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Volby do Evropského parlamentu 2019
Víte, že ...
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Informace k táboru na Peruci 2019
Šikulové
Usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne
14. 3. 2019 od 18:00
Benefity 2019
Termíny vývozů sběrných nádob na komunální odpad
pro léto 2019
Informace pro občany, kteří se přepravují autobusovou
dopravou napříč Ústeckým krajem
Šmejdi ve Vrbičanech
Falešní řemeslníci
Tvrdost vody
Z nedávné minulosti obce - rok 1930
Veselé na závěr
Johnovna
Pozvánka na montérkovou párty
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Den her
Dne 2. 2. 2019 se na místním sále konal každoroční Den her. Děti si zahrály spousty her, Tik tak, Carcasonne, Prší, Dobble, Černého petra, Puzzle, Pexeso, Věž ....
Děti byly rozděleny do třech kategorií: děti do 10ti let, děti do 15ti let a předškoláci. Body za výhru či
prohru v dané hře byly postupně zaznamenávány do tabulky. Nakonec byly body sečteny a rozhodnuto
o vítězích v dané kategorii.

Umístění:
Děti do 10ti let:
1. Martin Saic,
2. Eliška Sovová,
3. Amálka Osvaldová.

Děti do 15ti let:
1. Lukáš Landa,
2. David Kunert,
3. Honza Pilney.

Předškoláci:
1. Valinka Strunečková,
2. Alička Holíková.

Všechny děti dostaly odměnu.
Všem zúčastněným děkujeme za parádní akci a budeme se těšit zase za rok!
(JaVo)

Ples obce Vrbičany
Ples obce Vrbičany se uskutečnil v sobotu 16. února
od osmé hodiny večerní. K tanci i k poslechu zahrála
kapela Alibi. Program byl bohatý. Nejprve vystoupil
pár dívek ze studia „Studio Pole Dance Roudnice“. To
vzniklo na podzim roku 2013 s myšlenkou rozšířit
pole dance a ukázat, že se nejedná o žádný „tanec
u tyče“ ale o krásný a náročný sport. I dvě vybrané
účastnice plesu se pokusily o toto netradiční cvičení.
Součástí plesu byla i bohatá tombola. Samozřejmě
nechyběly naše vrbičanské Berušky. Některé sto2

ly v sále byly prázdné, a tak doufáme, že příští rok
se opět sál zaplní místními i přespolními tanečníky.
Vždyť cena vstupenky není vysoká a hovězí tataráček od paní Libichové je k nezaplacení. Doufáme, že
hlavně místní občané byli s akcí spokojeni a těšíme
se zase za rok!
(více o Pole dance Roudnice:
https://www.poledance-roudnice.cz/)
(JaVo)

Dětský maškarní ples
Na místním sále bylo v neděli 17. března opravdu veselo. Konal se již poněkolikáté dětský maškarní ples.
K atmosféře přispěla návštěva zajímavých bytostí jako jsou piráti, čarodějnice, víly, princezny, duchové,
kostky Lega a jiné. Hudební doprovod a pěknou zábavu zajistil pan Zdeněk Kaňka. Odměnou za jeho dobrou práci byl pohled do spokojených tváří všech zúčastněných. Děkujeme!
(JaVo)
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Volby do Evropského parlamentu 2019
V pořadí už deváté volby do Evropského parlamen- nejspíše zůstane 705.
tu se budou konat od 23. do 26. května 2019. V Čes- Po posledních volbách z května 2014 je v něm
ku se bude volit teprve počtvrté, volby se opakují nejsilnější politická skupina Evropská lidová strana
každých pět let. Česko má zastoupení 21 poslanců. (EPP) se 217 křesly, následovaná aliancí socialistů
Předpokládá se, že půjde o první volby po vystou- a demokratů (S&D) se 189 zástupci, další skupiny už
pení Spojeného království z Evropské unie ve zbý- mají méně než 75 poslanců.
vajících 27 členských zemích. Vystoupením Británie (https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlase uvolní část poslaneckých mandátů, některé se ment-2019)
rozpustí a některé zaniknou. Z původních 751 jich

Víte, že ...
již 8 roků pracuje jako účetní obecního úřadu ve Vrbičanech Ing. Mgr. Jaroslav Mareš. Rodák z Olomouce (1965), absolvent Vysoké školy dopravy a spojů
v Žilině. Později při zaměstnání vystudoval ještě Filozofickou fakultu v Olomouci, obor Germanistika. Na sever Čech se přiženil v roce 2000. Tento kraj,
co zde žije, si velmi oblíbil.
V době, kdy nastoupil na místo účetního v naší obci, vyučoval na střední škole v Lovosicích. Práce účetního byla, jak sám říká, příjemným relaxem v porovnání s náročnou prací učitele. V současné době pracuje jako obchodní manažer jedné firmy. Kromě toho vyučuje soukromě anglický a německý jazyk
a jako překladatel. V minulosti přeložil některé staré německé kroniky, které
jsou uloženy v Okresním státním archivu v Lovosicích. Přeložil obecní a školní
kroniky Čížkovic, Libochovan a obecní kroniku obce Malíč.
Na našem obecním úřadě vykonává práci účetního od roku 2011 po paní
Krejzové, která ho do práce účetního uvedla. Náplní práce účetního je vedení
podvojného účetnictví o všech účetních operacích na obci. Účtuje pokladnu, tj. příjmové a výdajové pokladní doklady, které vystavuje pokladní paní místostarostka. Účtuje bankovní výpisy, došlé faktury a vystavuje faktury pro naše odběratele. Pořizuje mzdy, vede agendu majetku. Měsíčně zasílá finanční výkazy
na krajský úřad.
Že svou práci vykonává úspěšně, dokládají kladné výsledky každoročních kontrol krajského úřadu.
(Hy)
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PLÁN AKCÍ 2019
3. 4.
5. 4.

Středa
Pátek

17:00 - 18:00
17:00

Sběrný dvůr
Šikulové (klubovna)

10. 4.
11. 4.
13. 4.
17. 4.
19. 4.
19. 4.
24. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.
2. 5.
3. 5.
9. 5.
11. 5.
11. 5.
15. 5.
17. 5.
18. 5.
22. 5.
25. 5.
26. 5.
29. 5.
1. 6.
5. 6.
8. 6.
12. 6.
15. 6.
19. 6.
20. 6.
22. 6.
23. 6.
26. 6.

Středa
Čtvrtek
Sobota
Středa
Pátek
Pátek
Středa
Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Čtvrtek
Sobota
Sobota
Středa
Pátek
Sobota
Středa
Sobota
Neděle
Středa
Sobota
Středa
Sobota
Středa
Sobota
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Středa

17:00 - 18:00
18:00
10:00 - 11:00
17:00 - 18:00
17:00
20:00
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00
7:00 - 11:00
17:00
17:00 - 18:00
17:00
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00
17:00 - 20:00
17:00 - 18:00
17:00
13:00
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00
7:00 - 11:00
17:00 - 18:00
14:00
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00
17:00 - 18:00
9:00 - 18:00
17:00 - 18:00
18:00
10:00 - 11:00
7:00 - 11:00
17:00 - 18:00

Sběrný dvůr
Zasedání zastupitelstva ... RUŠÍ SE!!!
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Šikulové (tělohunt)
Montérková zábava
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Burza chovatelů
Pálení čarodějnic + zábava pod altánem
Sběrný dvůr
Šikulové (klubovna)
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Svátek matek
Sběrný dvůr
Šikulové (tělohunt)
Den řemesel
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Burza chovatelů
Sběrný dvůr
Dětský den a Den pro chlapy + taneční zábava 20:00
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Parkový kroketový turnaj II. ročník
Sběrný dvůr
Zasedání zastupitelstva .. RUŠÍ SE, BUDE 13. 6. 2019
Sběrný dvůr
Burza chovatelů
Sběrný dvůr
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Přehled ostatních a státních svátků 2019
VELIKONOCE
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o nejdůležitější křesťanský svátek. Ne zcela přesná
definice říká, že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku.
14. 4. 2019
15. 4. 2019
16. 4. 2019
17. 4. 2019
18. 4. 2019
19. 4. 2019
20. 4. 2019
21. 4. 2019
22. 4. 2019
28. 4. 2019

Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, začíná svatý týden.
Modré pondělí je nenáboženský tradiční název.
Žluté úterý je nenáboženský tradiční název.
Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka (nenáboženská tradice) Popeleční
středy.
Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše.
Velký pátek je den umučení Ježíše.
Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal Ježíš z mrtvých.
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) je dnem vzkříšení, končí svatý týden.
Na Červené pondělí je tradiční pomlázka (nenáboženská tradice).
Bílá neděle je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne nosili bílé roucho.

(Zdroj: https://kalendar.beda.cz/velikonoce-2019)
Další svátky
01. 05. 2019
08. 05. 2019

Středa
Středa

Svátek práce obchody mají otevřeno
Den vítěžství obchody mají zavřeno

Životní jubilea
16.5.
Čtvrtek
Niko Milan
24.5.
Pátek
Vojtěchová Venuše
28.5.
Úterý
Červeňáková Anna
5.6.
Středa
Hlavatý Jaroslav
11.6.
Úterý
Vojtěchová Marie
(dne 1.7. by oslavila své 87. narozeniny Vajcová Albína, zemřela 15. 3. 2019)
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Informace k Táboru na Peruci 2019

Datum zahájení: 20. 7. 2019
Datum ukončení: 27. 7. 2019
Místo:

autokemp Peruc

Cena:
děti (do 15ti let věku) místní –
850,-Kč
		
dospělí místní – 			
1.350,-Kč
		
děti (do 15ti let věku) cizí – 		
1.150,- Kč
		dospělí cizí – 				1.650,-Kč
Přihláška je ke stažení na stránkách obce www.vrbicany.cz.
Základní pravidla pobytu na táboře v autokempu na Peruci:
1. účastníci do 18ti let musí mít dospělý doprovod,
2. vstup zvířat do areálu je zakázán,
3. návštěvy účasníků přes noc jsou povoleny pouze z pátka na sobotu 26. 7. a 27. 7. 2019.

ŠIKULOVÉ
TERMÍNY SCHŮZEK:
ČTVRTEK 11. 4. 2019 A PÁTKY 19. 4., 3. 5., 17. 5. 2019
VŽDY OD 17:00 V TĚLOHUNTU NEBO V KLUBOVNĚ!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbičany
konaného dne 14. 3. 2019 od 18:00
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ověřovatele zápisu p. Jaroslavu Vernerovou a p. Miloslavu Štýbrovou.
program zasedání zastupitelstva dle návrhu.
rozpočtové opatření č. 1 /2019 bylo předneseno, projednáno a schváleno.
zprávu o provedené inventuře majetku v plném znění.
vyřazení majetku navrženého ve zprávě o provedené inventuře.
individuální účelovou dotaci pro rok 2019 dle návrhu.
odkup nemovitosti dle návrhu.

Zastupitelstvo ukládá:
1. zabezpečit řádné odepsání vyřazeného majetku a likvidaci majetku v souladu s odpadovým hospodářstvím obce a předložit zprávu o jejich likvidaci.
Zodpovídá: předseda inventarizační komise
				
Termín: do 15. 5. 2019
2. podepsat smlouvy a zaslat schválené finanční prostředky na účelovou dotaci dle schváleného
návrhu.
Zodpovídá: starosta obce 								Termín: do 15. 4. 2019
3. předložit zastupitelstvu oddělovací geometrický plán před podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta obce 								Termín: do 15. 5. 2019
4. 4. podepsat smlouvu a dát návrh na zápis do katastru nemovitostí.
Zodpovídá: starosta obce 								Termín: do 30. 5. 2019
V obci Vrbičany dne 18. 3. 2019
Zapsala: Ludmila Pilneyová
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Vernerová, Miloslava Štýbrová
Starosta obce: Ing. Jiří Šmíd

BENEFITY 2019
Benefity a poplatky platné od 1.1.2019
Benefity 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.

Benefity
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
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Příspěvek na kulturu pro občany od 3 let..................................................................max. 500,-Kč
(50% z hodnoty vstupenky, týká se pouze jedné akce ročně)
Příspěvek na pobyt v lázních.............................................................................30% max. 1.000,-Kč
(doporučení lékaře a potvrzení o zaplacení pobytu, netýká se wellness pobytů)
Příspěvek na ozdravný pobyt do 18ti let..................................................... 30% max. 2.500,-Kč,
(potvrzení o zaplacení pobytu žáka či studenta)
Všechny příspěvky se vyplácí pouze 1x ročně!

Služby
Práce s traktorem................................................................................................................350,-Kč/hod.
(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

Ceník sběrného místa
Od zprovoznění váhy budou ceny stanoveny dle tarifu a skladby odpadu za jednotku (v současné době
ceny za dovezený odpad stanovuje obsluha dle kvalifikovaného odhadu)
Textil, obuv a oblečení, stavební dřevo................................................................................. zdarma
Zbytky z rostlinných pletiv, jako je posekaná tráva, spadané listí, bramborová nať, plevel ze zahrady, spadané ovoce, větve........................................................................................................................... zdarma
Odpady netříděné (lina, koberce, hadry…)
Stavební kolečko.............................................................................................................................. 50,-Kč
Vozík za auto....................................................................................................................................250,-Kč
Odpady stavební (cihly, omítka, tašky...)
Stavební kolečko.............................................................................................................................. 10,-Kč
Vozík za auto...................................................................................................................................... 50,-Kč
Odpad stavební – beton
Stavební kolečko.............................................................................................................................. 20,-Kč
Vozík za auto....................................................................................................................................100,-Kč
Odpady netříděné (směs beton, cihly…)
Stavební kolečko.............................................................................................................................. 40,-Kč
Vozík za auto....................................................................................................................................200,-Kč

Větve ze stromů předávat k recyklaci odděleně!!!
Poplatky
Vibrační deska.................................................................................................................................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

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 příplatek ......................................................600,-Kč
Ve všech případech se toalety platí p. Libichové.
Poplatky jsou uvedeny za každých započatých 24 hodin.
9

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 .......................................................................................od 3.000,-Kč

Hřiště bez používání altánu
Akce místní občané (soukromé)...............................................................................................400,-Kč
Akce cizí občané (soukromé)............................................................................................. od 800,-Kč
Výdělečná činnost místní občané..................................................................................... od 800,-Kč
Výdělečná činnost cizí občané .......................................................................................od 1.000,-Kč
K těmto základním cenám se připočítává spotřeba elektrické energie, která činí od 1.1.2019 6 ,-Kč/KWh, platí pro
altán a hřiště.
Poplatky jsou uvedeny za každých započatých 24 hodin

Termíny vývozů sběrných nádob na komunální odpad pro léto 2019
Týden

Den

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek

Datum
2. 5. 2019
9. 5. 2019
16. 5. 2019
23. 5. 2019
30. 5. 2019
6. 6. 2019
13. 6. 2019
20. 6. 2019
27. 6. 2019
4. 7. 2019
11. 7. 2019

Týden

Den

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek

Datum
18. 7. 2019
25. 7. 2019
1. 8. 2019
8. 8. 2019
15. 8. 2019
22. 8. 2019
29. 8. 2019
5. 9. 2019
12. 9. 2019
19. 9. 2019
26. 9. 2019

Typ svozu: lístkový, barva lístku: zelená.
Lístky lze zakoupit u paní Libichové v Hostinci pod Lipami, v místní samoobsluze a na poště.

Informace pro občany, kteří se přepravují autobusovou dopravou napříč
Ústeckým krajem
Informujeme občany, že jsme zaznamenali řadu stížností na řidiče autobusů, kteří nezastavují cestujícím,
převážně tedy dětem, na stanovených zastávkách. Stížnosti jsme obdrželi především od rodičů dětí, kteří
se přepravují napříč našimi obcemi.
V rámci šetření se nám podařilo získat následující informace:
Dle aktualizovaného přepravního řádu ÚK ke dni 1. 1. 0215 je každý cestující povinen použít včas před výstupem signalizační tlačítko „STOP“. Pokud tlačítko použil jiný cestující a uvnitř vozu svítí signalizace „STOP“
nebo „ZASTAVÍME“, cestující signalizační zařízení pro výstup před zastávkou nepoužije.
Abychom předešli opakovaným stížnostem, žádáme občany, aby dbali na zmiňované pokyny. Dále doporučujeme rodičům, aby poučili své děti o používání signalizačního tlačítka k zastavení na příslušné zastávce. Je důležité použít signalizační tlačítko s dostatečným předstihem. V případě, že řidič nezaznamená
pokyn k zastavení včas, může být cestující vysazen až na následující zastávce. Mimo vyhrazený prostor
autobusové zastávky není možné, z důvodu bezpečnosti, cestujícím zastavit.
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V případě nejasností či dalších dotazů v rámci autobusové dopravy Ústeckého kraje doporučujeme nahlížet na web https://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp , případně kontaktovat starostu nebo
místostarostu obce.

Šmejdi ve Vrbičanech
Na začátku března, nejspíše ve dnech 7. nebo 8. se některým z Vás ozval telefon. Ženský hlas se představil
jako Česká energetická. Tato milá paní Vás upozornila, že jste dosud jim nereagovali na dopis ohledně ceny
energií. I když jste o žádném dopisu nevěděli, tak jako já, byli jste informováni, že vás v danou hodinu navštíví jejich pracovník, který s vámi celou věc projedná.
A nyní, jak je to ve skutečnosti. Tito lidé vystupují za spolek, který se nazývá Česká aukční energetická, s r.
o. se sídlem v Brně. Vedle je poznámka, že tato adresa není kontaktní. Když zavoláte na uvedený kontaktní
telefon, je nedostupný. Když přistoupíte na jejich nabídku, že Vám zajistí lacinější energii, musíte jim poskytnout své veškeré osobní údaje včetně rodného čísla, telefonu, e-mail adresy, spotřebě, způsobu úhrady, případně čísla svého účtu na dobu tří let.
Můj dotaz tomu zástupci: „Jakou to má pro mne výhodu?“ „Budete mít lacinější energii!“ „O kolik?“ „To záleží, jak dopadne výběrové řízení!“ „Co z toho máte vy?“ „Provizi!“.
Co z toho plyne? Tato společnost až získá dostatečný počet zákazníků, si vybere dodavatele, který za takto získané odběratele, jim dá největší provizi. Vašim jménem za Vás uzavřou smlouvu na dobu tří let. Když
se Vám tato smlouva nebude líbit, nebo od této smlouvy odstoupíte, zaplatíte tomuto zprostředkovateli
pokutu ve výši 3 000 Kč + DPH.
A co na závěr? Nemohu a také nechci nikomu radit. Pamatujte si však, že když kdokoli z těchto šmejdů
chce od vás vidět poslední vyúčtování energií, je to vždycky podvodník, který vás chce převést k jinému
odběrateli, ne pro vaší výhodu, ale pro jeho finanční zisk. Tito podvodníci se většinou zaměřují na starší lidi.
Proto při jejich návštěvě si pozvěte souseda, nebo potomky. Není-li to možné, vymluvte se, že se musíte
poradit s dětmi, ať přijde jindy, kdy vám to bude vyhovovat. Když jednou něco podepíšete, vzít svůj podpis
zpět, bývá hodně obtížné. Proto nikdy nic bez rozmyslu a podrobných informací raději nic nepodepisujte,
i kdyby vám slibovali i modré z nebe.
(Hy)
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FALEŠNÍ ŘEMESLNÍCI
Na obecní email přišla 19/03/2019 tato zpráva:
Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o rozšíření níže uvedené informace ve Vaší obci. Chtěli bychom, aby se tato informace
dostala především z preventivních důvodů ke starším občanům ať už písemnou formou, rozhlasem, či vyvěšením
v obchodě. Předem děkujeme za pomoc a spolupráci.
S pozdravem
Litoměřice, 19. 3. 2019, nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence Litoměřice
tel.: +420 974 436 207
email: krpulk.kr.pis.lt@pcr.cz

Plánujete opravu střechy?
LITOMĚŘICKO - Vybranou firmu si nejprve dobře prověřte!
CHTĚLI BYCHOM UPOZORNIT PŘEDEVŠÍM STARŠÍ OBČANY ŽIJÍCÍ V RODINNÝCH DOMCÍCH NA NEKALÉ
PRAKTIKY FALEŠNÝCH ŘEMESLNÍKŮ, KTERÉ SE OPĚT OBJEVILY V NAŠEM OKRESE. JEDNÁ SE O SKUPINKU MUŽŮ, KTERÁ SE VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ POHYBUJE V DODÁVKOVÉM VOZIDLE A NABÍZÍ OPRAVY OKAPŮ, STŘECHY APOD. JEJICH NABÍDKA JE VŽDY VELMI LÁKAVÁ, NEBOŤ CENA ZA PRÁCI JE VELICE NÍZKÁ.
PO SKONČENÍ PRACÍ, KTERÉ JSOU VĚTŠINOU BĚHEM NECELÉHO DNE HOTOVÉ, SE POČÁTEČNÍ SMLUVENÁ
ČÁSTKA ZMĚNÍ NA NĚKOLIKANÁSOBNĚ VYŠŠÍ SUMU, KTEROU SE JIM VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ PODAŘÍ OD POŠKOZENÝCH ZÍSKAT.
OBDOBNÉ PŘÍPADY NA LITOMĚŘICKU EVIDUJEME Z ROKU 2017, KDY SE JEDNALO O NĚKOLIK DESÍTEK
PŘÍPADŮ PODVODNÉHO JEDNÁNÍ PÁCHANÉHO PŘEDEVŠÍM NA SENIORECH. V PŘÍPADĚ, ŽE SE S VÝŠE
UVEDENÝM JEDNÁNÍM SETKÁTE, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT PŘÍMO LITOMĚŘICKÉ KRIMINALISTY NA TEL.
974 436 320(321), POPŘ. VOLEJTE LINKU 158.
Uvedené případy jsou evidovány také mimo území našeho okresu, kdy falešní řemeslníci se prokazují
falešným osvědčením a ve většině případů se pohybují v dodávkovém vozidle s polskou RZ. Na území ČR
tyto nekalé praktiky pravděpodobně provozuje více skupin. V souvislosti s těmito případy upozorňujeme,
že na území ČR je možné vykonávat řemeslné činnosti pouze na základě platného živnostenského listu.
Pro přiblížení uvádíme jeden z nedávných případů.
V úterý 12. 3. 2019 v dopoledních hodinách oslovila skupinka neznámých mužů 80letého seniora před
jeho domem na Roudnicku, s tím že mu vymění střešní okapy na jeho domku. Senior nejprve nechtěl, ale
nechal se umluvit, neboť nabídka zněla lákavě. Oprava měla vyjít na 3 tisíce korun, kdy však nebylo stanoveno, k čemu se cena váže. Skupinka mužů, která přijela dodávkovým vozem, se ihned dala do práce.
Po skončení prací se počáteční smluvená částka za výměnu okapů změnila na několikanásobně vyšší hodnoty. Neznámí „řemeslníci“ na základě nějakých výpočtů naúčtovali seniorovi za práci odvedenou během
jednoho půldne více než 200 tisíc korun. Po obdržení požadovaných peněz odešli muži ven údajně měnit
okapové svody. Po chvíli poškozený zjistil, že venku nikdo není a muži i s autem jsou pryč. Poškozený neobdržel žádný dokument o provedené práci. Po neznámých řemeslnících nyní policisté pátrají.

nprap. Pavla Kofrová

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

vrchní inspektor
+420 974 436 207 [1]
+420 724 101 966 [2]
pavla.kofrova@pcr.cz

Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem
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Tvrdost vody
Jaká je tvrdost vody zajímá každou hospodyni. Pozná to nejen na nádobí, zvláště na varné konvici, ale důležité je to tehdy, používáte-li myčku nádobí. U myčky nádobí je třeba nastavit mycí systém podle tvrdosti
vody. Všichni víme, že ve Vrbičanech je voda tzv. tvrdá. Ale kolik? Náš dodavatel vody používá Německou
stupnici tvrdosti vody °dH, která má 6 stupňů. Voda v našem vodovodu má tvrdost 33,6°dH, proto patří
do nejvyššího stupně číslo 6, který má rozsah 20-60°dH. Myčku nádobí je třeba nastavit na nejvyšší stupeň,
který myčka má. Podle typu a výrobce myčky. (např. r5).
(Hy)

Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Pro hodnocení vody z technického
hlediska se používá následující stupnice tvrdosti: Velmi měkká - Měkká - Středně tvrdá - Tvrdá - Velmi tvrdá.
Jednotkou tvrdosti vody v soustavě SI je mmol/l. Zastarale se tvrdost vody vyjadřuje ještě někdy ve stupních německých , anglických, francouzských nebo amerických.

Tvrdost a senzorické vlastnosti vody:
-Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti vody (např. tvorba povlaku na hladině čaje lze odstranit přidáním několika kapek citrónové šťávy nebo přidáním špetky kyseliny citronové do 1 litru
vody).
-Podle některých údajů se s tvrdostí vody zvyšuje doba vaření zeleniny a masa.
-Velmi tvrdá voda má pro některé lidi nepříjemnou chuť. Záleží však i na přítomnosti dalších iontů.
-Pro většinu lidí je chuťově nepřijatelná i velmi měkká voda (mýdlová chuť).

Technické problémy způsobené tvrdostí vody
-Tvrdá voda snižuje životnost potrubí tvorbou inkrustací.
-Tvrdá voda rovněž snižuje rozpustnost mýdla a pracích prášků a zvyšuje jejich spotřebu.
-U vod obsahujících hydrogenuhličitany dochází varem k odstranění oxidu uhličitého a k přeměně
rozpustných hydrogenuhličitanů na nerozpustný uhličitan (vápenatý), který se vyloučí ve formě kotelního
kamene na stěnách varných nádob a bojlerů.
-Při vysokých teplotách se kotelní kámen tvoří rychleji, proto je vhodné omezit ohřev teplé vody
na 60 stupňů Celsia. (Např. pitná voda z ÚV Troubky podle Odborného posudku problematiky vodního kamene, který byl vypracován Institutem environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU
Ostrava, nemá tendenci k tvorbě inkrustací až do zahřátí na 70 stupňů Celsia.)
-U domácích spotřebičů je nutno řídit se návodem výrobce spotřebiče. Podle pokynů výrobce je
většinou možno použít přípravky na omezení tvorby vodního kamene.
-Velmi měkká voda bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí.

Tvrdost a zdravotní hledisko
Z hlediska použití vody pro pitné účely je žádoucí určitý obsah vápníku a hořčíku, neboť se jedná o tzv.
biogenní prvky, potřebné pro lidský organizmus. Vápník je důležitý pro správný vývoj zubů a kostí, ale i pro
svaly, nervy a správnou srdeční činnost. Při jeho nedostatku hrozí osteoporóza nebo například i vysoký
krevní tlak. Nedostatkem hořčíku v organizmu se zvyšuje riziko vysokého tlaku, srdečních arytmií, infarktu
nebo dokonce cukrovky. Demineralizovaná voda není určena k požívání.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, uvádí jako doporučenou (ze zdravotního hlediska) hodnotu tvrdosti pitné vody (sumy vápníku
a hořčíku) 2 - 3,5 mmol/l. Pokud se využívají přírodní zdroje s tvrdostí mimo tento interval, tvrdost se neupravuje. Zároveň však není dovoleno v procesu výroby pitné vody uměle snižovat koncentraci vápníku
a hořčíku pod tzv. mezní hodnoty (pro vápník 30mg/l a pro hořčík 10mg/l).
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(zdroj: https://www.vakprerov.cz/kvalita-pitne-vody/tvrdost-pitne-vody.html)
Rozbor vody v akreditované laboratoři po ČR
Laboratorní rozbor vody
Služby po celé České republice
tel.: 377 223 432
email: info@profivoda.cz
Kontakt Lovosice
U Zdymadel 827, Lovosice 410 02
+420 377 223 432,
info@profivoda.cz
příjem vzorků: 7:30 - 16:00

Drahá voda. Češi si za ni letos připlatí
Většině Čechů letos stoupnou náklady na vodné. Průměrně o tři procenta, maximálně o necelou desetinu. Číslo je však ošemetné, protože v zemi je 3000 provozovatelů vodárenské soustavy a každý si úhrady
nastavuje po svém. Nejvíce tak zdražení, důsledek inflace a zdražování vstupů, pocítí v moravskoslezském
Bruntále – o 6,69 korun na kubík.
Číslo je ošemetné, protože průměrovat cenu v republice nedává mnoho smyslu. V zemi je na 3000 provozovatelů vodárenské soustavy a každý si úhrady nastavuje po svém. Sdružení SOVAK, jež sumu zveřejnilo,
zastupuje ty největší, obsluhuje kolem devíti milionů obyvatel. Zbytek jsou vesměs malé obce, kde se často
za vodu platí podnákladové ceny, které neodrážejí skutečné náklady na úpravu a dopravu vody do domácností.

Nezlevnil nikdo
Přehled po jednotlivých městech a vesnicích, kolik kde voda stojí a co se do částky započítává, zveřejňuje ministerstvo zemědělství na speciálním webu (eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/
webova-aplikace-prezentacedat-vak), kde si může každý dohledat, jak si počíná jeho starosta. Nízká cena
vody totiž mívá často svoji odvrácenou stranu – třeba že obec nedává dost peněz do fondu obnovy, trubky
zastarávají a vytváří se na nich obří vnitřní dluh.
Zdražení letos nejvíc pocítí v moravskoslezském Bruntále – o 6,69 koruny na kubík. Pro průměrnou čtyřčlennou domácnost to znamená roční zvýšení částky na složence o skoro 860 korun.
„Jednotlivá města a obce se tak už nemohou alibisticky schovávat za neadekvátně nastavenou cenou
vody, neboť lze velmi snadno dohledat, zda příliš nízká cena není dosažena obecními dotacemi do ztrátového hospodaření či zanedbáváním investic do oprav a obnovy vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl
Miloslav Vostrý, šéf představenstva SOVAK.
Zdražení letos nejvíc pocítí v moravskoslezském Bruntále – o 6,69 koruny na kubík. Pro průměrnou čtyřčlennou domácnost to znamená roční zvýšení částky na složence o skoro 860 korun.
Hlavním zdrojem růstu je inflace a zdražování vstupů, třeba energií a chemikálií. Do cifer se promítá i přísněji vyžadovaná povinnost střádat si do zmíněných fondů obnovy, předloni do nich přibylo 14 miliard.
Na potřeby obnovy a dostavby to ale pořád nestačí, deficit vykazují právě menší obce.
Nižší daň vodu nezlevní všem
Vodohospodáři počítají, že když projde vládní záměr přesunout vodné z 15procentní sazby DPH do desetiprocentní, ceny klesnou asi o čtyři koruny na kubík. „O tuto částku lze po schválení orgány vodárenských
společností a zpravidla i zastupitelstvy obcí snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka,“
řekl ředitel SOVAK Oldřich Vlasák.
14

Ani to by však nenastalo plošně, protože tam, kde fondy obnovy obrůstají pavučiny, by uspořené peníze
z daně měly směřovat přednostně do odkládaných investic. Starostové by si tak mohli začít plnit povinnost a současně nezdražovat lidem vodu. V konečném důsledku je však na zodpovědnosti každého provozovatele, jak hospodaří. Ministerstvo zemědělství ty, kdo si na investice neodkládají, obesílá vytýkacími
dopisy, a resort financí usměrňuje cenu – hlídá, co si do ní firmy započítají. Často se skloňuje podezření,
že společnosti si zahrnují nepřiměřené zisky; ty předloňské přitom odpovídaly průměrně osmi procentům
z konečné ceny.
(Zdroj:
http://ceskapozice.lidovky.cz/draha-voda-cesi-si-za-ni-letos-priplati-dhz-/tema.
aspx?c=A190212_095733_pozice-tema_houd)

Z nedávné minulosti obce
Během rekonstrukce budovy obecního úřadu, byla nalezena kniha se zápisy zasedání zastupitelstva obce Vrbičany z období první poloviny 20. století. V tomto a v dalších dílech Vrbičanského občasníku Vám přinášíme zajímavé
ukázky z této knihy.
Vybrané zajímavosti ze zápisů přinášíme v původním znění a úpravě. Pouze jsme upravili některé gramatické nepřesnosti.

Rok 1930
Zasedání obecního zastupitelstva 21. února.
1)
Přípis okresního úřadu v Litoměřicích byl panem starostou přečten. Na návrh pana Leníka
usneseno vyhotovení náčrtku s plánem polohy a to pro dvě učebny se vším příslušenstvím a s byty pro
řídícího učitele a učitele.
Navrženo, by se ohledně školní budovy jednalo s majitelem a v případě nedohodnutí majitele o cenu předala se záležitost k rozhodnutí Státnímu pozemkovému úřadu. Odvoláváme se, že obec žádala o budovu
v prvním parcelačním řízení, načeš se též majitel odvolává. Nabídnuto bylo za budovu 10.000Kč.
Usneseno, by se navázalo s panem ing. Josefem Francem z Litoměřic o předběžných pracích ku stavbě.
Stavba školní budovy může býti proveditelná jenom v tom případě, dostane-li se naší obci přiměřených
a vydatných subvencí zemských, popřípadě státních, kteroužto podmínku přednesli členové obecního zastupitelstva a místní školní rady při úředním jednání a komisionelním šetření dne 13. listopadu 1929.
2)
Usneseno, by se k oslavě 80. narozenin pana prezidenta konalo slavnostní sezení, k němuž
bude přizváno místní obyvatelstvo zdejší obce. Sezení bude od 2 hod ve školní budově.
3)
K přípisu Okr. Soudu v Lovosicích mnoho-li je obec ochotna přispívati na Arnošta Richtra,
který má být dodán do vychovatelny, usneseno dáti pouze zákonný příspěvek.

PROTOKOL
sepsaný při slavnostním sezení obecního zastupitelstva, konaného v pátek 7. března 1930 o 7 hodině večerní ve školní budově za účelem oslavy 80. NAROZENIN pana prezidenta republiky T. G. Masaryka.
Slavnostní schůzi zahájil starosta obce p. Josef Vaněk. Přivítal členy obecního zastupitelstva, místní školní
rady a přiléhavými slovy zmínil se stručně o účelu schůze.
Vhodný proslov k 80. narozeninám prezidentovým přednesl řídící učitel p. Oldřich Hartmann. Zmínil se
o tom, že narozeniny našeho prezidenta jsou pro celý národ, pro všechny vzdělané a uvědomělé občany
ČSR velikým svátkem a v další řeči promluvil o jeho životním díle a nesmrtelných zásluhách o náš stát. Svůj
proslov zakončil přednášející slovy, jakým štěstím bylo pro čsl. národ, že v tak velikých dějinných chvílích,
jako byla světová válka, měl Tomáše Masaryka a že všichni obyvatelé republiky zavázáni jsou Masarykovi
úctou, vděčností, což všichni lidé dobré vůle cítí vyrovnávají dnes proto svému prezidentovi svůj dluh.
Osmdesát let přeletělo nad hlavou velikého Čecha.
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Nejlépe ovšem uctíme 80. narozeniny pana prezidenta, když mu přineseme nejmilejší dar: že budeme
dobrými lidmi vůbec, že budeme dobrými občany státu, že budeme stát při pravdě a spravedlnosti a že
v pravdě Masarykově budeme žít, pracovat a vítězit.
Po tomto proslovu vyzval starosta obce přítomné členy obecního zastupitelstva a místní školní rady, aby
sepsaný protokol podepsali a slavnostní sezení zakončil.
Zdráv buď Tomáši Masaryku!
Buď zdráv první prezidente náš!
Ve Vrbičanech dne 7. března 1930.

Členové učitelského sboru:
Oldřich Hartmann 			
Josef Vaněk
říd. učitel 				obecní starosta
Marie Petrusová
učitelka

Členové obecního zastupitelstva a místní školní rady:
V. Hanke, Ladislav Job, Václav Bartůněk, Černý František, Rudolf Jirásek,
W. Borovička, Josef Leník, Josef Malý, Jirásek Metoděj, Alex. Laube.

Z usnesení z 15. března:
1. By se při zpracování náčrtku školy bylo zároveň zapracováno jeden postranný dřevník a kolna
na uhlí, 2 chlévky a sklípek, zároveň žumpa na popel a na hnojiště, záchody na dvoře odděleny od školní
budovy.
2. Výpověď ponocného Jana Hamerle od 1. dubna se béře na vědomí.
3. Usneseno by se zdejším brancům vyplácela nadále částka 10 Kč.
4. Aby se veřejným způsobem oznámilo v obci, by se občané zdejší přihlásili k vykonávání obecních
pomůcek a všech prací tímto spojených.
5. Navrženo, by jela deputace do Prahy, žádati kancelář presidenta Masaryka o milodar na postavení nové
školní budovy.

Z usnesení z 31. března:
Usneseno by se volba ponocného odložila a vydala se vyhláška o přijmutí strážníka.
Předmětem jest:
Přesné stanovaní podmínek a jeho požitků, jež obě strany se zavážou dodržovati a jež nově jmenovaný
strážník svým podpisem stvrzuje:
1) Nárok na definitivu nabyde strážník teprve schválením obecního zastupitelstva.
2) Jakéholiv prozrazení úředního tajemství, jež by se jemu prokázalo může míti následky na propuštění ze služby s jednoměsíční výpovědí bez veškeré náhrady a vyklizení naturálního bytu v této době
současně.

Služba:
v obci.

1. Ponůcka od 10 hod večerní do 3 hod. ranní. Hodiny hlásí pískáním. Udržování pořádku a klidu

2. Službu bezpečnostní, dle potřeby a doby a obsluha obecního osvětlení dle obvyklosti.
3. Obchůzka po polích dokud není úroda sklizena. Dobu volí sobě strážník sám, ne-li starostou neb
úředními pracemi jinak zaměstnán.
4. V poledne neb jinou hodinu jenž bude obapolně smluvena, hlásí se strážník u starosty obce v zaměstnání, jež spočívá ve vyřizování úředních spisů, obchůzek s tím spojených, neb může mu býti přidělena
práce jakákoliv jež souvisí s obecním hospodářstvím. Na příklad ošetřování obecních stromů, tj. obrytí,
kleštění, vysazování neb jiné. Úklid uhlí pro školu, řezání a štípání dříví. Dopoledne má volno, mimo nutné
případy, načež by měl volnou dobu odpolední.
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Požitky:
1. Byt o dvou světnicích v obecním domku, kolnu na uhlí a dříví, 2 chlévky a část půdy.
2. Bude-li míti nově zvolený strážník svůj byt, bude mu dána měsíční náhrada 100 Kč měsíčně.
3. Služba: 80 Kč týdně a celé nemocenské.
4. 3 korce polí v užívání po vyjití nájmu. Do té doby mu bude dána měsíční náhrada 585 Kč ročně.
5. Oblek vycházkový a plášť bude mu dán pro první období, jimž obec disponuje, případně mu
bude na obecní útraty přešit. Na doplnění šatstva a obuvi bude mu vyplaceno pro letošní rok 300 Kč. Plášť
zůstává majetkem obce. Pro příští léta bude mu na šatstvo a obuv stanoven paušál dle běžných cen pro
každý rok.
6. Ročně obdrží 20q uhlí.
7. Lepení plakátů na obecních tabulích, za něž si vybraný poplatek 1 Kč ponechá. Maz si opatří sám.
8. Vydávání dobytčích pasů, za něž smí vybírati 1 Kč za kus, potřebné tiskopisy si hradí.
9. Výpověď obapolná je jedno měsíční.
10. Cestovné stanoví se: do Lovosic 5 Kč, do Litoměřic 10 Kč, do Roudnice 15 Kč.
Na tyto podmínky stanovené obecním zastupitelstvem přistupuji a zavazuji se svým podpisem je dodržovati.

Volba strážníka.
Na přání členů volba provedena hlasovacími lístky, z nichž obdržel Edmund Burda 9 hlasů, Hajný Václav 1
hlas a jeden lístek byl odevzdán prázdný. Z ostatních předložených žádostí Škoda Antonín, Jehlička Adolf
a Hraniček František neobdrželi hlas vůbec.
Volba nabyde platnosti teprve po průkazu schopnosti samostatného stylu a pravopisu jež bude provedena před obecním starostou.
-Během tohoto roku byl schválen náčrtek plánu nové školní budovy.
Zpracování plánu zadáno Ing. Jaroslavu Resslerovi z Prahy za 9.200 Kč.
-Provedeno vyčištění a vybetonování rybníka ve spolupráci se statkem.
Dovoz písku-25 Kč/m3, zedníkům 5 Kč/hod, pomocným děln. 3 Kč.
Provedla fa Mareš z Keblic.
-Pronajaty obecní pozemky na 4 roky za ar 7 Kč/rok s podmínkou jedenkrát pohnojit chlévskou
mrvou.
-Zakoupen obušek pro strážníka. Cyklisté, kteří za tmy nepoužívají patřičné osvětlení, pokutovat
částkou 5 Kč, při opakovaném přestupku 10 Kč.
(Hy)

Zápisy jsme ponechali v původním znění. Pouze jsme upravili některé gramatické nepřesnosti.

VESELÉ NA ZÁVĚR
Dotaz řidičky.
Mám na vás dotaz, potřebuji poradit: Týká se to alkoholu za volantem. Včera jsme měli vánoční večírek
a k večeři jsem vypila 8-9 piv (0,5l) a k dezertu jsem si dala ještě 5 až 6 vodek. Proto jsem se rozhodla nechat
auto u restaurace a odjela jsem domů autobusem. Po cestě jsem si všimla policejní hlídky jak staví a pokutují ostatní auta, ale autobus nechali projet. Takže jsem se domů dostala bezpečně a bez stresu.To mě
skutečně překvapilo. A teď můj dotaz. Autobus mi stojí za barákem. Nevíte, jak bych ho mohla nenápadně
vrátit?
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Uhádnete přísloví?

Johnovna
Dne 15. 3. 2019 probíhala od 17:00 do 18:00 prohlídka nově zrekonstruovaných prostor sběrného dvora, Johnovny. Celkem okolo 30ti místních občanů se přišlo podívat na novou omítku, schodiště, podlahy,
toaletní a kuchyňské místnosti. Většinu prácí provedla firma Stavby a střechy S&H s.r.o.. Během výstavby
objektu byla objevena studna. Nyní se pracuje na výstavbě váhy.
Doufáme, že se nové prostory Johnovny budou občanům líbit a sloužit tak ke svému zamýšlenému účelu.
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