VRBIČANSKÝ OBČASNÍK
01/2018
V tomto čísle:
Slovo starosty
Volby prezidenta republiky
Divadelní představení Šunkofleky
Den Her
Ples obce a svazu chovatelů
Dětský maškarní ples
Víte, že ...
Plán akcí
Životní jubilea
Návrh rozpočtu na rok 2018
Zasedání zastupitelstva
Kronika obce Vrbičany 1945 (2. část)
FOTKY:
JSOU K DISPOZICI VE SLOŽKÁCH, VYBERTE SI JAKÉ CHCETE
POSLEDNÍ STRANA OBČASNÍKU - ZAJÍMAVOSTI - FOTKY HŘIŠTĚ A ALEJ

HOTOVÝ OBČASNÍK PŘED VYTISKNUTÍM POSLAT NA
jaja.vojtechova@seznam.cz, mobil 731 744 114

SLOVO STAROSTY

(Ing. Jiří Šmíd)

Volby Prezidenta republiky
Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 v obci Vrbičany, okres Litoměřice.
Hlasování v 1. kole volby prezidenta republiky proběhlo ve dnech 12. 1. a 13 . 1. 2018.
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 258.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 148 (57,36%).
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 148 (100%).
Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:
číslo kandidáta jméno a příjmení
počet hlasů %
pořadí
1

Mirek Topolánek

1

0,7

6

2

Michal Horáček

26

17,6

3

3

Pavel Fisher

7

4,7

5

4

Jiří Hynek

1

0,7

6

5

Petr Hannig

1

0,7

6

6

Vratislav Kulhánek

0

0

9

7

Miloš Zeman

68

45,9

1

8

Marek Hilšer

13

8,8

4

9

Jiří Drahoš

31

20,9

2

Hlasování v 2. kole volby prezidenta republiky proběhlo ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2018.
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 257.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 154 (59,92%).
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 154 (100%).
Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:
číslo kandidáta jméno a příjmení
počet hlasů %
pořadí
7

Miloš Zeman

111

72,08 1

9

Jiří Drahoš

43

27,92 2

Výsledky voleb v celé České republice:
1. kolo
Celkový počet osob zapsaných do výpisů seznamů voličů: 8 366 433.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 5 180 290 (61,92%).
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 5 148 141 (99,44%).
2. kolo
Celkový počet osob zapsaných do výpisů seznamů voličů: 8 362 987.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 5 569 665 (66,60%).
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 5 554 596 (99,77%).
číslo kandidáta jméno a příjmení

1. kolo
počet hlasů

%

2. kolo
počet hlasů

1

Mirek Topolánek

221 689

4,30

x

2

Michal Horáček

472 643

9,18

x

3

Pavel Fisher

526 694

10,23

x

4

Jiří Hynek

63 348

1,23

x

5

Petr Hannig

29 228

0,56

x

6

Vratislav Kulhánek 24 442

0,47

x

7

Miloš Zeman

1 985 547

38,56

2 853 390

8

Marek Hilšer

454 949

8,83

x

9

Jiří Drahoš

1 369 601

26,60

2 701 206

%

51,36
48,63

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Z ROKU 2013
Zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí, řekl Klaus k výhře Zemana
Poprvé v historii jsem my sami mohli rozhodnout, koho si zvolíme za prezidenta.
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se uskutečnilo 1. kolo volby prezidenta, a ve dnech 25. a 26.
ledna 2013 2. kolo. Volba se konala vždy v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do
14:00.
1. kolo
Výsledky voleb v naší obci:
Počet voličů: 148 (54,6%) z 271 oprávněných voličů
Počet platných lístků: 147 (99,32%)
číslo kand.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

jméno
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Ing. Jan Fischer, Csc.
Ing. Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing. Miloš Zeman
Prof. JUDr. Vladimír Franz
Jiří Dientsbier
Karel Schwarzenberg

počet hlasů procenta místo
5
3,40%
5
53
36,05%
1
4
2,72%
7
5
3,40%
5
2
1,37%
9
37
25,17%
2
3
2,04%
8
29
19,73%
3
9
6,12%
4

V celé České republice pak zvítězil Miloš Zeman (24,21%), na 2. místě Karel Schwarzenberg
(23,4%), dále Jiří Fischer (16,35%), Jiří Dientsbier (16,12%), Vladimír Franz (6,84%) a další.
Volební účast byla 61,31%. Do druhého kola volby postoupili 2 kandidáti, kteří obdrželi v

prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů.
2. kolo
Výsledky voleb v naší obci:
Počet voličů: 125 (45,8%) z 273 oprávněných voličů
Počet platných lístků: 125 (100%)
číslo kand. jméno
6
Ing. Miloš Zeman
9
Karel Schwarzenberg

počet hlasů procenta místo
102
81,60%
1
23
18,40%
2

V celé České republice zvítězil Miloš Zeman (54,8%). Volební účast byla 59,11%.

Profil Miloše Zemana
Narodil se v Kolíně v roce 1944. Jeho otec byl poštovní úředník a
matka učitelka. Komunisté mu zakázali vstup na vysokou školu po
referátu o T. G. Masarykovi. Od roku 1965 mu bylo umožněno
studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1968 vstoupil
do Komunistické strany Československa, o rok později promoval s
červeným diplomem a v roce 1970 byl z komunistické strany
vyloučen. Zaměstnání byla různá, komunisté ho pro jeho názory
tříkrát propustili z práce. 17.11. 1989 byl na Národní třídě, v lednu
nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV a koncem měsíce
vstoupil do politiky coby poslanec za Občanské fórum.
Zemanova politická dráha se pojí s ČSSD. V letech 1996 – 98 byl zvolen předsedou
Poslanecké sněmovny, a v r. 98 byl jmenovám předsedou vlády. Do roku 2002 se podařilo
zemi vyvést z hospodářské krize, zvýšil se ekonomický výkon i životní úroveň, inflace
klesla z 10% na 3%, byla profesionalizována armáda, provedena reforma veřejné správy a
privatizován bankovní sektor. V letech 2000 – 2002 při tom vláda postupně snižovala deficit
státního rozpočtu, který v roce 2002 dosáhl hodnoty 46 miliard korun. V roce 2002 odmítnul
znovu kandidovat na předsedu vlády se zdůvodněním, že splnil svůj úkol – vyvedení země
z ekonomické krize. O rok později kandidoval na prezidenta, ale neúspěšně.
Od roku 2003 žije jako starobní důchodce trvale ve dvou obytných místnostech staré tvrze
na Vysočině. Vydal knihu „Jak jsem se mýlil v politice“, byla vyhlášena bestsellerem roku.
V březnu 2007 vystupuje ze Sociální demokracie pro nesouhlas s politikou předsedy ČSSD
Jiřího Paroubka.
Co prosazuje? Rád by posílil prvky přímé demokracie - přímou volbu starostů či hejtmanů
a obecná referenda po švýcarském vzoru. Prosazuje snížení nižší sazby DPH. Zeman je
odpůrce legalizace marihuany (mimo lékařské účely) a prezidentských milostí (vyjma
umírajících lidí, kteří chtějí dožít s rodinou). Odmítá i trest smrti, za těžké zločiny by rád
dával doživotní nucené práce. Nebránil by uzákonění možnosti adopce dítěte
homosexuálním párem. Odmítá kvóty na počet žen v politice, zastává se jaderné energetiky
a s Václavem Klausem ho pojí odpor k ekologům a zeleným snad všeho druhu. Výhledově
je pro přijetí eura.
(Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/profil-kandidata-na-hrad-milose-zemana-dx3/domaci.aspx?)
(JaVo)

(zdroj: www.volby.cz.)
(JaVo)

DIVADLO PIK-ART ....
.. uvedlo svou groteskní komedii ze sklepního prostředí avantgardy 80. let 20. století ŠUNKOFLEKY
Vladimíra Peška v sobotu 13. ledna na místním sále.
Černý kašel, bílá hůl,
stařeny se třesou.
Rachot města, velké lejno
z nosu teče rýma, sůl.
Hlína, hlína, hlína!
Kolotoče, vlajky psů,
roztočové tančí,
tančí písně kančí,
jak smutné krávy.
Hlína, hlína, hlína!
Režie: Josef Kyml.
Hráli: Káďa (Patrik Holeček), Stella (Blanka Peterková), Čolek (Jiří Hotový), Soňa (Gabriela Nogová),
Maťo Kočkodan (Pavel Marek), Jolanda (Zdena Táborská), Instalatér Jíra (Jiří Machálek), Žofina
(Monika Helisová) a další ...
Děkujeme za krásné představení!
Více informací na: http://www.pik-art.cz/.
(fotografie naleznete na druhé stránce občasníku)

DEN HER
V sobotu 3. února se na místním sále konal Den her. Pro děti
byly připraveny hry i soutěže všeho druhu, od hlavolamů, přes
hry karetní a deskové. Domů si všichni zúčastnění odnesli
zajímavé ceny. Děkujeme dobrovolníkům za připravení a
spoluvedení akce.
(fotografie naleznete na druhé stránce občasníku)

PLES OBCE A SVAZU CHOVATELŮ
Tak jako každý rok, se i letos konal v sobotu 17. 2. od 20:00 Ples obce, který pořádali Obecní úřad
Vrbičany a chovatelé exotického ptactva. Na začátku večera se nám představil kouzelník ------- s jeho
přítelkyní. Poté vystoupily naše „Vrbičanské Berušky“ s vystoupením na moderní song „Mám boky
jako skříň“ od Ewy Farne. K tomu všemu nás po celý večer doprovázela k tanci i poslechu kapela
Relax. Byla připravena i bohatá tombola, ve které byly připraveny výhry živé (andulky, korely,
morčata, aj.) i neživé (jablečný mošt, tašky, kytky, mísy, vázy, ošatky, aj.). Děkujeme všem za parádní
akci.
Zveme Vás na akci další - Montérková párty, která se koná v sobotu 21. dubna opět na místním sále.
Přijďte!
(fotografie naleznete na předposlední stránce občasníku)
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Letos jsme oslovili na náš karneval dvojici bavičů Jirku a Martina, kteří byli u nás na karnevale
poprvé. Svůj výstup pro děti - masky a to: krokodýla, piráta, lva, kocoura, Pata a Mata, indiána,
námořníka, několik princezen, atd... zahájili svým zpěvem. Jako překvapení pro děti měli kluci v
půlce programu připravené živé šmouly, Koumáka a jedinečně upraveného šmoulu se jménem
,,Hiphopér". Učili děti a dospělé tančit Makarénu. Pro malé děti měli připravené soutěže, např.

zatloukání dřevěných kolíčků, kde vítězkou byla Janička Hampejsová. Pro starší děti byla soutěž
např. rozplétání uzlů, kde vítězem se stal David Kunert. Každý při příchodu na karneval dostal lístek
do tomboly, kde měl pod číslem odměnu, kterou si vyzvedl po ukončení karnevalu. Celý karneval byl
provázen písničkami, které byly upraveny dětem na míru. Jirko a Martine, děkujeme za hezké
odpoledne!
(fotografie naleznete na předposlední stránce občasníku)

Víte, že ...
… mezi ty, kteří se podílejí na obnově interiéru vrbičanského zámku,
patří i Ladislav Táborský?! Letošní třicátník přišel do Vrbičan s rodiči v
roce 1996. Po základní škole se v lovosickém učilišti vyučil truhlářem.
Absolvoval střední školu s maturitou se zaměřením nábytkář a čalouník
poté ještě získal výuční list tesaře.
Po vyučení pracoval u firmy Horejsek jako truhlář, pak tři roky u
fa. Standy Sovy a posléze u podniku zabývajícím se renovací vojenské
techniky. Od dubna 2014 je zaměstnán ve zdejší Sempře jako truhlář,
tesař plus ostatní potřebné práce. V roce 2016 se oženil. Manželka
Karolína je sociální pečovatelkou.
Pro renovaci zámku zhotovil tři velké, šest malých dveří a několik
oken. Další práce ho jistě ještě čekají. Vyrobil zakázky i mimo Vrbičany.
(Na 10. straně můžete vidět výsledky jeho práce).
V osobním životě je jeho zálibou četba, především sci-fi a stavba plastových modelů vojenské
techniky. Rád poslouchá rockovou a gothic rockovou muziku a zajímá se o vojenskou historii. Láďa
Táborský patří k té části obyvatel Vrbičan, kteří se aktivně zapojili do života v obci a aktivit, které se
v naší obci konají. Věřím, že mu jeho dosavadní elán vydrží a s jeho výrobky se budeme moci i
nadále seznamovat.
(Hy)

PLÁN AKCÍ
12.4.
21.4.
22.4.
27.4.
30.4.
5.5.
11.5.
19.5.
25.5.
27.5.
2.6.
16.6.
21.6.
24.6.
22.7.
21.7.
11.8.
25.8.
26.8.

Čtvrtek
Sobota
Neděle
Pátek
Pondělí
Sobota
Pátek
Sobota
Pátek
Neděle
Sobota
Sobota
Čtvrtek
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle

18:00

Zasedání zastupitelstva
Montérková zábava
7:00 - 11:00 Burza chovatelů
17:00
Šikulové
17:00
Pálení čarodějnic + zábava pod altánem
17:00 - 22:00 Svátek matek
17:00
Šikulové
13:00
Den řemesel
17:00
Šikulové
7:00 - 11:00 Burza chovatelů
14:00
Dětský den a Den pro chlapy + taneční zábava 20:00
9:00 - 18:00 Parkový kroketový turnaj II. rořník
18:00
Zasedání zastupitelstva
7:00 - 11:00 Burza chovatelů
7:00 - 11:00 Burza chovatelů
Tábor Peruc - návrat sobota 28.7.
Výstava exotického ptactva + neděle 12.8.
14:00
Loučení s prázdninami + taneční zábava 20:00
7:00 - 11:00 Burza chovatelů

Přehled státních svátků
Pátek
Pondělí
Úterý
Úterý
Čtvrtek
Pátek

30.3.
2.4.
1.5.
8.5.
5.7.
6.7.

Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa

ŽIVOTNÍ JUBILEA
3.4.
17.4.

Úterý
Úterý

26.4.
3.5.
13.5.
24.5.
28.5.
1.6.
4.6.
1.7.

Čtvrtek
Čtvrtek
Neděle
Čtvrtek
Pondělí
Pátek
Pondělí
Neděle

Vernerová Jaroslava
Chaloupka Petr
Nováková Stanislava
Žáková Jiřina
Moutvička František
Verner Radim
Vojtěchová Venuše
Tomášek Luboš
Henych Josef
Dobrý Julius
Vajcová Albína

Tábor Peruc
Termín na tento rok: 21.7. - .28.7.2018.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2018
PŘÍJMY
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

4 796 100,00

VÝDAJE
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

9 951 500,00

FINANCOVÁNÍ (MD-DAL)

5 155 400,00





ŠIKULOVÉ
TERMÍNY SCHŮZEK:
VŽDY OD 17:00V PROSTORÁCH OBECNÍHO ÚŘADU
PÁTKY 27. 4., 11. 5., 25.5..
TĚŠÍME SE NA VÁS!

3 571 000,00
736 100,00
0,00
489 000,00

3 191 500,00
6 760 000,00

Provozní doba na místním multifunkčním hřišti
duben, květen - středa a pátek 16:00 - 18:00
sobota a neděle 14:00 - 18:00
červen - středa a pátek 14:00 - 20:00
sobota a neděle 14:00 - 20:00
červenec a srpen - 10:00 - 20:00
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 25. 1. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu p. Miloslavu Štýbrovou a p. Liduši Slepičkovou.
2. program zasedání zastupitelstva.
3. rozpočet obce Vrbičany pro rok 2018 byl projednán, doplněn a schválen. Obec Vrbičany bude
v roce 2018 hospodařit s mínusovým rozpočtem. Ztráta bude vykryta z přebytků z
hospodaření minulých let a úspor.
4. inventarizační zprávu o stavu majetku obce Vrbičany k 31. 12. 2017.
5. návrh inventarizační komise na vyřazení majetku obce Vrbičany dle provedené inventury
majetku.
6. účelovou dotaci spolkům a sdružením pro rok 2018 dle návrhu.
Zastupitelstvo ukládá:
1. podepsat smlouvy a zaslat schválené finanční prostředky na účelovou individuální dotaci
schváleným spolkům a srdžením dle návrhu.
Zodpovídá: starosta obce
termín: do 30. 3. 2018
V obci Vrbičany dne 25. 1. 2017
Zapsala: Ludmila Pilneyová
Ověřovatelé zápisu: Miloslava Štýbrová, Liduše Slepičková
Starosta obce: Ing. Jiří Šmíd
KRONIKA OBCE VRBIČANY 1945 - ČÁST 2
V úterý dne 8. května 1945 téměř po celý den trousili se od Siřejovic velké transporty vězňů a to
většinou Poláků z konc. tábora z Litoměřic. Byli mezi nimi i Češi, Moravané, Italové, Francouzi
Belgičané, Rakušané a samozřejmě bratři Rusové z jiných koncentračních táborů. Tito všichni byli
slušně pohoštěni a to silnou polévkou, čerstvým pečivem a kávou.
MNV zabral Němcům potraviny, které pak byly ochotnými občankami zpracovávány pro
vězně. U Vlčků se vařilo jídlo ve velkém množství. U Jirásků se vařilo dokonce v kotli. — Bylo
pohoštěno na 1.000 vězňů. Mezi polskými vězni nalézali se: rektor varšavské university Michalowicz
s třemi profesory téže university. Na památku podepsalo se několik polských politických vězňů.
Den úterý začínal strašnými detonacemi v severozápadních Čechách. Bombardování a strašná
kanonáda se stále přibližovala. Právě, když se ploužilo silnicí od Siřejovic několik skupin politických
vězňů a některé byly již právě vítány davy našich občanů zde před panskou hospodou, přiblížily se
bombardovací letadla a začala odstřelovat z palubních zbraní naši vesnici a též pouštěla bomby. V
těch okamžicích byli již obyvatelé naší obce většinou schováni ve sklepích. Celkem spadlo 7 bomb.
Nejvíce byla poškozena vdova Marie Šupová čp. 80, které shořela celá střecha baráku a kromě toho
poškozené zdivo. Zachráněn jen pašík ve chlívku a zázrakem zůstala na živu 2 malá koťátka, která
byla na půdě pod senem.
Tím, že bomba padla právě do půli dvorku a to do vany, naplněné vodou, způsobila dílo
zkázy. Na dvoře vše zničeno, jak komise MNV zjistila. Byla učiněna patřičná opatření, aby
způsobené škody byly postižené nahrazeny.

Menší škody byly způsobeny Antonínu Vojtěchovi čp. 83, který měl část střechy porouchánu.
Škody v zahradách byly způsobeny všem občanům na levé straně ulice, směřující ke Kačovu.
Postiženi byli také Josef Tučka čp. 70 a František Černý čp. 65. Tlakem vzduchu byla po celé vsi
rozbita okna.
Opravdu šťastnou náhodou nepřišel nikdo při bombardování k úrazu. Jen 1 vězeň měl od
kulometné střely šrám na čele, která mu byla ošetřena.
Večer dne 8. května ujížděla německá ustupující zdecimovaná armáda před rychle postupující
vítěznou Rudou armádou. V autobusech kromě vojáků nalézali se také civilisté. Přes Dubici přehnaly
se 2 něm. tanky a obrněným autem. Opozdilí bicyklisté a pěšáci dotazovali se na směr: Louny –
Karlovy Vary. Neutekli však sovětskému zajetí, neboť Rudá armáda byla již t. č. jak v Lounech, tak
před samými Lovosicemi.
Pozdě večer vykolejil na vršku u Černiva pancéřový vlak s nákladními a osobními vagony v
počtu 40 vozů, které táhly 2 lokomotivy; jedna vpředu a druhá vzadu. Vlak obsahoval mnoho munice
a zásob všeho druhu. Němci, když zvěděli, že v Hájku (u Chotěšova) jsou již Rusové (což nebylo
vůbec pravdou), vlak opustili, munici zapálili a utíkali směrem k Hazmburku. Munice do půl noci
vybuchovala, při čemž svítící střely způsobily hrůzostrašný a zajímavý ohňostroj.
Již o 4. hodině ranní přijely první tanky Rudé armády, toužebně již očekávané. Celá ves byla
hned na nohou. Srdečné „Nazdar!“ znělo několik dní; což pak, když stateční Rudoarmějci začali
házeti občanům spousty cukroví. Z toho měly největší radost děti.
Z neopatrnosti pochroumalo pancéřové vozidlo pí. Jarmile Vernerové nohu, načež musela být
odvezena do nemocnice, kde si řádku týdnů poležela.
Občané se s bratry Rusy hned spřátelili. Všichni jsme je přijali s otevřenou náručí a náležitě
pohostili. Nikomu nezůstali (až na nepatrné výjimky) nic dlužni, protože měli ode všeho, zvláště jídla
měli dostatek. Večer se konala tancovačka na uvítání Rudoarmejců.
Od 9. května 1945 sloužila I. třída Masarykovy školy jako ošetřovna pro bratry Rusy i
repatrianty. Kromě toho tam byl sklad různého lékařského náčiní a léčiv, kteréžto věci byly odvezeny
pak Čsl. Červ. kříži do Terezína.
Ve II. třídě bylo skladiště lůžkovin a nádobí. Tyto věci byly společně s potravinami odvezeny
též do Terezína. Výzbroj a výstroj, umístěná na školní půdě byl odvezena panským autem
posádkovému velitelství v Roudnici n/L.
Psací a počítací stroje s rozmnožovacím strojem odvezli si zástupci MŠANA (Ministerstva
školství a národní osvěty) nákladním autem (viz protokol u MNV).
V roce 1945 vybralo se v naší obci na Sociální pomoc celkem 3.053 K. Důvěrník České
sociální pomoci V. Kubíček vymohl u okresního vedení S. p. pro místní potřebné chudé 10.450 K
podpor. Kromě toho získal důvěrník mnoho šatstva od „Českého srdce“ z Prahy, jehož jest členem.
V revolučních dnech musili být zabiti 2 koně; na to se konal výsek masa. Utržené peníze za
maso přišly do pokladny MNV.
Místní národní výbor přidělil níže uvedeným občanům příslušné funkce: Engelbertu Váchovi
– stravovací akci, Jos. Leníkovi – zabijačka, Fr. Helclovi – mletí a šrotování, V. Kubíčkovi – textilie,
obuv, železo a nádobí a V. Henychovi – policejní přihlášky.
Bylo štěstím pro obec Vrbičany, že byla přidělena mletím do mlýna „Pod strání“, majitel Jiří
Šašek, který je velmi dobrým a uvědomělým vlastencem a zároveň výborným historikem. Má např.
opsánu celou kroniku města Třebenice. Vypisoval doklady ze zemských desk v Praze. Pečlivě
uchovává veškeré listiny od zakladatele mlýna – Jiřího Šaška. Má pořízen krásný album svých
předků a jejich rodin.
Tomuto vzdělanému mlynáři a jeho stárkovi musíme být všickni vděčni. Nemalý dík patří
strážníku Edmundu Burdovi, který nejenom zprostředkovával všem občanům „mletí na černo“, ale
při tom zásoboval moukou skoro celý okresní úřad v Roudnici n/L. Je dlužno jmenovati též bratry
Sytaře: Josefa a Václava, kteří se svolením správy velkostatku odváželi velkým nákladním autem
„černé mletí“ za tmy do mlýna.
Oddlužení obce v obnosu 167.000 K bylo provedeno v letech 1943/44 zásluhou starosty
Josefa Leníka čp. 70. Během okupace muselo odejíti z Vrbičan několik chlapců a děvčat na práci do
Německa, všichni se však vrátili ve zdraví domů.

Pravými repatrianty jsou Rudolf Čičovský, vězněný pro hospodářskou sabotáž v
koncentračním táboře v .. a Josef Laube, vězněný z důvodů politických v koncentráku budyšínském.
Za okupace byl s obecní zvoničky sejmut zvon a musel být odevzdán nenasytným Němcům
na válečné účely.
Řídící učitel V. Kubíček zakoupil 3 svící (smuteční) vrby a daroval je obci. Tyto okrasné
stromky vysázel podél rybníka. V měsíci červenci 1945 byla naše obec přidělena okresu
litoměřickému a poštou opět do Lovosic.
Ve Vrbičanech dne 31. prosince 1945
Zapsal V. Kubíček, obecní kronikář

Úřední hodiny obce Vrbičany zůstavají po celý rok 2018 stejné, tj. v pondělí a ve
čtvrtek od 18:00 - 20:00.
Sběrný dvůr je otevřen od od 1. března do 25. listopadu:
 každou středu od 16:00 do 17:00 (od 1. 3. do 20. 3. a od 31 10. do 25. 11.)
 každou středu od 17:00 do 18:00 (od 21. 3. do 30. 10.)
 a každou sobotu lichý týden od 10:00 - 11:00 (po celé období od 1. 3. do 25. 11.)
Místní lidová knihovna Vrbičany je otevřena po celý rok každé úterý a pátek od
17:00 - 19:00.

Velikonoce den po dni
Svatý týden
Poslední dny postní doby a samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí
a končí nedělí velikonoční (neděle vzkříšení, Hod Boží velikonoční). Oslava Svatého týdne je
zahájena slavnostním vstupem o Květné neděli, v němž se symbolicky naznačuje, že „následujeme
Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a
na jeho životě“.
Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma)
Šestá neděle postní má v římském misále název: „KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ“. Tímto
názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří
jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt
(četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: v památce
Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je
základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale
zároveň ten, který vstal z mrtvých.
Velikonoční triduum
Vrcholem a středem křesťanské liturgie je „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a
zmrtvýchvstání Páně“. Toto třídení začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou
večerních chval o velikonoční neděli. Svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým
pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.
Zelený čtvrtek (není zelený)
Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě
hlavní události: 1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství
eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.

Velký pátek (den, kdy zemřel Ježíš Kristus)
Velikonoční Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Na Velký pátek se
připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím
vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž.
Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie)
Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní). Je to den, kdy Ježíš ležel v
hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý
den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění
(vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od
bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).
Neděle zmrtvýchvstání, „Hod Boží velikonoční“
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu", neboli „prvního dne po sobotě“ (sobota byla
podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Jako křesťané věříme, že svým
zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu k
Bohu, k plnosti života s Bohem. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k
eucharistickému „lámání chleba“ („mši svaté“) a tento den nazvali „dnem Páně“. Každá neděle v roce
je tedy „oslavou Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho
můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.
Velikonoční oktáv a doba velikonoční
Oslava Velikonoc trvá dalších padesát dní („velikonoční doba“) a vrcholí slavností Seslání Ducha
svatého (Letnice). Latinský název Pentecostes znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. První
týden po Velikonocích se nazývá "velikonoční oktáv". Čtyřicátý den po Velikonocích (čtvrtek v
šestém velikonočním týdnu) se slaví svátek „Nanebevstoupení Páně“.
Druhá neděle velikonoční - „bílá neděle“, Neděle Božího milosrdenství
Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství
stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.
Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému světu. „V tento
den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; a' se žádná duše nebojí ke mně
přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček, 699)
Přípravou na svátek může být novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství
(začíná na Velký pátek, trvá devět dní). „V té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti.“
(Deníček, 796)
Jako první slavila svátek Milosrdenství sv. Faustyna. 23. ledna 1995 papež Jan Pavel II. na prosbu
polských biskupů souhlasil, aby ve všech polských diecézích byla po názvu 2. neděle velikonoční
doplněna slova „Božího milosrdenství“. Dnes je 2. neděle velikonoční, díky dekretu Kongregace pro
bohoslužbu a svátosti ze dne 5. května 2000, slavena na celém světě jako neděle Božího
milosrdenství.
(zdroj: http://velikonoce.vira.cz/podstata-velikonoc/pruvodce-velikonocemi/)

Nevyhazujte vaječné skořápky! Překvapivé způsoby jak je využít v každé domácnosti!
Pro většinu lidí jsou vaječné skořápky pouze opadem, který bez přemýšlení vyhazují!
Na podrážděnou kůži
Máte podrážděnou pokožku? Stačí rozdrtit skořápky od vajíček a zalít je bílým octem. Následně
necháme směs několik dní odležet. Poté můžeme aplikovat na podrážděná místa.
Jídlo pro slepičky. Skořápky obsahují spoustu vápníku. Dají se tak skvěle využít pro slepice namísto
drahých doplňků stravy.
Využití při úklidu. Potřebujete vyčistit připálený hrnec? Místo drátěnky použijte drcené skořápky.

Na urychlení růstu pokojových rostlin. Skořápky vylouhujeme ve vodě, s kterou poté zalijeme
pokojové květiny, ty tak budou růst mnohem rychleji!
Pomůžou proti škůdcum na zahradě. V okolí rostlin nadrolíme kousky skořápek, to zabrání slimákům
a dalším škůdcům v proniknutí k našim rostlinám.
Dají se přidat i do kompostu. Máte doma kompost? Přidejte do něj skořápky od vajíček a vytvoříte
tak univerzální hnojivo.
Vybělí zašlé prádlo. Jednoduše si rozdrtíme skořápky a dáme je do látkového sáčku. Do sáčku
přidáme ještě tři plátky citronu. Přidáme do pračky mezi bílé prádlo a pereme. Budete mile
překvapeni výsledky!
(zdroj:
http://vychytavkov.cz/nevyhazujte-vajecne-skorapky-prekvapive-zpusoby-jak-je-vyuzit-vkazde-domacnosti/)

Značení a uchovávání vajec: Vajíčko na tvrdo vydrží až deset dní
Značení na vejci: Je-li první jednička, pochází vejce od nosnic chovaných ve volném výběhu, dvojka
značí nosnice z halového chovu, trojka z klecového, je-li první nula, tak jde o nosnice z ekologického
chovu
Další čísla a znaky na vejcích jsou kód státu a poslední číslo je poslední čtyřčíslí registračního čísla
hospodářství. Kód producenta musí být na obalu nebo uvnitř obalu vysvětlen.
Skladování a trvanlivost vajec
Vejce třídy A mají minimální dobu trvanlivosti až do 28 dní po snášce. Na obalech vajec musí být pro
spotřebitele tato skutečnost vyznačena.
Vejce extra A pak mají minimální trvanlivost 9 dní a musejí obsahovat údaj o datu snášky a uvedenou
dobu použitelnosti, tj. plus 9 dnů (a označení extra čerstvá). Vejce musejí být dodána spotřebiteli
nejpozději do 21 dnů po snášce.
Čerstvá vejce se musejí uchovávat v teplotách od 5 do 18 °C. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti
nebo do místní maloobchodní prodejny musejí být též označena stanoveným způsobem – kódem
producenta. Povinnost označovat vajíčka neplatí pro chovatele, kteří chovají méně než 50 nosnic.
Vařená a barvená vejce jsou považována za vaječný výrobek, jejich dobu spotřeby a podmínky
skladování v souladu se zákonem o potravinách stanovuje sám výrobce, který garantuje i jejich jakost
a zdravotní nezávadnost po celou dobu trvanlivosti. A na obalu musí být uvedeno identifikační
označení výrobce.
Je-li vařené vejce skladováno při 5 až 10 °C, je bez problémů použitelné zhruba deset dní. Vařená
vejce jsou potravinou určenou k přímé spotřebě, jejíž obal (skořápka) je částečně prostupný pro různé
nežádoucí mikroorganismy či plísně, které mohou při nevhodném uložení nepříznivě ovlivnit jejich
zdravotní nezávadnost a zkrátit dobu trvanlivosti. Pozor tedy na skladování při pokojové teplotě!
(zdroj: https://www.vitalia.cz/clanky/znaceni-a-uchovavani-vajec-vajicko-na-tvrdo-vydrzi-az-desetdni/)

(NA POSLEDNÍ STRÁNKU)

Zajímavosti
Výstavba dětského hřiště pod poštou
Obec provedla výstavbu dětského hřiště pod poštou. Nové herní prvky jistě potěší každé dítě.
(FOTOGRAFIE HŘIŠTĚ 1-4)

Výsev nové aleje s fitkem
Obec provedla obnovu aleje směr tělohunt - skládka, včetně osazení venkovních fit prvků, kde si
můžete zacvičit a zároveň sledovat krásy Českého Středohoří.
(FOTOGRAFIE ALEJ 1-6)

