména vrchní respicienti: Vostřel Frant. (celník) a Lad. Kosina
se svým krásným psem Barym. Němec Ant. - respicient, Vizingr
Josef - dozorci finanční stráže. 3 z nich se zde oženili: Němec
(1940) a Just (1942).
V letních měsících navštěvovalo žactvo, dorost i muži a ženy
DTJ, prostná cvičení i cvičení na nářadí, která byla konána na
sále Panské restaurace. Na podzim t. r. konaly se zde ve
Vrbičanech na obecním hřišti závody o pohár v házené. Závodů se
zúčastnila tato družstva: Slavětín, Lobeček a Vrbičany. Pohár
vyhrálo družstvo Slavětín.
Vodní srážky
čtvrtletí

I.

II.

III.

stav vodních srážek (mm) 160,1 227,9 289,9

bratranec Jan, přední člen Zelenohorské jednoty, který stál
na straně uherského krále Matyáše Korvína. Ten ho za
odměnu učinil českým kancléřem. Jeho vnuk si jako sídlo
vybral pohodlnější Budyni, a tak neobydlený Hazmburk i s
podhradním městečkem začal pustnout. Cesta ke hradu
stoupá po severním svahu kopce až ke zbytkům první brány
a dále pokračuje k další ve východní části. V místě dolního
hradu se otáčí kolem oválné 25 m vysoké Černé věže,
postavené z místního tmavého čediče. Věž byla důležitým
obranným prvkem a přístup do ní byl možný jen po visuté
pavlači v poschodí. Svého času sloužila i jako vězení.
Přístupová cesta potom vede k vlastnímu hradnímu jádru s
hranolovou Bílou věží. Své jméno dostala podle světlého
pískovce, použitého k vybudování její horní části. Základy
věže jsou však zhotoveny z čediče, střední část z tesaného
pískovce a teprve vrchol z dobře opracovaných pískovcových kvádrů. To ukazuje na nejméně tři etapy stavby,
přičemž v nejmladší, horní části mohla být původně
dřevěná. Je to pravděpodobné, protože jinak by věž
nepřesahovala okolní hradbu. Věž dosahuje výšky 26 m a
určitě stojí za to vystoupat až na její vrchol, odkud se nabízí
nádherný výhled.

IV.

Rok 1941

106,7

777,6

Informace pro voličeo konání
voleb do zastupitelstev krajů
Volební místnost:
Vrbičany č. p. 35
budova obecního úřadu přízemí
Konání voleb:
pátek 7. 10. 2016
od 14:00 - 22:00
sobota 8. 10. 2016
od 8:00 - 14:00
Upozornění pro voliče:
Volič je povinen při hlasování
prokázat totožnost a státní
občanství České republiky.

Více informací na: www.hrad-hazmburk.cz/cs
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Rok uplynulý byl velmi vlhký. Právě tak jako rok 1940 byl
bohatý na hojné deště, byl rok 1941 bohatší na sníh. Občané
všech obcí musili nařízením okresního úřadu prohazovati silnice.
Autobus často uvízl v závějích, takže jej musili sedláci
vytahovati často koňmi. Vlaky na některých tratích nemohly pro
velké závěje jezditi.
Pro velké mokro na polích byly práce jak na jaře, tak na
podzim, velmi zdrženy. Následkem toho byly i žně značně
opožděny a to o celý měsíc proti normálním dobám. Na př. Panští
měli ještě na začátku měsíce září stát 3 velké lány pšenice,
kterou pak za příznivého počasí (celý srpen pršelo) sekali a
zároveň mlátili s novým strojem, přivezeným z Německa.
Jaro tohoto roku bylo, jak již uvedeno, přespříliš vlhké.
Obyvatelé Vrbičan, kteří ještě dosud neměli vodu ve sklepích
(např. J. Henich čp. 89), v roce tomto měli plno vody. Též sklep
nové školy byl do výše 30cm pod vodou, neboť 4m hluboká
basena dole v zahradě (zřízená pro odtok vody ze sklepa)
nemohla přebytečnou vodu svým propustným zdivem propustiti
do půdy, jež tato byla přesycena vodou. Proto byl sklep i basén 2x
vypumpován a to 1x motorovou a 1x ruční stříkačkou do ob.
rybníka.
Toho času, po náhlé oblevě, utvořil se veliký rybník, obnášející
kol 7a na přídělech drobných zemědělců při cestě do cihelny a 1
rybník naproti na panském poli, v místech, kde byla dříve
udržovaná cesta a dvěma alejemi stromů do zámku. Po obou
stranách této cesty byly hluboké strouhy, které odvodňovaly
zmíněná pole. Postižení chtěli se hojiti na m. š. radě, protože prý
někdo zúmyslně udělal stružku z basénu na cestu, kudy voda
trochu odtékala. Na schůzi, kterou si postižení vyžádali, sse s
mšr. nedohodli, třebaže mšr. darovala, aniž by byla povinna
400K na vypumpování vody motor. stříkačkou. Z oú v R. přijela
komise, vedená dr. ing. Bendou a ta postiženým udělila důtku,
jelikož neudržují při silnici strouhu, patřičně hlubokou, ač to bylo
ob. úřadem nařízeno. Veškerá voda z ohromných závějí ze silnice a
pod ní stékala přirozeně tam, kam měla spád, t.j. na pole
poškozených zemědělců. Voda, která vytekla ze šk. basénu, byla
odhadována komisí na 1/100 množství vody, které se nalézalo na
vzniklém rybníce. Tak byla pře o vodu rozluštěna. Postižení
zemědělci samozřejmě na těch močálovitých místech nic
nesklidili. Takové rybníky ovšem v menším měřítku vznikaly i na
jiných polích, takže katastrální (vrbičanský) výnos na 1 ha činil u
žita 12 q, u pšenice 13 q a ječmene 10q.
Celková roční teplota byla podnormální. Velmi překvapil dne
14. listopadu t. r. -6°C mráz, jenž dal tušit příchodu tuhé zimy.
Mráz však dlouho netrval, takže se mohlo opět na polích orati,
ovšem ne dlouho.
Vedení správy velkostatku hraběte Josefa z Herbensteinů je
Deutscher Verwaltung - panu baronovi Hartrottovi. V obci jsou
celkem 4 občané národnosti německé a 523 občanů národnosti
české. Vzájemný poměr národnostní je dobrý.
Za vedení jmen. p. barona upravuje se celý park podle nového
vzoru. Ve velkostatku zavádí se motorisace. Panští mají celkem 3
traktory a 1 pásový, s kterými zorají veškerá panská pole
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katastrů: vrbičanského, chotěšovského a libochovického těchže dvorů. Proto oračky = parní pluhy byly prodány. Zakoupen
byl též z Reichu stroj, který seče a zároveň mlátí. Tento stroj se
velmi osvědčil.
V řepné kampani byl vyzkoušen nový způsob dobývání řepy.
Chrást se zvláštním strojem nejprve uřezala od cukrovky a
potom teprve obvyklým způsobem se řepa dobývala ze země.
Účelem toho nového způsobu jest, aby všechna chrást zůstala
pokud možno čistou a všechna se zkonzumovala. Tento nový
způsob dobývání řepy se neosvědčil pro velké mokro. Naoranou
cukrovku nemohli občané vrbičanští a chotěšovští,
nakomandovaní obecními úřady, za co vzít. A tak dvorská
cukrovka dobývala se až do .. 41.
V měsíci listopadu t. r. byly zavedeny tabačenky. Každý
majitel tabačenky t.j. muži od 16ti let - dostává týdně 45 kusů
cigaret: Zor, Vlast, Viktorek nebo Egyptek. Nárok na tabačenku
má i muž nekuřák.
Počet narozených:

a zemřelých v r. 1941:

Bernášková Maruška (24. 1.)

Vácha Frant. (83)

Burda Milan (25. 10.)

Jobová Anna (78)

Grégrová Libuška (26. 4.)

Skalický Josef (61)

Svobodová Jitka (23. 10.)

Lutková (5)

Svobodová Drahuška (Miládka) (27. 11.) Svoboda Ant. (40)
Šmíd Ivo (2. 8.)

Rychlíček V. (65)

Štětka Vladislav (26. 5.)

Šerý František (65)

Vaněk Jaroslav (1. 5.)

Borovičková Barb. (64)

Verner Antonín (9. 4.)

Markvart Jar. (19)

Na podzim letošního roku vyskytla se ve Vrbičanech spála: 6
případů. 5 případů u dětí a 1 u dospělé osoby, která byla s jednou
žákyní odvezena do okresní nemocnice v Roudnici n/L.
Letošního roku bylo vybráno celkem 762K na Národní pomoc
ve zdejší obci. Místní chudí obdrželi naproti tomu celkem 4200
Kč, školní děti. 8 žáků à 50K, t.j. 400K.
Ceny plodin byly jen o málo zvětšeny proti roku minulému.
Ceny jednotlivých produktů jsou uváděny jako roční průměry:
Pšenice byla za 200K, po 1 ha dala až 22 q, čímž dosahovala z
posledních let nejvyššího průměru. Žito za 179K; bylo
podprůměrné, též ječmen byl podprůměrný zvláště v zrnu a
platilo se 180K za 1q. Oves 161K, hrách 560K, brambory stolní
66K, průmyslové 60K, cukrovka 20K. Mléko 1l 2,20K, 1kg chleba
2,80K.
Ve Vrbičanech dne 31. prosince 1941.
Zapsal V. Kubíček, obecní kronikář.

Loučení s prázdninami

Tábor Peruc

