Plány do budoucna
I v příštích letech bychom chtěli pokračovat v tradici pořádání
Dnů evropského dědictví a výstav, které se budou týkat historie
Vrbna, ale i Hořína, Brozánek, Zelčína a okolí.
Na příští rok plánujeme opět zpřístupnění vrbenského kostela,
tentokrát i s výstavou o archeologických výzkumech ve Vrbně u
Mělníka a okolí, jež proběhly po povodních v roce 2002 a přispěly
ke změně vnímání vzniku farní správy v přemyslovských Čechách.
Proto bychom rádi pozvali archeology dr. Ivo Štefana a dr.
Ladislava Varadzina z Akademie věd ČR, kteří vedli nejen
výzkumy zde na Mělnicku, ale prosluli také letos v létě převratným
objevem kostela byzantského typu z 10. nebo 11. století na
pražském Vyšehradě.
Dalšími 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
autorovi tohoto občasníku.
Již loni se uvažovalo také o vytvoření pohlednice vrbenského
kostela, což se bohužel nestihlo z důvodu pracovního vytížení a
vážných zdravotních komplikací v rodině pořadatele této akce.
Snad tedy v příštím roce! Máte-li fotografie vhodné pro vytvoření
takové pohlednice, ozvěte se nám.
Jednáme také s místní duchovní správou o zhoršujícím se stavu
stropu v předsíni kostela i s možností, že bychom v případě
potřeby na její opravu přispěli i ze sbírky konané v rámci Dnů
evropského dědictví ve Vrbně. Zvažujeme také, že bychom se za
určitých podmínek i sami jako spolek zapojili do jeho údržby.
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
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Úvodem
Již čtvrté číslo Vrbenského občasníku vychází letos opět
u příležitosti Dnů evropského dědictví, které se letos konají ve
dnech 13. a 14 září 2014 na Mělníku, v Klích-Záboří, nově ve
Vliněvsi a znovu i s poutní mší u nás ve Vrbně u Mělníka, kde se
snažíme o to, aby se lidé každý rok vraceli, aby měli každý rok
příležitost dozvědět se něco nového z historie svého kraje.
V mnoha muzeích a archivech jsou letos k vidění výstavy
věnované 100. výročí vypuknutí světové války. My si však
připomeneme osobnost řídícího učitele Františka Karla Opy
(1849-1914), který zemřel téměř tři měsíce před začátkem světové
vojny. Tento muž svým životem i dílem jakoby
symbolizoval dobu „dlouhého 19. století“, tedy
období pozvolného všeobecného rozvoje bez
rozsáhlých válečných konfliktů, jež světové
válce předcházelo.
Proto letos není zpřístupněn pouze starobylý
kostel Povýšení sv. Kříže, kde František K.
Opa působil jako regenschori, ale také budova
bývalé vrbenské školy z roku 1880, kterou v letech 1892-1901
vyzdobil rozsáhlými didaktickými nástěnnými malbami na témata
Národopisná mapa říše Rakousko-Uherské, Království České,
Diagram stavu vody dle karlínského vodočetu v letech 1867–1909,
Mapa okresu Mělnického, Katastrální mapa obce Vrbno, to vše
doplněné o závěsnou Katastrální mapu obce Vrbno od jeho syna
Václava Opy (*1876) z roku 1902. Na osobnost Františka K. Opy,
vzájemně složité vztahy mezi ním a místní duchovní správou a také
jeho osvětovou činnost, jsou zaměřeny komentované prohlídky
v obou objektech a v nich instalované výstavy.
Seznamme se s životem a dílem Fr. K. Opy, významné
osobnosti nejen Vrbna, ale i mělnického okresu!

„OSVĚTOU K SVOBODĚ – TMÁŘSTVÍM K POROBĚ!“
– vrbenský řídící učitel František Karel Opa, jeho dílo a odkaz
František Karel Opa (1849–1914), rodák z východočeských
Holic, je jedním z typických představitelů venkovských učitelů
konce 19. století, kteří byli velmi aktivní v osvětové činnosti
v rámci své školy, obce i regionu a intelektuálně se vyhraňovali
vůči dominujícímu vlivu římskokatolické duchovní správy. Sice s ní
spolupracovali, nicméně v politickém působení se s ní rozcházeli a
vytvářeli tak v rámci obce další intelektuální a na církvi hmotně i
myšlenkově nezávislou autoritu. Ačkoliv se František Opa podobal
mnoha ohledech jiným učitelům a osvětovým pracovníkům své
doby, úctyhodným rozsahem své doložené školní, veřejné i
publikační činnosti v rámci nejrůznějších oborů je často převyšoval.
Patřil mezi zakládající, aktivní členy nebo též jednatele nejen
místního osvětového spolku ve Vrbně, ale také okresního
hospodářského spolku, učitelské jednoty a tělovýchovné jednoty
Sokol na Mělníku. Stal se vedoucí osobností společného boje
povltavských obcí za stavbu ochranných hrází, byl aktivním členem
mladočeské strany, aktivně se postavil proti obnovení
konfesionálních škol, často cestoval a pořádal školní i zemědělské
exkurze, např. v roce 1903 do Dánska. Své zkušenosti se snažil
zužitkovat ve své přednáškové, žurnalistické a publikační činnosti,
která zasahovala od zemědělství přes přírodní vědy, hudbu, český
jazyk až po dějiny a politiku. Jako učitel, který ač úzce srostl se
svým působištěm, do něj neváhal přinášet nové impulzy odjinud,
dokonce i ze zahraničí, a účastnil se náboženského, spolkového i
veřejného života, může být inspirativní osobností i pro naše
současníky. Byl jí také 7. května 1939, kdy se pietní vzpomínka na
25. výročí jeho úmrtí a odhalení žulového pomníku s pamětní
deskou stala skrytou manifestací proti okupaci Čech a Moravy
nacistickými vojsky v březnu téhož roku.
Zdroj: Jiří A. ČEPELÁK: „Osvětou k svobodě – tmářstvím k porobě!“ –
vrbenský řídící učitel František Karel Opa (1849-1914), jeho dílo a odkaz, in:
Confluens – Vlastivědný sborník Mělnicka, č. 8, Mělník: Regionální muzeum
Mělník a Státní okresní archiv Mělník, 2013, s. 158-177.
- Ukázka článku je dostupná online ve formátu *.pdf, viz http://goo.gl/5cZTwZ
(sborník je fyzicky ke koupi v Regionálním muzeu Mělník).

Výroční zpráva (15. září 2013 – 13. září 2014)
V neděli 15. září 2013 se ve vrbenském kostele Povýšení sv.
Kříže uskutečnil den evropského dědictví spojený s tradiční poutí
ke svátku Povýšení sv. Kříže. Z prostředků ve výši 1961 Kč byla
ještě v předstihu zakoupena druhá nástěnka do kostela za 512 Kč
(7. září 2013), hrazen tisk výstavy o drobných sakrálních stavbách
na území obce Hořín za 30 Kč a tisk 3. čísla Vrbenského občasníku
za 296 Kč (13. září 2013). Ve sbírce tak zůstalo 1123 Kč. Od
neděle 15. září 2013 až do 10. září 2014 se vybralo 4017 Kč, čímž
celkový objem sbírky vzrostl na 5140 Kč.
Z této částky byl hrazen tisk pozvánek na Dny evropského
dědictví a fotografií s popisky na výstavu ve vrbenské škole a
v kostele ve výši 377 Kč (12. září 2014). Ke dni 12. září 2014 tvoří
celkový zůstatek sbírky 4763 Kč. Další výdaje na kopírování a
přípravy Dnů evropského dědictví (viz oddíl Plány do budoucna)
učiněné po 12. září 2014 budou zveřejněny v dalším čísle
Vrbenského občasníku nebo 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 a ing. Petr
Vítek, kteří ochotně pro veřejnost zpřístupnili objekty ve svém
vlastnictví – vrbenský kostel a budovu bývalé vrbenské školy.
Významný podíl na konání celé akce má i OÚ Hořín (starosta p.
Jaroslav Vrba, pí. Hana Peláková, p. Jaroslav Görner). Náleží mu
velký dík nejen za židle trvale umístěné do kostela na místo lavic
zničených povodní v roce 2002, ale také za pravidelnou údržbu
porostu na hřbitově, za informování veřejnosti na nástěnkách a
v obecním rozhlase, za zapůjčení nástěnek a exponátu na výstavu i
za poskytnutí nezbytného zázemí v obecním domě ve Vrbně.
Již tradičně bych chtěl v této souvislosti poděkovat panu Jiřímu
Maleckému a jeho kolegům za pravidelnou údržbu zvonů a
zvonění, paní Evě Čepelákové a Mgr. Pavlu Kufovi za pomoc s
úklidem kostela i organizačním zajištěním celé akce a též Mgr.
Lukáši Snopkovi z Regionálního muzea Mělník za zaštítení a
organizaci celé akce na regionální úrovni a zdatnou pomoc s její
propagací a přípravou. Vřelý dík si zaslouží také všichni, kdo
přispěli finančně nebo i hmotným darem či zápůjčkou.

