Plány do budoucna
V loňském roce jsme si jako hlavní cíle vytkli další pořádání
kulturních akcí ve Vrbně u Mělníka, jejich rozšíření, uspořádání
přednášky o archeologických výzkumech ve Vrbně a opravu stropu
v předsíni kostela, který se již nacházel v téměř havarijním stavu.
Tyto cíle se podařilo splnit.
Naším letošním předsevzetím je i nadále vytrvat v pořádání
kulturních a duchovních akcí ve vrbenském kostele, v jeho
zapojování do života obce, a to pořádáním výstav, přednášek,
koncertů apod. Zajímavými tématy mohou být obecní kroniky,
boje o konečnou podobu laterálního kanálu a ochranných hrází,
historie povodní, školství, společenského života a mnoho jiných
námětů. Pokud i vás nějaká vhodná témata napadají, neváhejte
a napište nám.
V loňském i předloňském roce se uvažovalo také o vytvoření
pohlednice vrbenského kostela, což se bohužel nestihlo z důvodu
dlouhodobého pracovního vytížení pořadatele této akce. Může-li
tedy někdo z vás v tomto směru nabídnout pomocnou ruku, tuto
iniciativu jedině uvítáme.
Od loňských Dnů evropského dědictví se podařilo zdárně vyřešit
problém propadajícího se stropu v předsíni kostela, a tak bychom se
nyní chtěli zaměřit na opravu stropu v kostelní lodi, který je silně
poškozen dřívějším zatékáním dešťové vody. Po zjištění rozsahu
škod a prostředků nutných k opravě bychom se rádi podíleli
financování nebo alespoň spolufinancováním prací vedoucích
k jeho zajištění a opravě.
Duchovní správa kostela:
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem (P. Martin Brousil),
Komenského 174, 416 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 837 125,
e-mail: farnost.rce@seznam.cz
Lokální garant Dnů evropského dědictví: Regionální muzeum
Mělník (Mgr. Lukáš Snopek)
Občasník sestavil: Mgr. Jiří A. Čepelák, mob. tel.: 736 113 620,
e-mail: cepelak.jiri@seznam.cz (uzávěrka 5. ročníku: 01.09.2015)

VRBENSKÝ OBČASNÍK
VYDÁVANÝ PŘI KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE VE VRBNĚ

ročník 5

12. září 2015

Dny evropského dědictví se
letos uskuteční na Mělníku,
v Dolních Beřkovicích, Vliněvsi
i u nás ve Vrbně. Jelikož si letos
připomínáme přesně desáté výročí
archeologického výzkumu, který
byl jedinečný nejen rozsahem (viz
obrázek vpravo), ale také svým
významem, bude tento výzkum
hlavním tématem letošních Dnů
evropského dědictví ve Vrbně.
Veřejná přednáška o tomto
výzkumu, o jeho průběhu
a výsledcích se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže v sobotu
12. září 2015 od 15 hodin. Přednášet budou PhDr. Ivo Štefan,
Ph.D. z Ústavu pro archeologii FF UK a Mgr. Ladislav Varadzin,
Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR, kteří tento výzkum před
deseti lety vedli a prosluli i mnoha jinými výzkumy, např. na
pražském Vyšehradě.
V neděli 13. září 2015 bude opět po roce pro veřejnost otevřen
kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbně – od 10 do 14 hodin se v něm
budou konat komentované prohlídky zaměřené na již zmíněný
archeologický výzkum, kterému bude v předsíni kostela věnována i
výstava fotografií. Od 15 hodin bude P. Martin Brousil celebrovat
tradiční poutní mši ke svátku Povýšení sv. Kříže. Pak bude
následovat koncert spirituálů a gospelů v podání dua T‘N’T
(Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček) a od 17 hodin poslední
komentovaná prohlídka kostela. Výstavy z minulých let budou
přístupné ve formě katalogu. Vaši návštěvu si jistě zaslouží také
nedávno otevřená Naučná stezka Vrbno – Zelčín.
Všechny zmíněné akce jsou, stejně jako každý rok, přístupné
zdarma. Jste srdečně zváni!

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE VRBNĚ V ROCE 2005
VE ZKRATCE
Výzkum v areálu půvabné návsi Vrbna u Mělníka, vyvolaný
budováním inženýrských sítí a trvající úhrnem asi 2,5 měsíce,
proběhl v roce 2005 ve spolupráci s Ústavem pro archeologii FF
UK a za finanční podpory obce Hořín. Odhalil pozůstatky
rozsáhlého raně středověkého hřbitova obklopujícího románský
kostel Povýšení sv. Kříže. Prozkoumáno bylo téměř 250 pohřbů
a několik dalších porušených jedinců v druhotném uložení.
Datování pohřebiště do doby kolem r. 1100 až 1250–1300 se opírá
o nálezy mincí, šperků a některá další terénní zjištění. Celkový
počet pohřbených jedinců v období 1100–1250/1300 odhadujeme
zhruba na 2 000 nebo více. Vrbno tvoří spolu s Radomyšlí dosud
jediný rozsáhleji prozkoumaný příklad raně středověkého
venkovského farního hřbitova v Čechách a od vyhodnocení
bohatého nálezového fondu lze očekávat řadu zásadních poznatků
k problematice vytváření farností, pohřebního ritu a demografie
venkovského lidu ve 12.–13. století.
Z dalších archeologických zjištění je nutno uvést nález části
rozsáhlého areálu ohrazeného příkopem z 12. až 1. poloviny 13.
století, nacházejícího se v těsné blízkosti románského kostela
a hřbitova. Důležitým objevem jsou také pozůstatky zahloubených
chat z časně slovanského období (6.–7. století) a metalurgické dílny
na zpracování stříbra z 10.–11. století, obojí zjištěné pod hřbitovem.
Zdroj: PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. z Ústavu pro archeologii FF UK v Praze a Mgr.
Ladislav Varadzin, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR.

Výroční zpráva (14. září 2014 – 1. září 2015)
Ve dnech 13. a 14. září 2014 se ve vrbenském kostele Povýšení
sv. Kříže uskutečnily Dny evropského dědictví spojené s tradiční
poutí ke svátku Povýšení sv. Kříže. Ke dni 12. září 2014 tvořil
celkový zůstatek sbírky na údržbu kostela a pořádání kulturních
akcí v něm 4 763 Kč. V následujících dnech od 12. do 16. září se na
darech pro kostel celkem 4 068 Kč, přičemž dodatečné výdaje na
zajištění akce ve stejném období dosáhly částky -425 Kč. Ke dni
18. září 2014 tak bylo ve sbírce na kostel celkem 8 406 Kč.

Z této částky budou v září 2015 hrazeny především následující
náklady: tisk pozvánek distribuovaných v Brozánkách, Hoříně,
Kozárovicích, Vrbně, Zelčíně, Zálezlicích, částečně tisk tohoto čísla
občasníku, tisk materiálů pro výstavu o archeologických
výzkumech ve Vrbně a nutné náklady bezprostředně související
s pořádáním Dnů evropského dědictví ve Vrbně u Mělníka. V plánu
je také spolufinancování nutných úprav na kostele a jeho okolí,
např. zajištění silně poškozeného stropu v lodi kostela. Stav sbírky
aktuální v den konání Dnů evropského dědictví bude 12. a 13. září
2015 vyvěšen na nástěnce v kostele.
Zvláštní poděkování si letos zaslouží ti, bez jejichž pomoci by
se letošní ročník Dnů evropského dědictví jen stěží uskutečnil. Jsou
to Římskokatolický farní úřad v Roudnici nad Labem v čele
s P. Martinem Brousilem, který nám, podobně jako v minulých
letech, umožnil pro veřejnost zpřístupnit vrbenský kostel a ve
spolupráci s Janem Čepelákem také zajistil opravu propadajícího se
stropu v předsíni kostela.
Významný podíl na konání celé akce má i Obecní úřad Hořín
v čele se starostou Mgr. Václavem Šmídem. Náleží mu dík nejen za
židle trvale umístěné do kostela, ale také za pravidelnou údržbu
porostu na hřbitově, za pomoc s informováním veřejnosti v obci i
za poskytnutí nezbytného zázemí v obecním domě ve Vrbně.
Letošní Dny evropského dědictví by v celém svém rozsahu byly
nemyslitelné bez dr. Ivo Štefana z Ústavu pro archeologii FF UK
a dr. Ladislava Varadzina z Archeologického ústavu AV ČR
a hudebníků Terezy Bečičkové a Tomáše Ludvíčka, jejichž
vystoupení ve Vrbně zprostředkoval p. Karel Tichý z Dolních
Beřkovic. Všem jim srdečně děkujeme!
Již tradičně bych chtěl v této souvislosti poděkovat také panu
Jiřímu Maleckému a jeho kolegům za péči o zvony a zvonění, paní
Evě Čepelákové za pomoc s úklidem kostela i organizačním
zajištěním celé akce, Ing. Jiřímu Laňkovi za zapůjčení promítačky
na přednášku o archeologických výzkumech ve Vrbně a Mgr.
Lukáši Snopkovi z Regionálního muzea Mělník za zaštítění
a organizaci celé akce na regionální úrovni a pomoc s její
propagací, přípravou a tiskem občasníku. Vřelý dík si zaslouží také
všichni, kdo přispěli finančně nebo i hmotným darem či jinou
zápůjčkou.

