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Dny evropského dědictví ve Vrbně u Mělníka 2015
V sobotu 12. září a v neděli 13. září se ve Vrbně u Mělníka uskutečnil již sedmý ročník Dnů
evropského dědictví. Lokálním garantem bylo opět Regionální muzeum Mělník, které organizovalo
nebo zastřešilo akce nejen na Mělníku, ale také v Dolních Beřkovicích a ve Vliněvsi. Letošní ročník byl
ve Vrbně věnován jedinečnému archeologickému výzkumu, který se v obci uskutečnil v letech 2002 a
2005 a jehož výsledky vrhají nové světlo na vznik osídlení a farní organizace v Čechách. Přednášku na
toto téma pronesli v sobotu dr. Ladislav Varadzin z Archeologického ústavu AV ČR a dr. Ivo Štefan
z Ústavu pro archeologii FF UK, kteří tento výzkum před deseti lety vedli a připravují o něm
v současnosti monografii. Tématu byla věnována také výstava fotografií a nákresů v předsíni kostela a
komentované prohlídky.
Pro zájemce byly k nahlédnutí připraveny i předloňská výstava o drobných sakrálních objektech v obci
Hořín a loňská výstava o Františku K. Opovi „Osvětou k svobodě!? - Tmářstvím k porobě!?“. Volně
k rozebrání byly exempláře všech pěti vydání Vrbenského občasníku od roku 2011.
Již tradiční součástí Dnů evropského dědictví bylo i nedělní zvonění (12:00, 14:30) a poutní mše ke
svátku Povýšení sv. Kříže, která byla slavena v neděli od 15 hodin. Nově zazněl od 16:00 koncert
gospelů a spirituálů v podání dua T‘N’T (Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček) z Prahy.
Na přípravy letošního ročníku Dnů evropského dědictví bylo vynaloženo 1 721 Kč, z čehož byla
hrazena příprava letošní výstavy, vytvoření katalogu z loňské výstavy, tisk pozvánek distribuovaných
do schránek v celé obci Hořín a Zálezlice, občerstvení a drobná pozornost pro přednášející a
účinkující, s tiskem Vrbenských občasníků ovšem vypomohlo Regionální muzeum Mělník. Při sbírce
na pořádání dalších Dnů evropského dědictví ve Vrbně a na nejnutnější údržbu kostela bylo vybráno 3
545 Kč. Výsledná částka 10 230 Kč bude použita na pořádání dalších Dnů evropského dědictví a
údržbu kostela (vyúčtování bude součástí příštího čísla Vrbenského občasníku v roce 2016).
Termín konání:

sobota 12. září 2014, 15:00-17:00
neděle 13. září 2014, 10:00-18:00

Doprovodné akce a počet účastníků:
1) přednáška na téma: „Výsledky, průběh a význam archeologického výzkumu
z roku 2005“ (přednášející dr. Ivo Štefan z Ústavu pro archeologii FF UK a dr.
Ladislav Varadzin z Archeologického ústavu AV ČR), v sobotu 12. září od 15:00,
39 účastníků,
2) výstava v předsíni kostela na téma: „Archeologický výzkum v roce 2005“
(fotografie i popisky poskytli výše uvedení dr. Ivo Štefan a dr. Ladislav
Varadzin), přístupné po celou dobu konání Dnů evropského dědictví ve Vrbně,
92 návštěvníků (odhadem),
3) komentované prohlídky kostela zaměřené na výsledky archeologických
výzkumů (komentované prohlídky vedl Mgr. Jiří A. Čepelák) v neděli od 10:00
do 14:30 a od 17:00 do 18:30, 43 účastníků,
4) vyzvánění vrbenských zvonů v neděli ve 12:00 a 14:30,
5) poutní mše svatá v neděli od 15:00, 25 účastníků,
6) koncert gospelů a spirituálů v podání dua T`N`T (Tereza Bečičková a Tomáš
Ludvíček) v neděli od 16:00, 12 účastníků.
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Lokální garant: Regionální muzeum Mělník (Mgr. Lukáš Snopek)
Spolupracovali: Římskokatolický farní úřad v Roudnici (P. Martin Brousil – zpřístupnění kostela),
Obecní úřad v Hoříně (starosta p. Václav Šmíd – posekání hřbitova, místní propagace, zázemí
v obecním domě ve Vrbně), Regionální muzeum Mělník (Mgr. Lukáš Snopek – tisk Vrbenského
občasníku, propagace), Mělničtí zvoníci (vyzvánění vrbenské zvony), Eva Čepeláková (vydatná pomoc
s úklidem kostela a organizací), pí. Jitka Šestáková (květinová výzdoba, zapůjčení žebříku), Ing. Jiří
Laňka (zapůjčení promítačky) aj.
Kontaktní osoba zodpovědná za Dny evropského dědictví ve Vrbně: Mgr. Jiří A. Čepelák

