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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto je již v plném proudu, užijte si všichni zaslouženou dovolenou, děti prázdniny. Jsem velice rád, že se
poměrně aktivně využívá hřiště, že děti nesedí jen u počítačů a najdou zalíbení i v zábavách které nám byly
v dětství vlastní – hřiště je tu hlavně pro ně.
Johnovna se zaběhla do zkušebního provozu, předaná klubovna dětem (šikulům) začala plnit svůj účel.
Nyní se podařilo dokončit výstavbu váhy a po prázdninách se uvede do provozu se všemi náležitosti. Do té
doby, tedy platí uvedené poplatky za uložení odpadu. Stavební suť a betony se zatím nevybírají až po dořešení nákupu nových kontejnerů.
V počátku měsíce června nás a okolní obce postihl výpadek v dodávce pitné vody. Přes veškeré urgence
Vás občanů a nás o urychlenou nápravu se tak stalo až po dvou dnech. A to bohužel za ne dobře vyjasněných příčin nedodávky vody, vyslovených SČVK. Tato situace se dokonce opakovala na začátku prázdnin.
Jsem rád, že jste na vzniklou situaci reagovali sami, protože jsem byl bohužel v té době pryč. Samozřejmě
jsme na tuto situaci reagovali s vedením SČVK a věříme, že se již nebude opakovat.
(Ing. Jiří Šmíd)

Toulavá kamera
Dne 31. 3. 2019 od 10:00 na programu ČT 1 byl odvysílán pořad „Toulavá kamera“ obsahující reportáž
v délce 4 min 21 vteřin o zámku Vrbičany.
Celý díl měl obsah: Vrbičany — Výstava Pixar — Kostel v Kopřivné — Vodárenské památky Středočeského kraje — Frivolitky Aleny Vyčichalové — Brandýs nad Orlicí.

Titulky v pořadu byly následující:
Vrbičany
Obec Vrbičany na Litoměřicku se po zabrání našeho pohraničí v roce 1938 stala poslední českou vesnicí,
a tak tu fungovala celnice a hraniční kontrola. My se zastavíme na zámku, který si v roce 1786 nechal postavit František Karel Kressel. Projdeme si společně prostory, které v současné době procházejí rekonstrukcí.
Nevelké Vrbičany se zajímavě zapsaly do našich moderních dějin, když se po zabrání českého pohraničí
nacistickým Německem v roce 1938 staly poslední českou vesnicí. A tak tam vznikla celnice a hraniční kontrola. Úředníky tehdy ubytovali v hospodářských budovách tamního zámku, jehož osud ale po celý zbytek
20. století nebyl zrovna veselý. Nedávno ale našel svého zachránce a dnes se probouzí k novému životu.
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Návštěvníci se mohou při prohlídce expozic podívat, jak pokračuje rekonstrukce památky.
V roce 1786 si František Karel Kressel, svobodný pán z Kvaltenburka, nechal při svém poplužním dvoře
postavit pozdně barokní zámek. Byl to osvícenecký český šlechtic, aktivní člen zednářských lóží v Praze
a ve Vídni. Hned další majitel, František Karel Puteani, sídlo zmodernizoval a vtiskl mu klasicistní ráz.
„Tuto podobu zachytila na svém obrazu Amálie Mánesová v roce 1846, když na zdejším zámku učila malovat dceru tehdejšího majitele, rytíře Viléma Jenšíka z Ježova. V té době totiž patřila znalost malby k žádaným dovednostem mladých šlechtičen. A proto Amálie Mánesová za vydělané peníze mohla podporovat
své bratry Josefa a Quida Mánesovy. Obraz se stal natolik slavný, že ho Česká pošta vydala v roce 2007
na známkách.“
Od roku 1872 až do německé okupace Československa patřil zámek hrabatům z rodu Herbersteinů z nedalekých Libochovic.
„V těchto prostorách se nacházelo apartmá barona Hanse Henninga von Hartrott, nuceného správce zdejšího velkostatku od roku 1939, kdy byl Němci zabaven rodině Herbersteinů. Baron Hartrott i s rodinou své
manželky se zapletl do plánovaného atentátu na Hitlera a po prozrazení účasti na spiknutí zde 7. července
roku 1944 spáchal sebevraždu. Podle pamětníků jen chvíli před příjezdem gestapa, před chystaným zatčením, pravděpodobně tak učinil proto, aby zabránil při výslechu prozrazení plánů atentátu.“
Po válce zámek sloužil jako internát. A pomalu chátral. Až do roku 2011, kdy se dočkal zahájení opravy.
„Při rekonstrukci zámku se v této místnosti postupným odkrýváním jednotlivých vrstev objevily fragmenty původní výmalby. Domníváme se, že tato místnost byla dámskou ložnicí. Taktéž podlaha byla překryta
dřevěnými deskami, pod nimiž se nalézají, bohužel již částečně poškozené, kazetové parkety mozaikového
vzoru. V dohledné době počítáme s tím, že obnovíme jak podlahu, tak i barokní výzdobu stěn.“
Část je už hotová. V přízemních komnatách byl instalován nábytek, dokumentující život na venkovském
sídle v první polovině 20. století. Doplňují ho nejcennější exponáty ze sbírky Hany Müllerové z Teplic.
Od roku 2007 shromáždila více než 550 dětských kočárků z celého světa.
„Mezi nejzajímavější exponáty patří kočárky pro dvojčátka, protože v době před 100, 120 lety se tolik dvojčátek nerodilo. Tady máme kočárek, je to vlastně dřevěná kárka, která se jednou manipulací dala upravit
tak, že děti mohly sedět zádičky k sobě, mohly sedět za sebou, nebo i proti sobě. Maminka si mohla vlastně
řídit, jak ty děti budou sedět. Velice zajímavý kočárek, na který jsem pyšná, je tento. Je to kočárek české výroby, značky Premier. Je to sportovní verze z 20. let minulého století. Děti seděly čelem proti sobě, kočárek
je celoskládací a má i takové vychytávky, že je zde úložný prostor, kam si maminka mohla dát své věci pro
děti.“
Na stěnách chodeb nebo ve vstupní hale jsou k vidění obrazy současných malířů. V zatím neopravených místnostech zase najdete precizní papírové modely známých staveb. S prohlídkou zámku nečekejte
do května na zahájení sezóny. Předem ohlášené návštěvy můžou dorazit kdykoliv.
(zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/219562221500013/obsah/685185-vrbicany )

Pálení čarodějnic
Nejdřív mi vytvořili tělo tak, že nacpali slámu do oblečení, udělali nohy, ruce, krk. Hlavu mi vyrobili
z papíru, jiným tak, že nacpali slámu do punčocháčů. Tělo mi pak přidělali na dřevěný kříž. Namalovali mi
obličej a pak mě nechali zavřenou na hřišti. O dva dny později si mě vyzvedli a připoutali na strom u autobusové zastávky s názvem Vrbičany. Na některé čarodějnice jsem viděla, s některými jsem si mohla i povídat, ale několik jsem jich dlouho nezahlédla. Až v úterý 30. 4., kdy jsme se slétli na hřišti pod altánem. Bylo
moc hezky, sluníčko svítílo, hrály se hry. Byly vyhlášeny tři nejlepší čarodějnice. Večer zaplál oheň, opekly
se vuřty a mě hodili do ohně. Tak zase za rok!
(JaVo)
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DEN MATEK
Každá se jmenujeme jinak, přesto jeden svátek v roce slavíme společně s Mojí úžAsnou, Milou, sIlnou,
Něžnou, Krásnou a lAskavou maminkou. Je to „Den matek“, který připadá na druhou květnovou neděli.
V sobotu 11. května, v předvečer svátku všech matek, jsme měly já, moje maminka a všechny maminky
z naší obce možnost zavítat do světa šminek, umělých řas, různorodých paruk, flitrovaných šatů, třpytu
a vysokých podpatků díky profesionální travesti show Kočky. Propracované kostýmy a choreografie nejznámějších zpěvaček zpestřily, okořenily a rozproudily celý večer. Báječně jsme se bavily všechny – ty starší
z nás i novopečené maminky. Zazpívaly jsme si, nasmály se a mnohé z nás si nakonec i zatančily.
Za pěkný večer, milý dárek i květinu patří dík zastupitelům obce.
(K. Saicová)
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DEN ŘEMESEL
Dne 13. května proběhl na zámku Vrbičany Den řemesel od 13:00.
Proběhly ukázky dobových řemesel s tržištěm na zdevastovaném, leč ožívajícím zámku, kde probíhala
výstava kočárků, panenek, papírových modelů. Návštěvníci si mohli vyzkoušet foukání skla, drátkování
skleniček či kamínků, spřádání vlny na kolovrátku, střelbu lukem a kuší, stříkání hasičskou hadicí za pomoci
„recesistů dobrovolných hasičů“, výrobu keramiky, zdobení perníčků nebo se mohli nechat pomalovat barvami na tělo. Občerstvení bylo zajištěno. Děkujeme.
(JaVo)
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Volby do Evropského parlamentu 2019
SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 27. května 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb
do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019.
Státní volební komise schválila usnesením č. 229 ze dne 27. května 2019 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona
č. 62//2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, následující celkové výsledky voleb:
a)

celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu:
8 316 737

b)

celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 2 388 304

c)

celkový počet odevzdaných úředních obálek:

2 387 378

(zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx)

Zvolení europoslanci:
ANO

ODS

Piráti

Dita Charanzová
Martina Dlabajová
Martin Hlaváček
Radka Maxová
Ondřej Knotek
Ondřej Kovařík

Jan Zahradil
Evžen Tošenovský
Veronika Vrecionová
Alexandr Vondra

Markéta Gregorová
Mikuláš Peksa

STAN, regionální
a TOP 09

SPD

KDU-ČSL

KSČM

Jiří Pospíšil
Stanislav Polčák
Luděk Niedermayer

Ivan David
Hynek Blaško

Tomáš Zdechovský
Michaela Šojdrová

Kateřina Konečná

(zdroj: https://eu2019.programydovoleb.cz/)
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Studenti simulovali volby do europarlamentu, vyhráli to u nich Piráti.
Volby „nanečisto“ organizovala společnost Člověk v tísni, hlasovalo v nich 18 758 studentů z 246 škol.
Pokud by šlo o reálné volby, studenti by do Bruselu (resp. Štrasburku) poslali zástupce sedmi stran či hnutí.
Nejlépe si u středoškoláků vedli Piráti (24,48 % odevzdaných hlasů), následovaní STAN s regionálními partnery a TOP 09 (12,06 % odevzdaných hlasů) a brněnským recesistickým hnutím „ANO, vytrollíme europarlament“.
Favorit voleb, hnutí ANO 2011 premiéra Andreje Babiše, překonal pětiprocentní hranici jen těsně (5,30 %
odevzdaných hlasů).

(zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/studenti-simulovali-volby-do-europarlamentu-vyhrali-to-u-nich-pirati-71781)

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Litoměřice
Obec: Vrbičany
Voliči v seznamu: 256
Vydané obálky: 37 (volební účast v %: 14,45 %)
Odevzdané obálky: 37
Platné hlasy: 37 (100 % platných hlasů)
Strana
číslo
1
2
3
4
5

Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
Cesta odpovědné společnosti
Národní socialisté
Občanská demokratická strana

Platné hlasy
celkem
0
0
0
0
1

v%
0,00
0,00
0,00
0,00
2,70

6
7
8
9

ANO, vytrollíme europarlament
Česká str. sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy

3
3
0
1

8,10
8,10
0,00
2,70

10
11

Koalice DSSS a NF
SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka

0
0

0,00
0,00

název

Předn. hlasy
Trylčová Radka Mgr. (1 hlas)
Vrecinová Veronika Ing. (1 hlas)
Veselý Jaroslav Ing. (2 hlasy)
Konečná Kateřina Ing. (1 hlas)
Jordán Josef (1 hlas)
-
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12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25

Koalice Rozumní, ND
Volte Pr. Blok
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO? Jist.Solid.In.pro bud.
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

5,40
0,00
0,00
2,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,70

26

Koalice STAN, TOP 09

2

5,40

27
28
29
30

Česká pirátská strana
Svob. a př. dem. -T.Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011

1
5
0
17

2,70
13,51
0,00
45,94

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
Bezpečnost, odpovědnost, solidarita
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť. demokr. Unie - Čs. Str .lid.
Alternativa pro Česk. rep. 2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pokorný David Bc. (1 hlas)
Kříž Roman Mgr. (1 hlas)
Pospíšil Jiří JUDr. (1 hlas)
Pospíšil Jiří JUDr. (1 hlas)
Blaško Hynek (2 hlasy)
Charanzová Dita (1 hlas)
Kocánek Marek Ing. (1 hlas)
-

DEN DĚTÍ A DEN PRO CHLAPY
Jak se líbil dětský den místním dětem?
Dětský den se mi líbil. Líbilo se mi hrát hokej, házet šipky a jezdit na býkovi.
(Davídek Rosa)

Dětský den se mi líbil, byla legrace, jak děti padaly z býka. Pak se mi líbilo, jak jsme hledali obrázky okolo hřiště.
(Andrejka Rosová)
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Den dětí ve Vrbičanech se slaví 1. červen.
Dětský den a spoustu her,
zábava a odměna jistá,
srandy a smíchu spousta.
Cukrová vata, sladký popcorn,
zmrzliny i limonády,
každé dítko na své si zkrátka přišlo.
Skákaní na trampolíně mě však baví ze všeho nejvíc,
dovádět a smát se to ke mně prostě patří.
Užitý den skončil s buřtíkem na ohínku,
s plným bříškem šup na postýlku
a pak už jen večerní zábava pro maminku ....
(P+A)

PLÁN AKCÍ 2019
17.7.
20.7.
20.7.
24.7.
28.7.
31.7.
3.8.
7.8.
10.8.
14.8.
17.8.

Středa
Sobota
Sobota
Středa
Neděle
Středa
Sobota
Středa
Sobota
Středa
Sobota

17:00 - 18:00
10:00 - 11:00
17:00 - 18:00
7:00 - 11:00
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Tábor Peruc - návrat sobota 27.7.
Sběrný dvůr
Burza chovatelů
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Výstava exotického ptactva + neděle 11.8.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
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21.8.
25.8.
31.8.
31.8.
4.9.
11.9.
12.9.
14.9.
18.9.
22.9.
25.9.
28.9.

Středa
Neděle
Sobota
Sobota
Středa
Středa
Čtvrtek
Sobota
Středa
Neděle
Středa
Sobota

17:00 - 18:00
7:00 - 11:00
10:00 - 11:00
14:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
18:00
10:00 - 11:00
17:00 - 18:00
7:00 - 11:00
17:00 - 18:00
10:00 - 11:00

Sběrný dvůr
Burza chovatelů
Sběrný dvůr
Loučení s prázdninami + taneční zábava 20:00
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Zasedání zastupitelstva
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr
Burza chovatelů
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr

Přehled ostatních a státních svátků 2019
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7.
Spolupatroni Evropy - Cyril a Metoděj (Konstantin a Metoděj) přišli ze Soluně na Velkou Moravu v 9. století.
Příchod těchto věrozvěstů na naše tehdejší území je označován z pohledu dějin jako příchod křesťanství
a vzdělanosti do českých zemí. Tito Slovanští věrozvěstové vytvořili písmo - hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako oficiální jazyk - v té době jako jazyk bohoslužebný.
5. července si připomínáme působení svatého Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. V rámci své křesťanské
misie v druhé polovině 9. století se u nás zasadili o užívání staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka.
Cyril také vytvořil nejstarší slovanské písmo - hlaholici. Cyril a Metoděj svým působením na Velké Moravě
položili základy českého státu. Dnes jsou oslavováni jako hlavní patroni Moravy. V roce 1980 je papež Jan
Pavel II. prohlásil také za spolupatrony Evropy. Jako světce je uznává katolická i pravoslavná církev.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státním svátkem. Svátek se slaví nejenom v Česku, ale
také na Slovensku.
Až do roku 1863 se jako Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje označoval 9. březen (tradice svátku
sahá až do 14. století). V roce 1863 však papež Piem IX. stanovil pro oslavy tisíciletého výročí příchodu bratří
na Moravu 5. červenec. Tento termín nemá z historického hlediska zřejmě s životem a působností Cyrila
a Metoděje žádnou souvislost.
Cyril a Metoděj Bratři ze Soluně, jak se také slovanským věrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi říká, dorazili
na Velkou Moravu na jaře roku 863. Byli sem vysláni byzantským císařem Michaelem, který tak vyhověl
žádosti knížete Rostislava. V té době na Velké Moravě působili misionáři z východofranské říše, kteří však
bohoslužby vykonávali v latině. Rostislav chtěl na Moravu přivést duchovní, kteří by mohli šířit křesťanství ve slovanském jazyce. Již v přípravách na svoji misii vytvořil Cyril pro slovanský jazyk vlastní písmo.
Do hlaholice pak spolu s bratrem přeložili řadu liturgických textů. Jejich bohoslužby ve staroslověnštině
zaznamenaly velký úspěch. Jejich působení však provází boje o moc a ostré střety latinské a staroslověnské
koncepce.
Mladší Konstantin původně působil jako profesor filozofie. Řeholní jméno Cyril, pod kterým je dnes známější, přijal až před svojí smrtí. Zemřel v roce 869 v Římě.
Metoděj, křestním jménem Michal, byl v mládí státním úředníkem, aby se posléze stal mnichem, diakonem a nakonec i prvním moravsko-panonským arcibiskupem. Po smrti svého bratra pokračoval v misii
na Velké Moravě sám. Zemřel v roce 885.
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Den upálení mistra Jana Husa
6. červenec je dnem, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici v roce 1415. Tehdy byl Jan Hus po několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě
popraven. Odmítl totiž odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala obrovský morální úpadek.
Husova smrt však ještě zesílila vliv jeho myšlenek a vyústila až v husitskou revoluci. K odkazu Jan Husa se
vedle husitů hlásí i další církve. Jako svatý mučedník je spolu s Jeronýmem Pražským uctívaný například
pravoslavnou církví. V roce 1999 byl mistr Jan Hus označen za reformátora církve samotným papežem Janem Pavlem II. Ten tehdy i veřejně politoval jeho upálení.
V současnosti je 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa - také českým státním svátkem. Mistr Jan Hus
nebyl jenom velkým náboženským myslitelem, zasadil se také o vývoj českého jazyka. Právě jeho reforma
českého pravopisu je spojována s odstraněním spřežek a zavedením diakritiky.
Život mistra Jana Husa
Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic. Vyučoval na pražské univerzitě (od roku 1398)
a posléze se stal i jejím rektorem. V roce 1400 byl vysvěcen jako římskokatolický kněz a od roku 1402 působil jako kazatel v betlémské kapli.
Jan Hus se ve svých kázáních inspiroval učením reformátora Johna Wycliffa. Ostře kritizoval poměry v církvi, která se obohacovala prodáváním odpustků. Upozorňoval na morální úpadek církve a hledal řešení k její
nápravě.
To vedlo až k tomu, že arcibiskup prohlásil Husa za kacíře, posléze na něho byla uvalena kladba. Pod hrozbou zákazu konání bohoslužeb odešel Jan Hus do Kozího Hrádku a začíná kázat pod širým nebem.
Jan Hus za svůj život vydal několik klíčových teologických spisů, mj. s názvy Knížky o svatokupectví,
Postilla nebo Výklad viery, Desatera a Páteře. V roce 1414 Jan Hus odjíždí hájit své názory na církevní koncil
do Kostnice. Spoléhá přitom na ochranu císaře Zikmunda, který ho však zradil. Ve vykonstruovaném procesu několikrát odmítá odvolat své učení. Nakonec je odsouzen a 6. července 1415 upálen na hranici před
hradbami Kostnice. Jeho popel byl vysypán do řeky Rýn, aby jeho ostatky nemohly být uctívány.
(zdroj: http://svatky.centrum.cz/clanek/den-slovanskych-verozvestu-cyrila-a-metodeje/25/)
(zdroj: http://svatky.centrum.cz/clanek/den-upaleni-mistra-jana-husa/27/)

SVÁTEK V ZÁŘÍ
28. 09. 2019 Sobota

Den české státnosti

obchody mají otevřeno

ŽIVOTNÍ JUBILEA 2019
14.7.
17.7.
31.7.
3.8.
7.8.
10.8.
10.8.
13.8.
15.8.
18.8.
8.9.

Neděle
Středa
Středa
Sobota
Středa
Sobota
Sobota
Úterý
Čtvrtek
Neděle
Neděle

Lancoš Pavel
Löfflerová Věra
Tomášková Alena
Vajcová Venuše
Trojan Jiří
Kubásková Hedvika
Žigmund Pavel
Váchová Marie
Nikl Václav
Chalupecký Roman
Wentová Věnceslava
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Informace k Táboru na Peruci 2019

Datum zahájení: 20. 7. 2019
Datum ukončení: 27. 7. 2019
Místo: autokemp Peruc
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 účastníků přes noc jsou povoleny pouze z pátka na sobotu 26. 7. a 27. 7. 2019.

ŠIKULOVÉ
PO PRÁZDNINÁCH SE POPRVÉ SETKÁME
V PÁTEK 4. 10. V 17:00 V KLUBOVNĚ!

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbičany
konaného dne 20. 6. 2019 od 18:00
Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ověřovatele zápisu p. Zdeňku Fišerovou a p. Naděždu Svobodovou.
program zasedání zastupitelstva dle návrhu.
rozpočtové opatření č. 2 /2019 bylo předneseno, doplněno, projednáno a schváleno.
závěrečný účet s výhradou.
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou.
prodej nemovitého majetku dle návrhu.
zápis do kroniky obce za rok 2018 v předloženém znění.
finanční příspěvek pro Hospic sv. Štěpána dle návrhu.
uložení finančních prostředků dle návrhu.
účetní operace dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo ukládá:
1.
2.
3.
4.

přijmout systémová opatření k nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: průběžně
podat písemnou zprávu Krajskému úřadu o opatření k nápravě.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: do 4. 7. 2019
podepsat předloženou kupní smlouvu v plném znění.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: do 15. 7. 2019
zaslat vyjádření Hospicu sv. Štěpána.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: do 30. 7. 2019

V obci Vrbičany dne 20. 6. 2019
Zapsala: Ludmila Pilneyová
Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Fišerová, Naděžda Svobodová
Starosta obce: Ing. Jiří Šmíd

Termíny vývozů sběrných nádob na komunální odpad pro léto 2019
Týden
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Den
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 a v místní samoobsluze.
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Kronika obce Vrbičany za rok 2018.
Z celostátního hlediska proběhla v lednu druhá přímá volba presidenta republiky. Z devíti kandidátů
za účasti 61,92 % voličů do druhého kola postoupili Miloš Zeman (38,56 %) a Jiří Drahoš (26,60 %). Ve druhém kole za účasti 66,60 % voličů byl zvolen Miloš Zeman (51,36 %).

Činnost zastupitelstva.
Hlavní akcí byla rekonstrukce a obnova budovy Obecního úřadu. Zateplení budovy, změna vytápění
z elektrického na plynové, nové podlahy, bezbariérový přístup, osobní výtah, rekonstrukce kanceláře a zasedačky. Byla zahájena přestavba sběrného dvora-Johnovny. Obec převzala provoz Pošta partner s rozšířenou provozní dobou. Na údržbu a čistotu zaměstnává obec tři zaměstnance. Byl vydán stolní kalendář
do každé domácnosti, čtvrtletně Vrbičanský občasník.

Společenský život v obci.
V plánu obce na tento rok bylo 57 akcí. V obci žilo 39 jubilantů starších 70ti let. Kultura v obci započala
divadelním představením skupiny PIK-ART z Úštěka, které se konalo 13. ledna. Šipkový turnaj za účasti
23 soutěžících byl vyhodnocen 27. ledna. 3. února proběhl na sále Den her pro nejmenší. Pravidelný ples
obce Vrbičany se konal 17. 2. včetně s vystoupením „Vrbičanských berušek“. 10. března dětský maškarní
ples. Pálení čarodějnic s občerstvením a soutěžemi pro děti se konalo 30. dubna. Den matek 5. května a 19.
v zámecké zahradě Den řemesel. Dětský den a Den pro chlapy v sobotu 2. června. Druhý ročník kroketového turnaje v zámeckém parku 16. června. 23. června organizovala obec zájezd na koncert Michala Davida
do Ústí nad Labem. 5. července se uskutečnily Slavnosti husitského hejtmana. Na sto návštěvníků vidělo
ukázky historického šermu, setkání kovářů a nožířů, pro děti pak škola husitských práčat. Koncem července
pak pravidelný týdenní tábor na Peruci.
Poslední srpnovou sobotu (25.) pravidelné rozloučení s prázdninami. Soutěže pro děti, pro starší Vrbičanský sedmiboj, večer taneční zábava. Nejvíce navštěvovaná akce-Dušičková stezka odvahy- v prostorách
zámku a přilehlém parku se uskutečnila 27. října. Setkání dříve narozených s programem známých umělců
proběhlo 24. listopadu. 1. prosince potom zdobení vánočního stromku na návsi a na sále mikulášská nadílka, 12. zpívání koled na zámku. 24. na návsi vánoční koledy a o Silvestra tradiční ohňostroj.
Výtvarný kroužek Šikulové se sešel během roku třináctkrát. Jedenáctkrát burza chovatelů a dvě výstavy
exotického ptactva. Vrbičanský občasník vyšel vždy koncem každého čtvrtletí. V jarních a letních měsících
pravidelný provoz na multifunkčním hřišti. Dvakrát týdně je přístupná místní knihovna.

Komunální a senátní volby.
Komunální volby se konaly ve dnech 5. a 6. října. Do voleb se přihlásili jen stávající zastupitelé. Při účasti
43,19 % tak obecní zastupitelstvo pracuje ve stejném složení i rozdělení funkcí i další volební období.
Senátní volby první kolo v termínu komunálních voleb. Druhé kolo pak ve dnech 12. a 13. října. Z devíti
kandidátů ve druhém kole byl senátorem zvolen starosta Litoměřic Mgr. Ladislav Chlupáč.

Pohyb obyvatel.
Během roku se narodily tři děti, Löffler Tomáš, Pokorná Eliška, Strunečková Karolína. Zemřeli Vojtěch Milan, Kubásek Miroslav, Filmak Petr, Kernerová Jaruška, Šidák Ladislav. Počet obyvatel činí 320.

Hospodaření obce.
Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím budovy OÚ a sběrného dvora, hospodařila obec s nevyrovnaným
rozpočtem. Celkové příjmy v částce 5,477.800Kč a výdaji 14,272.060Kč. Vedle finančních prostředků, vlastní
obec drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 312.735,40 Kč, stavby za 30,126.443,76 Kč, stroje
a přístroje v částce 4,605.445,51 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek za 3,164.923,54 Kč a pozemky
v hodnotě 3,203.221,82 Kč.
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Počasí.
Tento rok byl obdobou toho předchozího. Teplotně nadprůměrný, srážkově ještě horší. Leden začal mírnou zimou, sníh napadl až 16. Koncem měsíce teploty až 12°C. V únoru málo sněhu, celkem asi 3,5 cm.
Mrzlo až 3. dekádu, mrazy do minus 16°C končily 7. března. Pak náhlé oteplení až k 15°C. Poslední týden
sníh a v noci mráz až do velikonoc. Velikonoční neděle 1. dubna v noci kolem nuly, přes den až ke 20°C. Namísto jara přišlo rovnou léto. Sucho, srážky 23 mm. Stejné počasí i v květnu. Oba měsíce byly nejteplejším
dubnem a květnem za posledních 50 let. 1. června po dlouhé době déšť (10,6 mm). Jinde i kroupy a přívaly,
potom teplo a sucho. Koncem měsíce ochlazení na 16°C. Červenec teplý a suchý, tropy až 35°C, v noci kolem 20°C.
2. srpna po 18 hodině bouřka, prudký déšť, asi 10 minut kroupy. Do 21 hod. napršelo 36 mm vody. První
dekádou měsíce skončily tropy. Počasí se umoudřilo na snesitelných teplotách 25-30 °C. Září začalo třídenním deštěm (16 mm). Potom 14 dní teplo a jasno. Velký zlom od pátku 21. Teplota o 10 stupňů dolu,
v noci pod 10 °C, ve dne 15-18 °C, déšť 24 mm, silný vítr. 26. ráno teplota k nule. Říjen začal „Babím létem“.
V noci 8-10 °C, ve dne do 20 °C, bez deště po dva týdny. Pak náhlé ochlazení, v pondělí 22. ráno přízemní
mráz. Za celý měsíc pršelo až v neděli 28. Listopad z počátku teplo až 15 °C a sucho. Od poloviny měsíce
v noci kolem nuly, přes den do 10 °C. Konec pak noční mrazíky, ve dne kolem nuly. Listopad byl nejsušším
měsícem z celého roku, napršelo méně než 3 mm. Poslední večer napadl první sníh. V prosinci mírná zima,
v noci mezi nulou až -6 °C, ve dne -2 až 6 °C. Většinou oblačno, po ránu mlha. Během celého roku napršelo
celkem 326,8 mm vody. To je téměř o 200 litrů vody na m2 méně, než v předchozím roce.

Z nedávné minulosti naší 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 1931
Zasedání 7. ledna 1931.
1). Usneseno, by se přistoupilo na stanovenou cenu sjednanou mezi zástupci obce a velkostatkem, tj.
15000 Kč za budovu a 5000 Kč za inventář.
2). Koupě budovy oznámí se Inspektorátu a jelikož pro nedostatek finančních prostředků nebude možno
v dochvilné době se stavbou nové školní budovy započíti, požádá se jmenovaný úřad o umístění druhé
třídy (pozn. 4. a 5. ročník) v budově zakoupené.
3). K podané ceně velkostatkem, k odprodeji pozemku potřebné ku stavbě silnice do Rochova, tj. 1 Kč za 1
m2, se přistoupí, pakli velkostatek přijde vstříc s cenou stromoví, které bude nutno ku stavbě nové
silnice poraziti.

Zasedání 25. ledna 1931.
1). By se projednávaný obnos ve výši 90.000 Kč na zakoupení školy a její opravy a stavbu silnice Vrbičany-Rochov zažádalo o výpůjčku. Tato bude opatřena u občanské záložny v Libochovicích aneb u Zemské
sociální záložny v Praze na 6,5% úrok a 3,5% úmor. Úrok a úmor na tuto zápůjčku je v rozpočtu na rok
1931 v položce 9.000 Kč.
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2). Rozpočet na rok 1931 schválen v částce 34.447 Kč.
3). K žádosti pana Josefa Hajného by obec převzala studnu, kterou na místě od obce přiděleném udělal,
za 700 Kč se přistupuje, avšak s podmínkou pakli má účty řádně zapravené s touto studnou souvisící,
dále účty se zaměřením spojené jsou-li též v pořádku, by obec s tímto nepříjemnostem se vyhnula.
Zároveň usneseno by se zakoupila nová pumpa do této studny.

Protokol ze zasedání obecní rady z 27. ledna 1931.
Předmětem jest závazek obce majiteli školní budovy panu Josefu Herbersteinovi při koupi této obci
ohledně podmínky, že škola tato bude sloužiti jedině svému účelu a nesmí býti tato později prodána k účelům jiným. Trváme na posledním usnesení zastupitelstva a prohlašujeme, že obec budovu tuto nekupuje
ze spekulačních důvodů, nýbrž jedině k účelům školním, pokud ovšem bude budova tato účelům svým
vyhovovati. Zároveň žádáme v brzké vyrozumění zda jednání o koupi této budovy jest ukončeno ovšem
za podmínek výše uvedených a zda ujednání tato jsou směrodatná, jenžto obec hodlá provésti nutnou
adaptaci, jakmile bude míti určitou direktivu o právoplatně uzavřené koupi budovy samé, jelikož školní
úřady opětně hrozí uzavřením první třídy v pivovaře.

Zasedání 3. března.
1). Usneseno žádati o zápůjčku 200.000 Kč na postavení nové školní budovy. Školní učebny jsou doposud
umístěny v privátním domě pana Josefa Herbeinsteina a uznány tyto za nezpůsobilé k vyučování. Výpůjčka bude vypůjčena na 6 % úrok u Sociální pojišťovny v Praze a umořována bude subvencí o kterou
bude na příslušných místech zažádáno.
2). Usneseno vyplatiti strážníkovi Burdovi za práci při sčítání lidu 20 Kč.
3). Vzhledem k nařízení okresního školního výboru v Litoměřicích a jeho nařízením ze dne 14. 1. 1931,
čísl. 6990/30, kterým zamýšlí okresní školní výbor ozavříti naprosto nezpůsobylé místnosti ve kterých
doposud se děje vyučování, nařizuje stavbu nové školní budovy.

Zasedání 3. dubna.
1). Zadati zhotovení definitivního plánu na stavbu nové školní budovy panu Menhardovi z Brozan
za 800 Kč.
2). K přípisu Okr. Úřadu v Litoměřicích č. 15.487 ve věci zavedení nedělního klidu usneseno vzhledem
k tomu, že naší občané jsou z největší části dělníci, kteří ponejvíce v neděli si své potřeby obstarávají,
by byly obchody v neděli dopoledne otevřeny. Pro otevření obchodu a neděli hlasovalo z přítomných
7 hlasů, proti 4 hlasy.

Zasedání 28. dubna.
1). Z vyrozumění Okr. Úřadu v Litom. se obci povoluje dle zákona zápůjčka 240.000 Kč, která bude uzavřena u Zemské banky v Praze na dobu 40 let.

Zasedání 15. června.
Obecní zastupitelstvo prohlašuje dřívější usnesení o zápůjčkách za neplatné a usnáší se uzavřít zápůjčku
u Obecní spořitelny v Litoměřicích v obnosu 240.000 Kč následovně. Na stavbu školy 210.000 Kč, na zakoupení staré školy čp. 63 a inventáře 20.000 Kč, na opravy a poplatky 10.000 Kč.

Z ostatních usnesení pro zajímavost.
1) K přípisu obecního úřadu v Škrdlovicích ze dne 2. srpna, by byl přijat Adolf Novotný nar. 1899 do svazku
domovské obce, jelikož nestává žádných připomínek a jsou splněny zákonné podmínky, se schvaluje
jmenovaného i s rodinou přijmout do svazku domovské obce Vrbičany.
2) Zřízení nových okapových rour na staré škole se zadá firmě Jeřábek z Třebenic za cenu 1.288 Kč.
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3) Béře se na vědomí, že bylo uveřejněno konkurzní řízení na stavbu dvojtřídní školy. Soutěž počíná dnem
7. září a končí 23. září t.r..
4) Usneseno, by nájem z bytu pro učitelku byl stanoven na 50 Kč měsíčně, jež je povinna předem zapraviti.
5) Usneseno, na ztěžování jednotlivých členů, by se nahoře v obci nebralo více nádob na vodu, neb se
stává, že si mnozí občané vezmou sebou i deset nádob, tak že druhý nedostane vodu žádnou, což se
tímto nechá omeziti, by se podobných případů nedělo.
6) K rozdělení poukázek pro nezaměstnané schváleni páni Leník, Malý a Šeigr.
7) Žádost strážníka Burdy o udělení definitivy se zamítá. Zároveň na zimu nutno strážníku zaopatřiti zimník.
(Hy)

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

Johnovna
Stavba váhy v prostorech Johnovny již byla dokončena.
Zařízení bylo zkonstruováno společností Váhy pro s r. o.

OZNÁMENÍ
Od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 budou úředním dnem na obecním úřadě pouze pondělky od 18:00 do 20:00
hodin.
Občasník obce Vrbičany
náklad 130 ks zdarma
vydává obec Vrbičany
MK ČR E 23660
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VESELÉ NA ZÁVĚR
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