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VRBIČANSKÝ
OBČASNÍK
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Slovo starosty
Vánoční koledy
Zasedání zastupitelstva 26. 1. 2017
Den her 4. 2. 2017
Ples obce a chovatelů exotického
ptactva 18. 2. 2017
ź Dětský maškarní ples + Sváťovo
dividlo 11. 3. 2017
ź Šikulové
ź
ź
ź
ź
ź

Vánoční koledy

Šikulové

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce to vypadá, že se na nás malinko
pousměje štěstí, že budeme úspěšní v některých
žádostech o podporu-dotaci. Zatím máme informaci o
schválené podpoře na obecní úřad ve výši cca 800.000,-Kč
a obnově dětského hřiště pod poštou ve výši cca 350.000,Kč. Čekáme na vyrozumění k akci sběrný dvůr, nicméně
provedeme v ýběrové řízení a zahájíme práce s
nedotovanou částí „Johnovny“ i v případě neúspěchu.
Dokončíme i rozdělanou akci loňského roku - výsadbu
stromů a ozelenění, v současné době probíhají nální
úpravy terénu
Bohužel jako neúspěch musíme považovat
ukončení pronájmu obchodu z řad našich občanů,
v který jsme vkládaly naději, že obchod udrží. Přistoupili
jsme tedy aktivně k řešení nenadálé situace a nabídli
obchod k dalšímu pronájmu. V současné době je zde
zájemce s kterým jednáme o možném provozu obchodu.
S nadcházejícím jarem se otevřel sběrný dvůr, kdo
má více biologického odpadu najednou, lze se domluvit s
p. Klupákem na přistavení valníku, aby nemusel po
troškách vyvážet, pro ty drobnější je otevřen dle
kalendáře obce. Nadále platí zákaz pálení, a kdo by přeci
jen měl potřebu pálit musí pálení nahlásit hasičům jinak
se vystavuje nebezpečí vysoké pokuty a samozřejmě i při
této formě platí neobtěžovat občany kouřem a spalinami
(splodiny)
Museli jsme přistoupit ke změně termínu kulturní
akce, oslavě „den matek“ ze soboty posunout na pátek z
důvodu obsazeného termínu umělců, které jsme pro Vás k
programu vybrali. Samozřejmě vše ještě připomene
formou letáčků a taktéž i hromadnou SMS pokud jste
kontakt na Vás dodali.
Kromě obvyklých akcí pořádaných obcí proběhne v
květnu na hřišti a zámeckém parku „Den řemesel“ ,
všichni občané jsou srdečně zváni. Součástí bude i
výstava obrazů p. Veselého, samo-dílny pro děti.
(starosta)

Den her
V sobotu 4. února od 14hod. si na místním sále zasoutěžily děti, jako každý rok, mezi sebou v třech kategoriích (předškoláci,
školáci do 10ti let a školáci do 15ti let) a několika hrách (puzzle, pexeso, domino, mikádo, hlavolamy, poznej zvířátko,
člověče, nezlob se, vymaluj obrázek, bludiště atd.). Výsledky naleznete v tabulce. První tři místa obdržela krásné a hodnotné
ceny (společenské hry, pexeso aj.).
MÍSTO/KATEGORIE

PŘEDŠKOLÁCI

ŠKOLÁCI DO 10 LET ŠKOLÁCI DO 15 LET

1. MÍSTO

Valérie Strunečková

Martin Saic

Karolína Mendová

2. MÍSTO

Marie Červená

Bedřich Štýbr

Ondra Zábranský

3. MÍSTO

Alex Jožko

Amálka Osvaldová

Honza Pilney

4.MÍSTO

Eliška Preissová

Roman Preiss

Čenda Prokeš

další zúčastnění

Alice Holíková

Lukáš Červený

Anežka Štýbrová

Eda Prokeš

Děkujeme všem zúčastněným a především dobrovolníkům za uspořádání této akce.
(fotogra e naleznete na předposlední stránce občasníku)
(JaVo)

Ples obce a chovatelů
exotického ptactva

Dětský maškarní ples
+ p.Kaňka agentura
KAZ 11. 3. 14:00

V sobotu 18. února se od osmé hodiny večerní konal na
našem místním sále již tradiční ples obce a chovatelů
exotického ptactva. Po celý večer nám hrála kapela Natruc s
bubeníkem, místním rodákem Mgr. Markem Šteigrem. V
tombole jste mohli vyhrát např. cibuli, pokojové rostliny,
drogerii, bonboniéry, dorty, vína, ale i živého králíka či
poukaz na dvě kuřice. Tímto bychom chtěli poděkovat
sponzorům, bez jejichž darů by se tombola neobešla Sempra Litoměřice s. r. o., Sempra Praha a. s., Myslivecké
sdružení Tetřívek, Papoušci Vrbičany, SOU Lovosice, AG
Service a. s., AGRONA a. s., Lafarge Cement a. s., Pohostinství
Libichová, Smíšené zboží Monika Čepková, Zemědělské
družstvo Klapý, Unisev a. s., Drůběžárna Hořešovice s. r. o. a
Sempra Vrbičany s. r. o..
Přibližně od devíti hodin nám předvedl své vystoupení
Dětský Club Mládeže DCM - Litoměřice. Po desáté hodině se
všichni velmi těšili na vystoupení Berušek, taneční
vystoupení za doprovodu hudby ABBA bylo jako vždy
výborné, okouzlující. O půlnoci proběhlo vyhlášení hlavních
cen tomboly, první místo (kanec) získal pan Řezáč. Musíme
poděkovat i obsluze, která se o nás po celý večer starala.
Děkujeme organizátorům za uspořádání této akce a těšíme
se zase za rok.

Už od rána jsme se těšili na dětské maškarní, které letos
nebylo se Sváťou.
Maminka mi dala kostým princezny a Dáda šel za Messiho.
Sešlo se nás hodně princezen tento rok, ale mě se nejvíc
líbila maska malého čmeláka.
Měli jsme soutěže a sladkosti a taneční soutěž, předváděli
jsme slepice a kohouty, to byla legrace. Moc jsme si to užili a
těšíme se na příště.

(fotogra e naleznete na poslední stránce občasníku)
(Monča a David Kunertovi)

(fotogra e naleznete na poslední stránce občasníku)
(JaVo)
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Víte, že…
... mezi nejaktivnější občany naší obce patří i pan František Hynl?!
Rodák z Křesína, (leden 1937), kam se jeho otec v roce 1936 oženil. Zde začal
chodit do školy a od 5. do 9. třídy do Libochovic. Po absolvování Vyšší
průmyslové školy v Děčíně, obor elektro, po maturitě nastoupil v roce 1956 na
hlubinný důl v Břežánkách u Bíliny, kde pracoval jako technik elektroúdržby 15
let. V důsledku likvidace dolu, přešel od května 1971 na tehdejší generální
ředitelství Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě jako revizní technik
elektrických zařízení, později jako ved. odd. Odborného technického dozoru, a
to až do odchodu do důchodu.
V červnu 1956 se jeho rodiče, z rodinných důvodů, přestěhovali do Vrbičan, do
rodné obce a domu jeho otce. Jako občan Vrbičan také v roce 1956 pan Hynl
narukoval na základní vojenskou službu. V roce 1959 se oženil a až do roku
1993 bydlel v Mostě. V letech 1983-1986 absolvoval dálkově šestisemestrální
kurs (dnešní obdoba bakalářského studia) při Vysoké škole báňské v Ostravě,
fakulta strojní. Po obhajobě závěrečné práce mu byla přiznána vysokoškolská
kvali kace. Během studia v roce 1984 prodělal infart myokardu. V důsledku
reorganizace Severočeských dolů odešel v říjnu 1990 do mimořádného
důchodu.
V lednu 1991, coby důchodce, pracoval jako hlavní revizor města Mostu při
celostátním sčítání lidu, bytů a domů, a od dubna do konce roku 1991, na okr.
odd. Statistického úřadu v Mostě na de nitivním zpracování výsledků okresů
Most, Teplice a Chomutov.
Do Vrbičan se přestěhoval od počátku roku 1993, po půl roce i jeho manželka. Třetí volební období je členem
kontrolního výboru zastupitelstva obce. Od počátku se podílí na vydávání Vrbičanského občasníku a od roku 2011 je
kronikářem obce. Je členem Klubu přátel mosteckého divadla. Denně sleduje počasí pro potřeby obecní kroniky, stará
se o zahrádku, zajímá se o divadlo, politiku a kulturu.
Přejme panu Hynlovi, aby nadále zůstal aktivním a činným občanem. Aby mu i nadále dělaly radost jeho dvě děti, čtyři
vnoučata a zatím tři pravnoučata. Aby i nadále žil spokojeně jak v rodiném i osobním životě. Dodatečně mu popřejme
vše nejlepší k již proběhlému životnímu jubileu. Děkujeme mu za vše, co kdy pro obec udělal a neustále dělá. Vždyť bez
kronikáře by historie obce neměla smysl.
(Hy, JaVo)

Plán akcí na rok 2017
13.4. Čtvrtek
18:00
Zasedání zastupitelstva
14.4. Pátek
17:00
Šikulové
15.4. Sobota
Montérková zábava
23.4. Neděle
7:00 - 11:00
Burza chovatelů
28.4. Pátek
17:00
Šikulové
30.4. Neděle
17:00
Pálení čarodějnic + zábava pod altánem
6.5.
Sobota
17:00 - 22:00
Svátek matek
20.5. Sobota
13:00
Den řemesel
28.5. Neděle
7:00 - 11:00
Burza chovatelů
3.6.
Sobota
14:00
Dětský den a Den pro chlapy + taneční zábava 20:00
17.6. Sobota
9:00 - 18:00
Parkový kroketový turnaj
22.6. Čtvrtek
18:00
Zasedání zastupitelstva
25.6. Neděle
7:00 - 11:00
Burza chovatelů
23.7. Neděle
7:00 - 11:00
Burza chovatelů
5.8.
Sobota
Tábor Peruc - návrat sobota 12.8.
12.8. Sobota
Výstava exotického ptactva + neděle 13.8.
26.8. Sobota
14:00
Loučení s prázdninami + taneční zábava 20:00
27.8. Neděle
7:00 - 11:00
Burza chovatelů
V lednu 1991, coby důchodce, pracoval jako hlavní revizor města Mostu při celostátním sčítání lidu, bytů a domů, a od
dubna do konce roku 1991, na okr. odd. Statistického úřadu v Mostě na de nitivním zpracování výsledků okresů Most,
Teplice a Chomutov.
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Životní jubilea
3.4.

Pondělí

Dobrá Jiřina

13.4.

Středa

Černaj Miroslav

17.4.

Pondělí

Libichová Marie
Nováková Stanislava

1.5.

Pondělí

Červený Zdeněk

10.5.

Středa

Brunová Věra

24.5.

Středa

Vojěchová Venuše

9.6.

Pátek

Prokešová Jana

22.6.

Čtvrtek

Balík Jiří

1.7.

Sobota

Vajcová Albína

31.7.

Pondělí

Tučková Valerie

13.8.

Neděle

Vachová Marie

22.8.

Úterý

Slepička Jan

Šipky - vánoční turnaj
Tak jako každoročně se na přelomu roku
konal pravidelní vánoční turnaj v šipkách,
dotovaný obecním úřadem. Do soutěže
dvojic se z přihlášených devíti, zúčastnilo
sedm. V soutěži jednotlivců z dvaceti,
soutěžilo sedmnáct borců.
V soutěži dvojic zvítězili David Kunert s
Dušanem Mendou, před Josefem a Evou
Jakubcovými. Třetí příčku obsadila dvojice Jakub Raška a Petr
Filmak.
Soutěž jednotlivců na prvních pěti hodnocených místech skončila
v tomto pořadí: Antonín Tomášek, Ondra Skřivánek, David Kunert,
Jan Bajko a Marie Libichová.
V loňském roce zemřel pravidelný účastník této soutěže Jaroslav
Prokeš. Při závěrečném vyhodnocení vzpomněli všichni přítomní
„minutou ticha“ na svého kamaráda a rozhodli se na jeho počest
uspořádat během měsíce dubna soutěž Memoriál Jardy Prokeše.
(Hy)

U skládky ve Vrbičanech umírají stromy
Možná jste na webu litoměřického deníku spatřili článek o naší skládce (vydaný v pátek 17. 3. 2017), zde je překopírován:
Bývalá chemická skládka ve Vrbičanech na Lovosicku má trhliny. V jejím bezprostředním okolí umírají stromy, z kanálových
vpustí se šíří chemický zápach a majitel objekt ani nezabezpečil.
Ploty jsou na mnoha místech poškozené, nebo chybí a brána je dokořán. Část informačních cedulí je nečitelná a kontrolní
jímky, které slouží k odběrům spodní vody, vypadají, že je již několik let nikdo neotevíral. Pozemek, na kterém skládka stojí, v
minulosti patřil obci. Ta ho ale před zhruba šesti lety prodala. Starosta Vrbičan Jiří Šmíd uvedl, že skládka pak opět změnila
majitele a nyní je v rukou maďarské rmy. Vzrostlé, ale mrtvé stromy v těsné blízkosti skládky však stojí už na obecním
pozemku. Je na nich vidět, že usychají od země a opadává jim kůra.
„Stromy jsou tam uschlé už delší dobu, máme v plánu je vykácet, čekáme na vhodné vegetační období. Letos přes zimu
jsme to kvůli jiným akcí nestihli,“ řekl starosta Vrbičan a doplnil, že obec se o pozemky v okolí skládky, které ji patří, stará. „Po
rekultivaci skládky jsme tam zkusili vysadit nové stromy a zároveň jsme se už loni obrátili na krajský úřad, aby na místě zajistil
odebrání vzorků a zjistil, zda v půdě nejsou škodliviny,“ dodal Jiří Šmíd.
Právě krajský úřad Ústeckého kraje má dohled nad skládkou ve své kompetenci. Potvrdil to i vedoucí lovosického odboru
životního prostředí Vojtěch Hamerník. „Skládka je uzavřená z rozhodnutí krajského úřadu, který dohlíží na její další chod a
měl by ji pravidelně monitorovat,“ řekl Hamerník s tím, že o výsledcích kontrol lovosický odbor životního prostředí zatím
nikdo neinformoval. „Dá se tedy předpokládat, že je tam vše v pořádku,“ dodal Hamerník. Mluvčí krajského úřadu Lucie
Dosedělová Deníku řekla, že odběr vzorků podzemních případně průsakových vod na skládce Vrbičany je plánovaný na
duben. „Kontrolována bude také jakost vody ve vybraných studních v obci. Majitele a dřívějšího provozovatele skládky,
který je odpovědný za její následný monitoring po jejím uzavření, nelze kontaktovat, na naše výzvy nereaguje a zbytkové
prostředky na jeho účelově vázaném rekultivačním účtu jsou prakticky nedobytné,“ řekla Dosedělová.
Kraj počítá s možností, že těsnění skládky je porušeno. Podle Dosedělové však vzhledem k příznivé geologické situaci dané
lokality kontaminace vodních zdrojů pravděpodobně nehrozí. „Na základě výsledků plánovaných analýz budeme
konzultovat další postup s obcí a s příslušnými státními orgány. Naše zkušenosti s provozem této skládky jsou opakovaně
negativní," uvedla mluvčí Ústeckého kraje a připomněla, že při provozu skládky byl opakovaně porušován provozní řád. Na
skládce několikrát docházelo k požárům. Vzňaly se tam například sloučeniny chrómu nebo odpad z neštěmického Tonasa.
Provozovatel dokonce zadržoval poplatky vybrané za uložení odpadů do skládky od původců a neodváděl je příjemcům,
tedy obci Vrbičany a státnímu fondu životního prostředí.
„V roce 2003 byl provoz skládky zakázán. Toto rozhodnutí bylo ale odvolacím orgánem zrušeno. Bezprostředně poté
provozovatel společnost EUROSUP s.r.o. koupil od Lovochemie skládku nebezpečného odpadu v Lukavci u Lovosic, kterou
provozoval do roku 2010, kdy ji prodal," popsala Dosedělová a doplnila, že v roce 2014 převzala veškeré závazky společnosti
EUROSUP na lokalitě Vrbičany fúzí rma ATJOVA TRADE s.r.o, jejíž jednatel je podle jména maďarské národnosti a trvalé
bydliště udává v Budapešti. Ještě před zmíněnou fúzí dostala v roce 2009 společnost EUROSUP od České inspekce životního
prostředí milionovou pokutu za porušení provozního řádu skládky, protože po ukončení skládkování nedodržela tvar ani
maximálně stanovenou výšku skládky, což tehdy vedlo ke kontaminaci podzemních vod.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 6. března 2017 v 1:12
se narodila
Štěpánka Poráčová.
Přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a všeho
dobrého do života!
Stromy u skládky
Zdroj:
http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/
u-skladky-ve-vrbicanech-umiraji-stromy20170317.html

Vývoz sběrných nádob na
komunální odpad na měsíc DUBEN:
STŘEDA 5. 4., 12. 4, 19. 4, 26. 4 2017

MAMINKY, BABIČKY, TETY ... !

Šikulové
Přijďte si vyrobit něco hezkého. NAPOSLEDY V DUBNU
14. A 28. VŽDY OD 17:00 NA OBECNÍM ÚŘADĚ.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Provozní doba
na místním multifunkčním hřišti
duben, květen

Udělejte si čas a vezměte Vaše děti na již VI. ročník našeho
místního tábora, který pořádáme na Peruci již od roku 2012.
Termín je od 5. srpna do 12. srpna. Vlastní doprava nutná.
Poplatky: místní dospělí: 1 350,- Kč, děti: 850,- Kč
cizí dospělí: 1650,- Kč, děti: 1 150,- Kč
(Děti se rozumí do věku 15ti let.)
Termín přihlášení: do 31. 3. 2017 (dle naplnění kapacity
možno i později)
Platba: dohodou, nejpozději do 31. 5. 2017
Podrobné informace k dispozici na Obecním úřadě ve
Vrbičanech.
Těšíme se na Vaši účast!
(LP)

středa a pátek
sobota a neděle
středa a pátek
sobota a neděle

16:00 - 18:00
14:00 - 18:00
červen
14:00 - 20:00
14:00 - 20:00
červenec a srpen
10:00 - 20:00
září, říjen
středa a pátek
16:00 - 18:00
sobota a neděle
14:00 - 18:00
listopad - pouze o víkendech, dle počasí a po dohodě s
dozorem hřištěprosinec
leden, únor - zavřeno
Mimo tyto hodiny bude hřiště otevřeno pouze za úplatu 50,Kč/hodinu.
V době konání obecních akcí na hřišti, bude multifunkční
hřiště pro veřejnost zavřeno.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Vrbičany konaného dne 26. 1. 2017
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu p. J. Kubalíka a J. Prokešovou.
2. Program zasedání zastupitelstva byl schválen dle návrhu v plném znění.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2016 bylo předneseno, projednáno, doplněno a schváleno.
4. Rozpočet obce Vrbičany na rok 2017 byl projednán, doplněn a schválen. Obec Vrbičany bude v roce 2017 hospodařit s
vyrovnaným rozpočtem.
5. Inventarizaci majetku obce Vrbičany v plném znění.
6. Bene ty a poplatky obce Vrbičany pro rok 2017.
7. Účelovou dotaci pro rok 2017 v navrženém znění.
8. Nákup prostředku pro rozesílání hromadných zpráv občanům obce Vrbičany.
9. Úpravu Pravidel pro hospodaření Fondu podpory oprav nemovitostí Obce Vrbičany.
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Zastupitelstvo ukládá:
1. Zpracovat všechny výstupy inventarizace a předat kompletně podepsané seznamy k založení.
Zodpovídá: předseda inventarizační komise
Termín: do 10. 2. 2017
2. Provést kontrolu vyúčtování účelové dotace za rok 2016.
Zodpovídá: předseda kontrolního výboru
Termín: do 28. 2. 2017
3. Vyjednat podmínky s mobilním operátorem pro zasílání hromadných zpráv.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 28. 2. 2017
4. Přepracovat Pravidla pro hospodaření Fondu podpory oprav nemovitostí Obce Vrbičany.
Zodpovídá: místostarostka
Termín: do 15. 2. 2017
V obci Vrbičany dne 26. 1. 2017
Zapsala: Ludmila Pilneyová
Ověřovatelé zápisu: Josef Kubalík, Jana Prokešová
Starosta obce: Ing. Jiří Šmíd

Bene ty a poplatky platné od 1.1.2017
Bene ty pro občany trvale bydlící v místě trvalého pobytu
(neplatí pro občany s trvalým pobytem, kteří se nezdržují v
místě trvalého pobytu, či mají hlášen pobyt na ohlašovně – č.p.
35) s dobou trvání minimálně 1 rok. Při sporných případech
rozhoduje o udělení zastupitelstvo prostým hlasováním na
nejbližší pracovní schůzce)
Bene ty
Příspěvek na výdaje s pohřbem
5.000,-Kč
Příspěvek při vítání občánka
10.000,-Kč
Příspěvek pro starobní důchodce
700,-Kč
Příspěvek k životnímu jubileu od 80let
1.000,-Kč
Příspěvek prvňáčci
1.000,-Kč
Příspěvek na zájmovou činnost včetně sportu pro děti a
studující (příspěvek bude proplacen proti dokladu o zaplacení,
kde bude uvedeno jméno a příjmení, částka a o jakou
organizaci jde)
do 1.000,-Kč
Příspěvek na kulturu pro občany od 3let
max. 500,-Kč
(50% z hodnoty vstupenky, týká se pouze jedné akce
ročně)Příspěvek na pobyt v lázních
30% max. 1.000,-Kč,
1x ročně(doporučení lékaře a potvrzení o zaplacení pobytu,
netýká se wellness pobytů)
Příspěvek na ozdravný pobytdo 18ti let 30% max. 2.500,-Kč,
1 x ro č n ě ( p o t v r ze n í o z a p l a ce n í p o by t u ž á k a č i
studenta)Všechny příspěvky se vyplácí pouze 1x ročně!

Odpady stavební (cihly, omítka, tašky...)
Stavební kolečko
Vozík za auto
Odpad stavební – beton
Stavební kolečko
Vozík za auto
Odpady netříděné (směs beton, cihly…)
Stavební kolečko
Vozík za auto

10,-Kč
50,-Kč
20,-Kč
100,-Kč
40,-Kč
200,-Kč

Zbytky z rostlinných pletiv, jako je posekaná tráva, spadané
listí, bramborová mať, plevel ze zahrady, spadané ovoce, větve
zdarma
Větve ze stromů předávat k recyklaci odděleně!!!
Vše je zatím beze změn do doby rekonstrukce sběrného místa
a umístění váhy (ceny za dovezený odpad stanovuje obsluha
dle kvali kovaného odhadu).
Sál
Pohřební hostina
zdarma
Akce místní občané
800,-Kč
Akce cizí občané
od 2.000,-Kč
Výdělečná činnost místní občané
od 2.000,-Kč
Výdělečná činnost cizí občané
od 3.000,- (základní cena)
Pro nájemce místního pohostinství
2.000,-Kč
V měsících, kdy je požadováno vytápění je poplatek 400,-Kč
Ve všech případech se toalety platí p. Libichové!Poplatky jsou
uvedeny za každých započatých 24 hodin!

Poplatky
Vibračnídeska 300,-Kč denně + doplnění nádrže na benzín.
Půjčuje se bez obsluhy po proškolení odpovědným
pracovníkem (potvrzení proškolení podpisem)
Gril
100,-Kč + vlastní plyn
Vozík za auto
100,-Kč denně
Štěpkovač
300,-Kč denně
Míchačka
100,-Kč denně

Tělohunt
Děti do 18ti let místní
Cizí děti
Místní dospělí
Cizí dospělí

Služby
Práce s traktorem
350,-Kč
(zemědělské práce dělat nebudeme, jen pro cizí, např.
prohrnování)
Kopírování a tisk černobílý jednostranný
1,50Kč
Kopírování a tisk černobílý oboustranný
2,-Kč
Kopírování a tisk barevný, stránka
7,-Kč

Altán + hřiště (komplex)
Akce místní občané (soukromé)
800,-Kč
Akce cizí občané (soukromé)
od 2.000,-Kč
Výdělečná činnost místní občané
od 2.000,-Kč
Výdělečná činnost cizí občané občané
od 3.000,-Kč
K této základní ceně se připočítává spotřeba elektrické
energie!

Ceník sběrného místa
Textil, obuv a oblečení

Hřiště bez používání altánu
Akce místní občané (soukromé)
400,-Kč
Akce cizí občané (soukuomé)
od 800,-Kč
Výdělečná činnost místní občané
od 800,-Kč
Výdělečná činnost cizí občané
od 1.000,-Kč
K této základní ceně se připočítává spotřeba elektrické
energie!

zdarma

Odpady netříděné (pneumatiky, lina, koberce, hadry…)
Stavební kolečko
50,-Kč
Vozík za auto
250,-Kč

0,-Kč
5,-Kč
10,-Kč
20,-Kč
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Pravidla pro hospodaření Fondu podpory
oprav nemovitostí obce Vrbičany
Obec Vrbičany, IČ 008 28 807, se sídlem Vrbičany 35, PSČ 411 21 (dále jen „obec“), zřídila rozhodnutím svého zastupitelstva
ze dne 7. 11. 2011 Fond podpory oprav nemovitostí (dále jen „Fond“). Tento Fond byl zřízen s cílem podpořit rozkvět obce,
konkrétně pokud jde o zlepšení stavu a vzhledu nemovitostí v obci.
Těmito pravidly jsou upraveny podmínky čerpání prostředků (půjček) z Fondu občany obce, jejich účelové určení a
podmínky jejich splácení zpět do Fondu.
Výše fondu: Fond byl obcí zřízen ve výši 1,000.000,- Kč. Výši Fondu nelze měnit jinak, než rozhodnutím zastupitelstva obce.
Podmínky čerpání prostředků (půjček) z Fondu s platností od 1. 1. 2017:
- půjčky z Fondu mohou čerpat pouze fyzické osoby starší 18ti let,
- půjčky z Fondu mohou čerpat pouze občané obce, tj. osoby mající v obci trvalý pobyt, kteří zároveň vlastní nemovitost v
katastru obce, kterou mají zapsanou na LV v katastru nemovitostí, a to na základě písemné žádosti předložené obci,
- maximální výše půjčky z Fondu jedné osobě činí 200.000,- Kč, přičemž osoby žijící ve společné domácnosti se pro účely
poskytování prostředků z Fondu považují za jednu osobu, půjčku však lze poskytnout společně manželům, či
spoluvlastníkům nemovitosti, pokud všichni splňují stanovené podmínky,
- půjčky z Fondu budou poskytovány do vyčerpání nančního rámce Fondu, další zájemci budou moci být uspokojeni
teprve poté, co předchozí zájemci vrátí v souladu s podmínkami čerpání půjčené prostředky do Fondu,
- prostředky z Fondu budou poskytovány za základě smlouvy o půjčce mezi obcí a osobou zájemce,
- konečné rozhodnutí o poskytnutí půjčky z Fondu podléhá schválení zastupitelstvem obce,
- na poskytnutí půjčky z Fondu není právní nárok.
Podmínky použití prostředků (půjček) z Fondu:
- použití poskytnutých prostředků z Fondu je účelově vázáno na investice do nemovitostí nacházejících se v katastru obce,
přičemž preferovány jsou investice do vzhledu nemovitostí (fasády, oplocení, okna atd.),
- z půjček z Fondu lze hradit náklady na materiál, dopravu a práci (včetně projekční činnosti) související s plněním účelu
půjčky dle předchozího odstavce,
- použití půjčky z Fondu k jinému účelu či na jiné náklady, než je uvedeno v předchozích odstavcích, není možné.
Podmínky vracení (splacení) prostředků (půjček) do Fondu:
- půjčené prostředky poskytnuté z Fondu je zájemce, který je čerpal, povinen vrátit na účet Fondu v souladu s uzavřenou
smlouvou o půjčce,
- půjčky z Fondu budou úročeny zvýhodněnou úrokovou sazbou 1% p.a., přičemž úroky budou splatné spolu se splátkami
jistiny,
- ke každé půjčce bude zpracován splátkový kalendář (plán splácení), který bude přílohou smlouvy o půjčce, v němž bude
stanovena výše každé splátky (splácené jistiny + odpovídající části úroku z půjčky) a termín její úhrady,
- doba splácení a výše splátek půjčky bude stanovena individuálně v závislosti na výši půjčky, minimální měsíční splátka
však musí činit alespoň 1.000,- Kč + odpovídající část úroku. Maximální doba splácení je 5 let, tj. 60 měsíců.
- v případě prodlení se splácením poskytnuté půjčky (tedy některé ze stanovených splátek) o více než 10 kalendářních dní
od stanoveného data splatnosti, ztratí zájemce výhodu splátek a bude povinen vrátit celou zbývající část jistiny a
odpovídající úrok nejpozději do 30 dnů od stanoveného data splatnosti, s jejíž úhradou se dostal do prodlení, pro uvedený
případ prodlení se splácením půjčky bude zájemce povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení,
- poskytnutá půjčka bude zajištěna biankosměnkou, kterou vystaví zájemce při podpisu smlouvy o půjčce a předá obci,
která ji bude oprávněna doplnit o dlužnou částku a uplatnit u příslušného soudu k vymáhání, v případě řádného splacení
poskytnuté půjčky, vrátí obec biankosměnku zpět zájemci,
- možnost půjčky je kdykoliv během volebního období, tzn., že půjčka může splácením přejít do dalšího volebního období.
Kontrola použití prostředků (půjček) z Fondu obcí:
- obec má právo provádět kontrolu použití prostředků půjčených z Fondu, a to na místě samém i přezkoumáním údajů o
nancování,
- zájemci, kteří budou čerpat půjčku z Fondu jsou povinni na výzvu obce předložit vyúčtování použití prostředků z půjčky.
Tyto podmínky byly schváleny zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 4. 12. 2014, na němž došlo ke zřízení Fondu, a lze
je měnit pouze schválením jejich změn zastupitelstvem obce.
Dne 26. 1. 2017 zastupitelstvo obce Vrbičany usnesením č. 9/2017 schválilo změny platné od 1. 1. 2017.
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KRONIKA OBCE VRBIČANY 1940 - 1945
ROK 1943
V roce právě uplynulém byla zima velmi mírná. Mrznout začalo teprve o vánocích r. 1942 - jako roku předešlého. Mrazy, které
byly velice mírné, trvaly jen do konce ledna a to ještě s častými oblevami. Po celý únor a březen bylo počasí neobyčejně
teplé, takže začátkem březny kvetly již kočičky a jehnědy. Po celé dva zmíněné měsíce nespadla téměř kapka vody. Teprve
na 1. dubna se počasí změnilo: po celé 3 dny řádila strašná vichřice se sněhovými a deštivými přeháňkami, která shazovala
tašky se střech a způsobila polomy na stromech.
Od 1. ledna 1943 do konce května nebylo téměř žádných vodních srážek. Proto také úroda začala v květnu již
žloutnouti. Jenom tím, že bylo stále chladno, udržovalo se rostlinstvo tak, tak při síle, že neuschlo. Teprve začátkem měsíce
června přicházely malé srážky, ale velké a suché východní větry ihned půdu zase vysušovaly. V měsících červenci a začátkem
srpna byla strašná vedra. Teploměr ukazoval na slunci až 55°C a ve stínu 46°C, přičemž stále vál horký východní vítr.
Je podivuhodné, že nebylo v uplynulém roce žádných housenek, neboť chladno v jarních a letních měsících
zamezilo jejich rozmnožování.
Na polích, ležících v nízkých polohách, byla úroda celkem pěkná, ve vyšších pak podprůměrná.
Průměrný výtěžek z 1 ha pšenice:
15,5q
Průměrný výtěžek z 1 ha žita:
20q
Průměrný výtěžek z 1 ha ječmene (ovsa):
16q
Průměrný výtěžek z 1 ha bramborů:
50q
Průměrný výtěžek z 1 ha cukrovky:
150q
Obzvláště byla špatná sklizeň bramborů. Byly vyžrané od červů - konrádů, jak jim místní lid říká. Např. Hamule č. p. 57 měl
zemědělskou komisí uznané brambory na 100% za nepoživatelné.
Pšenice za 1q: 200 - 209 K
Žito za 1q:
185 - 190 K
Ječmen za 1q:
180 - 185 K
Oves za 1q:
180 - 185 K
Brambory za 1q:
9.5 K
Cukrovka za 1q:
30 K
Tím, že stouply platy dělníků a veřejných zaměstnanců, byly
i zvýšeny ceny poživatin.Veškeré poživatiny jsou na lístky.
Ceny, jež jsou níže uvedeny, platí vždy za 1kg:
chléb
2,80 K
hrubá mouka
4,15 K
hladká mouka
3,70 K
ječná (vejražková)
4,15 K
krupice
4,20 K
kroupy
4,20 K
krupky
4,40 K

hrách
čočka
fazole
jáhly
ovesné vločky
škrob br.
cukr
marmeláda
houska malá
houska velká
máslo
margarin
sádlo
umělý med
kávovina
těstoviny

8,- K
12,- K
5,60 K
4,80 K
6,- K
5,40 K
8,- K
10,80 K
0,35 K
0,70 K
35,20 K
19,- K
21,80 K
10,80 K
9,- K
8,40 K

Děti do 6ti let dostávají denně 3/4 l plnotučného mléka. Děti od 6 - 14 let dostávají denně 1/4 l plnotučného mléka. Dospělí
mají nárok na 1/16 l odstředěného mléka denně, často však nedostanou žádné (srazí se nebo nedojde).
Zásobování obyvatelstva na lístky započalo v měsíci říjnu roku 1939. V roce 1943 a na začátku roku 1944 dostávaly osoby
nesamozásobitelské tyto dávky v g (na 4 týdny):
druh poživatiny
děti do 2 let
děti od 3 – 14 let
dospělé osoby
másla
500
400
70
umělého medu
250
250
125
mouky krupičné
750
750
mouky hladké neb pečiva
1500
1500
3000
dětské krupičky
1500
krupice
500
250
ovocného syrupu
250
250
umělého tuku
400
535
chleba
3000
5700

9

Kromě toho všichni spotřebitelé bez rozdílů věků dostávají na 4 týdny:
druh poživatiny neb zboží
cukru
marmelády neb cukru
poživatin (ovesné vločky, jáhly, škroboviny, ječná m., kroupy, těstoviny)
kávovin
droždí
bramborů
mýdla (1 kousek)
mýdlového prášku
toiletní mýdlo - děti

vg
1200
700 / 350
600
300
45
10000
40
250
250

V měsíci říjnu 1943 byly vydávány na oděv již čtvrté oděvní lístky, které však od 1.XI.43 pozbyly platnosti. Od té doby platí jen
dětské oděvní lístky.
V roce 1943 bylo vybráno ve zdejší obci na Sociální pomoc celkem 939 K. Místní důvěrník Sociální pomoci V. Kubíček vymohl pro
místní potřebné občany od Sociální pomoci v Roudnici n/Labem za r. 1943 celkem 5820 K. Kromě toho na základě podaných
žádostí obdrželi místní chudí, trpící nedostatkem, 1000 K od „Českého srdce“ v Praze, jehož jest ř. uč. V. Kubíček členem. Celkem
tedy obdrželi místní potřební občané v roce 1943 6.820 K podpor.
Členské příspěvky pro Okresní péči o mládež v Libochovicích činily v naší obci 160 K. Naproti tomu obdrželo 10 školních dětí v
rámci ošacovací akce 400 K.
Dne 14. března t. r. byla sehrána místními ochotníky hra se zpěvy „Zpěváček ulice chudý“ od Karla Baláka. Tento div. kus se
neosvědčil, ač byl 3x hrán.
Dne 25. - 26. dubna byla předvedena opět DTJ hra se zpěvy„Vesničko má“ od Slávky Grohmanové. Toto představení se velice líbilo,
protože kromě nančního úspěchu byl zde hlavně úspěch morální. Hráno 3x.
Dne 26. května 43 uspořádal sbor hasičů ve Vrbičanech za pohostinského vystoupení ochotnického souboru z Lounek div.
představení:„Hospůdka u Markyty“, líbivá opereta, která měla vděčné posluchače.
Dne 13. června t. r. tentýž soubor předvedl div. kus„Nešťastný šafářův dvoreček“, který se tak již nelíbil jako předešlý.
Dne 4. a 11. července pořádala DTJ div. předst. „Zelená krev na záletech“ od Vrány a Půlpána. Ač byla tato veselá operetka sehrána
4x, nepřispěla nikterak k posílení morálky obyvatelstva.
Sbor hasičů ve Vrbičanech pořádal dne 6. 1943 za pohostinského vystoupení div. souboru z Mělníka div. představení „Děvče s
hraběcí korunkou“. Soubor ukázal tak v této společenské hře místním divadelním ochotníkům, že i při menším počtu osob a
hlavně děje z jiného prostředí lze obecenstvo příjemně pobaviti.
Dne 4. a 5. prosince uspořádala DTJ: „Jak si Kačka štěstí vysloužila“. Tato div. hra se zpěvy měla veliký úspěch morální, o nančním
ani nemluvě.
Při všech těchto divadelních představeních bylo vybíráno jednotné vstupné: sedadlo 15,- K, k stání 10,- K. Sál byl vždy tak
přeplněn, že by bývala jehla nepropadla.
Největší návštěvu zaznamenal Silvestr, kdy nejen sál, ale i šenkovna byla v pravém slova smyslu „nabita“. Pestrý pořad za režie K.
Veise uspořádala DTJ.
Ze všech kulturních podniků musí být odváděno 20% z čistého zisku na Německý červený kříž a 50 h ze vstupenky na Sociální
pomoc, z čehož 60% se odvádí na Sociální pomoc do Prahy a 20% zůstane u místního důvěrníka Sociální pomoci.
Je pozoruhodné, že naši občané se nyní v době válečné více a více utíkají k četbě, aby tak zapomněli na útrapy válečné. S radostí
konstatujeme, že v r. 1943 bylo vypůjčeno celkem 390 knih. Je to zásluhou pečlivého a obětavého knihovníka Boh. Zábranského
(mistra kolářského ve dvoře) a vlivem zapůjčeného souboru knih z Libochovic, které se zvláště pilně čtou.
Do konce roku 1943 dostoupil počet přijímacích stanic ..
Ještě žádného roku nebylo pořádáno tolik koncertů jako právě roku uplynulého: 6.
V roce 1943 narodilo se v naší obci 15 dětí a jenom 2 občani a 1 dítě zemřelo. Dne 30. října t. r. zemřela nejstarší žena v obci Anna
Suchá, rozená Kubáčová * 30.8.1857, bylo jí tudíž 86 let. Dále zemřela Marie Vlčková, rozená Najmanová, * 28.2.1866 a zemřela dne
6.11.1943. Jako 1 ½ měs. nemluvně zemřela téhož roku Věra Burdová.
Pan vrchní správec V. Šupitar byl jmenován jako Oberverwalter všech dvorů, které patří pod zdejší vnucenou správu
(Zwangsverwaltung). Správcem velkostatku ve Vrbičanech a v Chotěšově byl ustanoven Josef Bauer, který sem byl přikázán ze
Šepetel. Neslavně se proslavila rma Brabec z Libochovic, která v listopadu namontovala společně s nějakou rmou z Velvar
megafony, které se však pro slabý stroj a jejich nezvyklou hranatou formu neosvědčily. Proto byly opět v měsíci prosinci
odmontovány a odvezeny i se strojem pryč. To vše nancoval Adolf Vácha, místní obchodník s konfekcí. Obec totiž zavázala se, že
to bude jmenovanému obchodníkovi po částech spláceti, jak to poměry dovolí.
Vnucená správa velkostatků hraběte z Herbensteinů koná nákladné stavby, zvláště ve dvoře vrbičanském. Postavila rmou Srba z
Třebenic 2 vzorné deputátní domy pro 8 rodin, 2 silážní věže; starý špýchar úplně zmizel z povrchu zemského, ve kterém dne 15.
září 1942 došlo k neštěstí. Firma Pokorný z Libochovic přestavěla staré stodoly v krásné chlévy. Stavitel Hájek z Roudnice n/L.
postavil obrovský špýchar o 3 patrech s moderními vymoženostmi. — Pod zámkem se prohlubovaly a rozšiřovaly sklepy. —
Konečně v přízemí zámku byly upraveny místnosti pro kanceláře. Správcem kanceláří jest Jaroslav Lain, dosavadní kancel.
úředník. Sekretářkou barona Hartrotta jest pí. Růžena Paarová, jejíž manžel – inž. zemědělství jest při okr. úřadě v Lounech, kamž
denně dojíždí.
V měsíci říjnu byla konána v obci sbírka textilií pro české dělníky v Říši a vynesla celkem 86 kg již velmi opotřebeného šatstva.
Ve Vrbičanech dne 31. prosince 1943
Zpracoval: V. Kubíček, obecní kronikář
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Ples obce a svazu chovatelů

Dětský maškarní ples + p. Kaňka, agentura KAZ

