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Slovo úvodem…
Vážení čtenáři, vážení spoluobčané.
Je to snad symbolické, že v době, kdy náš stát vstupuje do
3. desítky nového života ve svobodě a demokracii, náš obecní časopis Triangl začíná druhou dekádu své existence.
Naše společnost se s příchodem demokracie postupně
mění a potýká se se spoustou nových neznámých jevů,
často i negativních. Podobně náš časopis, jeho forma
a obsah, se vyvíjí a snaží se reagovat na dění ve společnosti. Doufáme, že k vaší spokojenosti. V letošním roce
pokračujeme v tom dobrém z loňského čísla – nový vzhled
časopisu, zajímavosti z dění v obci, rozhovory a podobně.
Některé novinky se naopak neujaly. Například do rubriky

Názory občanů nemá redakce, až na příspěvky našeho
„stálého dopisovatele“, žádné vaše podněty. To však neznamená, že do budoucna, třeba v jiné formě, se k této
myšlence někdy nevrátíme. Novinkou letošního roku je
první díl tzv. Galerie osobností obce. Zde bychom vás
chtěli postupně seznamovat s těmi našimi spoluobčany,
kteří pro naše vesnice dělají, nebo udělali něco více, než
je jen běžné. Jsme zvědavi, jak se tato novinka ujme.
Do svátečních dnů a do nového roku vám přejeme
hodně zdraví, klidu a spokojenosti, a příjemné chvíle při
pročítání našeho časopisu.
redakce

Předtím a teď
Vážení spoluobčané,
je tu prosinec a my opět bilancujeme, co se v roce 2009
v naší obci událo a co se změnilo.
Velice rád konstatuji, že zastupitelstvem schválený rozpočet obce v letošním roce, čili i plán investičních akcí, jež
se měly v letošním roce udělat, byl z velké části splněn.
Největší akcí letošního roku za 9 mil. korun byla výstavba budovy školícího centra u sportovního areálu ve Vrbátkách. Někteří z vás mohou mít na potřebnost tohoto
zařízení svůj negativní názor, ale faktem je to, že obec
za dotační peníze zrušila starou ruinu a postavila novou
obecní budovu, ve které po pěti letech může vzniknout
až pět bytových jednotek. Do té doby se budeme snažit
budovu využít nejen pro místní spolky a kluby, ale získat
prostředky na provoz i z pronájmu cizím subjektům.

V Dubanech bylo provedeno zasítění inženýrskými
sítěmi pozemků na Močidlech. Zde budou v nejbližší době
postaveny 4 rodinné domky a po schválení 1. změny územního plánu, které by mělo být hned po Novém roce, další
čtyři. Dále jsme v Dubanech zrekonstruovali chodník od
křižovatky po obchod a vydláždili cestu uličkou od Němcového k sokolovně.
Nedávno byla dokončena silnice k nádraží a ve ﬁnanční
spolupráci s občany byly zhotoveny vjezdy k přilehlým
domům. Hrubé terénní úpravy jsou hotové, ty jemné, ruční
s osetím trávou budou provedeny hned na jaře. Řádně
provedené výběrové řízení nám ušetřilo z rozpočtu více
než půl milionu korun.
Z drobnějších akcí mohu vzpomenout vydláždění uličky kolem obecního úřadu, chodníku kolem pohostinství
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Na Vémole, rozsvícení hřbitova, pomoc TJ Sokolu Dubany
s budováním jeho důstojného a funkčního areálu, který
využívají nejen děti a mládež z Duban.
Ve Štětovicích se letos prováděly jen menší akce, ale
v příštím roce zde předpokládáme investice většího rozsahu. Získali jsme dotaci 1 mil. na cestu za školou a je schvalována projektová dokumentace na spojovací chodník do
Vrbátek a chodník s úpravou k hlavní návsi.
Velké množství ﬁnančních prostředků nás stojí provoz
obecních budov – školy, školky, sokolovny. Jsou to starší
budovy a potřebná údržba je drahá. Abychom odstranili
hrozbu uzavření hygienou školní kuchyně v MŠ Vrbátky,
museli jsme provést stavební úpravy a nové rozvody za čtvrt
milionu korun. Rekonstrukce havarijního stavu plynové kotelny školy ve Vrbátkách nás stála nyní 350 tisíc a za druhou
etapu, kterou musíme provést v příštím roce, zaplatíme
dalších 300 tisíc. Věříme ale, že vynaložené náklady se nám
budou postupně vracet v úsporách za energie.
Tyto nepředpokládané výdaje a hlavně to, že dotace
z regionálního operačního programu na budovu školícího
centra přišla z kraje s půl ročním zpožděním teprve nedávno, nás donutily vypustit některé menší méně akutní
akce, které byly letos plánovány – jako např. postupná
výměna veřejného osvětlení za LED úspornější. Z posledních velkých akcí tohoto roku byla výstavba dětského
hřiště ve Vrbátkách. Je to poslední součást té velké dotace
na celý sportovně-společenský areál.
Obec se podílela prostřednictvím svých komisí na pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí. Jejich
výčet a úspěšnost bude určitě v příspěvcích tohoto Trianglu
ještě okomentována. Já chci vzpomenout tu největší akci,
která v naší obci proběhla v červnu. V novém areálu Vrbátek jsme uspořádali IV. dětskou olympiádu mikroregionu
Svazek obcí Prostějov venkov, kterého se zúčastnily všechny
členské obce svazku (Bedihošť, Biskupice, Čehovice, Čelči-
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ce, Hrubčice, Klenovice, Kralice, Skalka, Výšovice, Vrbátky)
se svými čtyřčlennými družstvy mladších a starších žáků.
Vedoucími družstev a rozhodčími byli starostové a místostarostové všech obcí. Celkem soutěžní akci a její doprovodný
program navštívilo více než 300 lidí. Největší úspěch mělo
vystoupení vojenské jednotky rychlého nasazení z vrtulníkové základny letiště v Přerově.
V současné době je v radě připravený návrh rozpočtu
na příští rok 2010. Návrhů na investiční akce se od občanů
i spolků sešlo dvakrát tolik, než je disponibilních ﬁnančních prostředků. Rozpočet na rok 2010 bude předložen
k diskusi zastupitelům a následně bude projednán na
zastupitelstvu obce.
S blížícím se koncem roku 2009 Vám všem přeji v nastávajícím roce 2010 hodně štěstí, spokojenosti a hlavně
pevného zdraví.
Ivo Zatloukal, starosta obce

KVÍZ 1 – Poznáte, kde je vyfocena
tato dobová fotograﬁe?

Správnou odpověď posílejte na Obecní úřad
ve Vrbátkách. Dva výherci obdrží pro sebe i pro
svého partnera vstupenku na Obecní ples.
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Galerie osobností obce
Vážení čtenáři,
jak jste se již mohli dočíst v úvodu časopisu, zavádíme
od letošního čísla novou rubriku. Nazvali jsme ji Galerie
osobností obce. Zde bychom vás chtěli postupně seznamovat s životem a prací těch našich rodáků, obyvatel či
lidí, kteří pro obec něco udělali, znamenali, nebo obec
nějakým způsobem zviditelnili, a kteří proto u nás požívají
zasloužené vážnosti. Nejde nám o nějakou náhražku či
alternativu k titulu Čestný občan obce. Těmi byli vedením
obce často jmenováni zejména politici a to většinou z ryze
ideologických důvodů. My vám chceme jen připomenout,
že mezi námi žijí či žili lidé, na které pro jejich vztah k obci
není dobré zapomínat a jejichž práce si vážíme. Prvním
z nich je paní Jitka Floríková.
Jitka Floríková absolventka Státního učitelského ústavu
pro vzdělávání učitelek mateřských škol počala působit
1. 12. 1947 na mateřské škole v Žešově, 1. 12. 1949 v Určicích a 1. 3. 1952 v Dubanech. Po mateřské dovolené
1. 3. 1954 otvírala mateřskou školu ve Vrbátkách, která
byla umístěna v budově č. 51, honosně nazývaná „Kulturní
středisko“. Po dalších mateřských působila jako ředitelka
a to od 1. října 1964 na mateřské škole ve Štětovicích. Od
1. října 1970 působila ve Vrbátkách, kde navrhla výstavbu nové budovy MŠ. Tuto vybavila a zahájila v ní provoz
1. září 1972. Tato MŠ patřila v té době k nejlepším v prostějovském okrese. 31. srpna 1983 odešla do penze.
Kromě učitelského působení vykonávala různé veřejné funkce. V říjnu 1945 založila dívčí oddíl Junáka.
Mimo jiné převzala v září 1972 Místní lidovou knihovnu,

což byla tehdy hromada knih na zemi v budově č. 51.
Postupem času i přes nevhodné umístění to byla jedna
z nejlepších knihoven v okrese. Funkce knihovnice nebyla
placená, občas za ní byla jen nepatrná odměna. Knihovna
se celkem 3x stěhovala. Podrobnosti o činnosti knihovny
jsou v brožuře vydané ke 100. výročí založení knihovny
ve Vrbátkách.
Je vždy potěšením potkat se s člověkem, který nám
dodá energii a přitom umí pohladit, který vyzařuje laskavost a pochopení pro druhé, ochotu spíše dávat než brát,
který má smysl pro spravedlnost a přitom takt, umí držet
krok s dobou a zároveň je skromný a moudrý. Takovým
člověkem je paní Jitka Floríková, vitální dáma známá po
mnoho let svou činností prospěšnou naší obci a veřejnosti, svou pracovitostí, lidskou dobrotou a smyslem pro
humor.
redakce

Něco o naší mateřské škole
Opět tu máme konec roku a my se setkáváme na stránkách tohoto časopisu. Snad by bylo dobré vědět, že již po
tři roky roste počet dětí v MŠ a třídy jsou plně obsazeny.
Všechna oddělení mají naplněnou svou kapacitu – Štětovice 24 dětí, Vrbátky 27 dětí a Dubany 20 dětí. Celkový
počet dětí v MŠ tak činí 71. Ve Vrbátkách máme novou
paní učitelku Mgr. Vendulu Vodákovou, kterou si děti
rychle oblíbily. Věříme, že to byl dobrý výběr. Obsazení
ostatních tříd je beze změn. Loni odešlo do ZŠ nebo se
odstěhovalo celkem 20 dětí a 19 jich bylo přijato.
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Práce s dětmi při tak velikém počtu je náročná. Naše
paní učitelky si musí poradit nejen s vysokým počtem dětí
ve třídách, ale musí svoji práci přizpůsobit i velmi různorodému věkovému složení. Stáří dětí v MŠ se pohybuje od
2 do 7 roků. Navíc se snažíme přistupovat k dětem individuálně, tak, abychom každému poskytli maximum péče
a všechny děti odcházely náležitě připraveny do školy, ale
i pro život. Rozvíjíme proto v dětech ve spolupráci s rodiči
schopnost sebeobsluhy, snažíme se v nich probudit zájem
o poznávání a učení. Všechny děti získávají základy zdravého životního stylu, založeného na pozitivním přístupu
k životu a ostatním lidem.
V každé třídě si společně stanovíme pravidla, která
musíme všichni dodržovat. Děti, ale i my dospělí. Děti musí
vědět, jak a co můžou dělat, aby neublížily sobě nebo druhému a bylo jim ve třídě dobře. Někdy je to pro ně velmi
těžké chápat, ale při dobré spolupráci s rodiči, příkladem
ostatních a prožitkovým učením se nám to daří úspěšně
zvládnout. Odměnou pro nás je dětský úsměv a spokojenost, kterou nám děti dají bezprostředně najevo.
Za nás za všechny bych chtěla poděkovat rodičům,
bez jejichž pomoci bychom se v naší práci neobešli.
Jsme velmi rádi, že se nám tuto spolupráci daří rozvíjet neformálními setkáními a akcemi, kterých se rodiče

zúčastňují společně se svými dětmi. Velmi se nám všem
líbily společné výlety do aquaparku ve Vyškově, zopakovat chceme v letošním roce i zimní prohlídku ZOO
na Kopečku. Veliký zájem projevili rodiče našich dětí
rovněž o večerní návštěvu hvězdárny v Prostějově, která
se uskutečnila 21. a 22. října.
Chtěla bych poděkovat i za sponzorské dary od rodičů
a ostatních dárců, které nám pomáhají práci s dětmi obohacovat. Asi největší radost měly děti MŠ v Dubanech z nového venkovního hracího vláčku, který se nám podařilo zajistit za vydatné ﬁnanční pomoci manželů Dokoupilových
z ﬁrmy ddsport Dubany. Poděkování patří i Štětovickým
hasičům, za dlouholetou spolupráci a za pořádání Hasičského dne pro všechna oddělení naší MŠ. Samozřejmě
nesmíme zapomenout poděkovat obci Vrbátky, která se
stará v maximální míře o zajištění dobrých podmínek pro
vzdělávání našich děti v mateřských školách.
Do nového roku bych za celý kolektiv naší mateřské
školy i za děti ráda popřála vám všem zdraví, pohodu,
klid a taky čas na vaše nejmilejší. Věřte, že vám to děti
mnohonásobně vrátí a na oplátku vám budou dávat sílu
do života a vy se budete těšit z jejich úspěchů a štěstí.
Milena Zapletalová, vedoucí učitelka
ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky

Co je nového na naší ZŠ
Dovolte, abychom vás v úvodu všechny pozdravili
a popřáli vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho
spokojenosti a životních úspěchů v novém roce.
Chtěli bychom vás stručně seznámit se současnou
situací na naší základní škole.
Do nového školního roku nastoupilo do naší školy
162 žáků. Přestože došlo k mírnému poklesu počtu žáků,
máme radost, že do první třídy nastoupilo dvacet dětí.
Významnou organizační změnou je pro letošní školní rok
rozšíření školní družiny na dvě oddělení. V současné době
navštěvuje školní družinu 49 dětí.
Našim žákům se snažíme poskytnout kvalitní zázemí
ke vzdělávání. Postupně se nám tento úkol daří naplňovat.
V naší počítačové učebně jsme obměnili zastaralé počítače
za novější. Všechny třídy s výjimkou jediné jsou už vybaveny výškově stavitelným nábytkem, který lze přizpůsobit
výšce žáků. V průběhu prázdnin byla dokončena sanace
vlhkého zdiva v základní škole ve Vrbátkách. Velká oprava
proběhla v kuchyni školní jídelny, kde byly zrekonstruovány nebo opraveny rozvody elektřiny, vody a částečně
i plynu a provedeny nutné stavební úpravy včetně výměny
dlažby a nahrazení obkladů omyvatelným nátěrem.
Od září nabízí škola bohatou nabídku mimovzdělávacích aktivit v nadstandartním rozsahu: Žáci mají možnost
zapojit se do práce ve čtyřech nepovinných předmětech
a patnácti kroužcích. Nově nabízíme navíc výuku základů anglického jazyka pro žáky 1. a 2. třídy a rozšiřující
hodinu pro žáky 3. ročníků. Výuku zajišťuje paní Lucie
Zapletalová z Duban. Ve spolupráci se Sokolem Dubany mohou chlapci 1. až 3. ročníku navštěvovat kroužek
míčových her. Již druhým rokem díky iniciativě římskokatolické farnosti v Dubanech nabízíme našim žákům
výuku náboženství pod vedením zkušeného pedagoga
Mgr. Karla Valtra.
V rámci vyučování se žáci zúčastňují široké škály aktivit,
které jim pomáhají nejen osvojit si potřebné kompetence,
ale rozšiřují rovněž jejich kulturní rozhled. Výčet by byl
příliš dlouhý, a proto zmíníme pouze některé. Naši žáci
v průběhu roku navštěvují pravidelně divadelní představení
v Prostějově, podílejí se na projektech realizovaných v rámci
vyučování, ale mají rovněž možnost se zúčastnit představení
a besed na aktuální témata. Letos na podzim to byl především program pro žáky 7.–9. ročníků „Zmizelí Romové
a Romové dnes“, organizovaný Muzeem romské kultury
a o.s. Živá paměť a motivační představení „Na rovinu“, které
pro naše žáky připravila českobudějovická agentura Harmonia universalis. V průběhu listopadu proběhl výchovný
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koncert hudební skupiny Marbo. Do konce kalendářního
roku bychom rádi realizovali besedu se zástupcem policie
ČR o nebezpečí, které je spojeno s užíváním a distribucí
drog. Na období adventu připravujeme varhanní koncert
a prohlídku varhan v kostele v Dubanech.
K tradičním aktivitám v rámci školy patří sběrová akce,
která nemá za cíl pouze získání ﬁnancí pro Klub přátel naší
školy (KPŠ), ale zároveň vede žáky ke správnému postupu
při likvidaci recyklovatelného odpadu.
Žáci naší školy a děti z MŠ v Dubanech připravily pásmo vystoupení a písniček na „Setkání s důchodci, které
proběhlo v dubanské sokolovně. Vzhledem k velmi kladnému ohlasu se znovu chystáme v období adventu připravit
sbírku pro konto adventních koncertů české televize spojenou s pásmem koled v podání našich nejmladších žáčků
z 1.–3. třídy, která proběhne v neděli 20. 12. v kostele v Dubanech. Pro úplnost připomeňme, že v loňském roce byl
celkový výtěžek přes 5 tisíc korun. O dva dny dříve v pátek
18. 12. proběhne před budovou obecního úřadu krátké
vystoupení pěveckého sboru naší školy ve Vrbátkách pod
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vedením paní učitelky Mgr. Vladimíry Pikové a následně
„Vánoční jarmark“, na kterém si mohou zájemci koupit
drobné výrobky vyrobené našimi žáky. Do konce školního
roku je připravena celá řada dalších aktivit. Připomeňme
pouze ty nejdůležitější: lyžařský výcvikový kurz, školu
v přírodě a samozřejmě také 17. akademii školy.
V loňském školním roce nám udělal velkou radost
především Radim Mach, který zvítězil v okresním kole
chemické olympiády a v krajském kole skončil na skvělém
druhém místě. Pochválit musíme také žáky loňského 6.
ročníku, kteří se ctí reprezentovali naši školu v soutěži
s environmentální tématikou, pořádanou Ekocentrem
Iris v Prostějově.
Důležitou informací pro naši práci jsou výsledky žáků
ve srovnávacích testech, kterých se pravidelně zúčastňují
žáci 3., 5. a 9. ročníku. Velkou radost jsme měli v loňském
školním roce z výsledků žáků 3. ročníku, protože se ve všech
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sledovaných oblastech umístili mezi deseti nejlepšími školami ze srovnatelně velkých škol. Špatně si nevedli ani žáci
5. a 9. třídy, kteří se umístili v širším průměru sledovaných
škol. Podnětem k zamyšlení jsou pro nás slabší výkony žáků
těchto tříd v matematice. Proto se v další práci zaměříme
na častější zařazování problémových úkolů, které jsou
používány v těchto srovnávacích testech.
V letošním školním roce nás zatím nejvíc těší úspěch
našeho družstva na talentové soutěži v psaní všemi deseti
na klávesnici PC, kterou pořádala 21. 10. Obchodní akademie v Prostějově. Naše družstvo v této soutěži, které
se zúčastnilo celkem 7 družstev ze 6 škol prostějovského
okresu, zvítězilo s naprostou převahou. Naši žáci mezi 27
soutěžícími skutečně excelovali. Zvítězil Stanislav Dublinský, druhé místo obsadila Barbora Fedorová a třetí místo
vybojoval Brandon Nguyen. Neztratila se ani Petra Dokoupilová, která při své první účasti v této soutěži obsadila
velmi hezké 8. místo. Výsledek nás utvrzuje v přesvědčení,
že koncepce zavedená panem ředitelem Mgr. Vladimírem
Dohnalem, která nabízí žákům od 7. do 9. ročníku povinně volitelný předmět základy administrativy (věnuje se
především psaní všemi deseti prsty na PC), je správná
a poskytuje žákům velmi důležitou kompetenci pro profesní i soukromý život.
Ve středu 11. 11. 2009 se naše šachové družstvo zúčastnilo oblastního kola soutěže žáků ZŠ a SŠ v Olomouci.
Mezi 12 družstvy kategorie B (žáci 6.–9. ročníků) obsadili
M. Trávníček, O. Novotný, R. Koudelka a M. Kluka krásné
4. místo, které jim zajišťuje postup do krajského kola, které
se uskuteční 7. 1. 2010 v Olomouci na gymnáziu Hejčín.
V závěru bychom vám všem chtěli ještě jednou popřát
mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a životního elánu v novém roce 2010.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ
Vrbátky
Michal Vysloužil, ředitel školy
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Centrum volného času Vrbátky
Od začátku školního roku už uběhlo pár týdnů, Vánoce se jsou přede dveřmi, a tak se také my v Centru
volného času můžeme ohlédnout zpět a zhodnotit svou
činnost, a zároveň pohlédnout vstříc tomu, co nás teprve
čeká.
A co se nám tedy od září podařilo? Kroužky jsou v plném proudu. V současné chvíli chodí do 8 zájmových
kroužků 41 dětí nejen z Duban, Vrbátek a Štětovic, ale
dokonce i z Biskupic a Olšan. A protože by nebylo možné
toto zvládnout bez obětavých vedoucích, chtěla bych tímto
poděkovat paní Glosové, paní Končické, paní Mikiskové,
slečně Martině Stokláskové a paní Strouhalové (seřazeno
abecedně) za vedení jednotlivých kroužků a samozřejmě
i za jejich čas a pomoc při organizaci ostatních mimořádných akcí.
Otevřeli jsme hernu pro rodiče na mateřské dovolené
s názvem Cvrčci a začali jsme se věnovat také volnému
času dospělých. Paní Kubjátová vede každé pondělí angličtinu pro dospělé a paní Dokoupilová se v nové budově
školícího centra stará při čtvrtečním aerobiku o fyzickou
kondici především nás, žen. I jim patří dík.
Uskutečnili jsme také několik jednorázových akcí. V říjnu se děti vydaly v rámci kroužku Mladý záchranář na
výpravu k prostějovským hasičům. Výletu se zúčastnili tři
dospělí a 11 dětí, které si kromě omalovánek hasičských
aut domů přinesly také spoustu dojmů a zážitků.
24. října proběhl 1. ročník Vrbátecké drakiády. Přestože
byl termín kvůli nepřízni počasí o týden posunut, sešlo se
na místě 22 sehraných týmů, které se snažily dostat draky
do vzduchu. Nutno ještě říci, že naprostá většina draků
byla ručně vyráběná, což si zasluhuje velký obdiv. O to
těžší bylo mezi nimi vybrat ty nejkrásnější.
V pátek 30. října se konal Seznamovací večer RPG
a LARP her. Přestože účast nebyla taková, jak jsme očeká-
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vali, ti, kteří si udělali čas a přišli, určitě nelitovali. Nahlédli
do světa fantasy, sci-ﬁ i hororu, prohlédli si zajímavé rekvizity pro různé hry a ve velmi pečlivě připravené přednášce
se dozvěděli vše, co potřebovali k tomu, aby si v závěru
večera mohli zkusit skutečně „zahrát“.
Protože však naše práce není jen práce s dětmi, ale také
práce pro děti, uspořádali jsme společně s Klubem přátel
školy prozatím dva Kreativní večery pro rodiče s dětmi.
Ve středu 25. listopadu jsme vázali adventní věnce
a svícny pod dohledem paní Šmehlíkové a paní Gregorová
z Mateřského centra v Charvátech nás naučila vyrábět vánoční rybičky metodou drátkování. Hned v pátek se k vůni
jehličí přidala vůně cukroví, přesněji řečeno, vánočních
perníčků, které jsme společně zdobili. A třeba jste to byli
právě vy, kdo přispěl dětem v naší škole a školce koupí
některého z těchto výrobků.
Kalendářní rok jsme zakončili Mikulášskou nadílkou.
V sobotu 5. prosince nás do CVČ přišel navštívit Mikuláš
s čertem a andělem, kteří rozdali hodným dětem mikulášské balíčky. Nutno zdůraznit, že všechny přítomné děti
byly asi celý rok hodné, protože nikdo z nich bez nadílky
neodešel. Ty zlobivé buď nepřišly, nebo takové v naší obci
možná nejsou.
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A na závěr trochu plánů do budoucna. Budeme pokračovat s kreativními večery pro rodiče s dětmi. V příštím
roce přijde na řadu ubrousková technika, netradiční zdobení velikonočních kraslic nebo pletení košíků z pediga.
V dubnu se rozloučíme s odlétajícími vrbáteckými čaro-

dějnicemi a na přelomu května a června nás čeká Dětský
den. A snad ještě mnohem více.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a těším se
v tom novém roce při dalších akcích Centra volného času
ve Vrbátkách. Helena Zedníčková, vedoucí CVČ Vrbátky

Drakiáda
„Tak už konečně leť! “ zvolal muž ve středním věku.
Drak se prudce vznesl asi do pěti metrů. Trhavými
pohyby se prořezával západním větrem a svým bohatě
zdobeným ocasem mával všem na pozdrav. Náhle se
vzepjal, roztočil a divoce narazil do mokré trávy. Děti
udělaly kolem draka kolečko jako nad mrtvým ptákem,
pak ho zvedly a vyčítavě hleděly na onoho muže. Tomu
se podlomily nohy a se slzami v očích klesl k zemi.
No tak, prostě neletí!? Stručně řečeno, ale těžko to
vysvětlit svým dětem. Je jasné, že následky této malé
nehody se s nimi potáhnou ještě dlouho. Spolužáci,
kteří měli větší kliku na otce, je budou svými poznámkami ničit minimálně celý příští týden.
Není to žádná dětská kratochvíle tahle „Drakiáda“.
Je to nelítostný boj o to, kdo ho má většího a komu
déle vydrží. Jak ironické. Mnozí tomu podřídí všechno.
Po večerech studují nákresy, které tajně v práci stáhli
z internetu, nakupují speciální materiály, přípravky,
vzdělávají se v teoriích aviatiky.
Já jsem zvolil variantu dětských pořadů. Už název
říkal, aby k obrazovkám přišli šikulové. Nenechal jsem
se otrávit a sedl jsem si vedle svých ratolestí na gauč.
Za několik minut moderátor upatlal draka a pyšně s ním
mával před kamerou. To mi dodalo optimismu. Odebral
jsem se do jídelny. Na nový ručně vyšívaný ubrus jsem
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rozložil malou dílnu a naznačil manželce, aby jídlo podávala jinde a jindy. Asi ji to trošku rozhodilo. Práskla
s dveřmi a šla ke kámošce. Bylo mi jasné, že večerní
hrátky v ložnici se také přesouvají na jindy a jinde.
Dal jsem se do díla. Bohužel jsem neměl přesně to
co v televizi, a tak jsem začal improvizovat. Kostru jsem
udělal ze sousedových tyček od rajčat. Není to možná
úplně ono, ale miska červených plodů k tomu, nebyla
k zahození. Konečně přišly vhod i reklamní letáky. Papír
se mi moc hodil. Pěkně pestrý a nemusím se zdržovat
s malováním. Časovou normu jsem trošku přetáhl, ale
celovečerní píle nakonec přinesla ovoce. Ráno jsem
svůj výtvor představil rodině. Dívaly se trochu podezřívavě. Možná je zaskočilo, že místo pravého oka má
drak fotku vepřové kotlety, kilo za osmdesát korun.
No což, hurá na hřiště. Hodina pravdy nastala.
Když jsme dorazili, většina draků už byla ve vzduchu.
Zařadil jsem se mezi sousedy a začal přípravu na start.
Při letmém pohledu na konkurenci jsem zjistil, že náš
drak je opravdu originální. Nejenže vybočoval svými
barevnými vzory, ale i jeho tvar se poněkud lišil. Režisér onoho pořadu musel něco zjevně vystřihnou. Po
několika marných pokusech o let jsem začal litovat
zaplacených poplatků za televizi. Ale už bylo pozdě.
Odpoledne pomalu končilo a do dětského jásotu při
předávání cen jen pronikavě zaznívalo z hloubi hřiště
„Tak už konečně leť!!!“
– prdluch –
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Vše pro naše děti
Kulturní a sportovní komise má za cíl v našich obcích podporovat (jak již z jejího názvu vyplývá) kulturní
a sportovní život. V současné době pracujeme ve složení
Petr Růčka, Ivo Zatloukal, Jana Tajovská, Jitka Kawijová,
František Konečný a Tomáš Hrbata. Naše činnost se zaměřuje na podporu místních spolků a klubů, snažíme se
pomáhat realizovat nápady, které jsou ku prospěchu života
na vesnici, udržet a zatraktivnit místní tradice. Akcí, které
jsme letos uskutečnili, bylo celkem hodně, většina se povedla, některé musíme pro příště vylepšit. Celkem dobře
se nám podařily akce jako obecní ples a dětský karneval,
s velkým ohlasem se setkalo pálení čarodějnic za kvalitní
podpory SK Dubany. Kácení máje ve Vrbátkách nám zase
pomohli zorganizovat hasiči z Vrbátek a štětovičtí hasiči
zajistili občerstvení na cyklokrosu. Autobusový zájezd do
Mutěnic se každoročně těší velké oblibě. Obecní zabijačka
se také velmi povedla, určitě přispěla k vytvoření dobré
předvánoční nálady.
Fiaskem skončil plánovaný jednodenní zájezd v zimě
do hor, kdy se přihlásili jen dva zájemci. Na druhou stranu
jsem rád, že k zimním radovánkám na našich vesnicích
přispěla kvalitní příprava ledových ploch na našich hřištích. Hodové oslavy se nevydařili podle našich představ,
příště plánujeme podobnou akci přesunout na konec
prázdnin.
Velké naděje vkládáme do nové vedoucí „centra volného času“ paní Heleny Zedníčkové, která během krátké
doby po nástupu do funkce vymyslela spoustu aktivit
pro děti i dospělé. Její první velká akce „DRAKIÁDA“ se
doufám stane každoroční tradicí.
Do budoucna chceme podporovat všechny spolky
a sportovní kluby, které se budou aktivně věnovat práci
s mládeží. Na jaře příštího roku bychom chtěli v Dubanech
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otevřít tenisovou školičku pro děti od 6ti let a využít tak
kvalitní hřiště za sokolovnou, kde by se měla vybudovat
nová odrazová zeď. Očekáváme hlavně zájem děvčat neboť chlapci se tradičně vidí hlavně ve fotbalu. To jestli se
tento nápad ujme, záleží hodně na rodičích a jejich vůli dát
svým dětem dobré sportovní základy, které se jim v životě
nikdy neztratí. Vždyť sport je jeden z nejlepších způsobů
trávení volného času a připravuje dětem pěkné zážitky
a smysluplné odreagování od školy.
Bližší informace o tenisové školičce budou vyvěšeny na
nástěnkách a na webových stránkách obce (www.vrbatky.
cz) po novém roce, už teď si však Vaše děti můžete přihlásit na obecním úřadě, nebo u kteréhokoli člena kulturní
a sportovní komise.
S přáním všeho dobrého
Petr Růčka, předseda kulturní komise
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Ekologické okénko
Jedovaté rostliny v zeleni obcí,
měst, zahrad a parků
V zeleni našich zahrad a zahrádek, či v městských nebo
obecních parcích, lze často najít nejen rostliny léčivé, ale
i ty jedovaté. Proto je pro každého z nás dobré alespoň
zběžně se orientovat, o jaké keře či stromy se jedná, jak
vypadají jedovaté byliny. Často můžeme zjistit, že keřík,
který nám dělá na zahrádce radost svou krásou, břečťan
pnoucí se po zídce či oleandr růžově kvetoucí v květináči,
představuje také riziko.
K otravám jedovatými rostlinami dochází převážně
u malých dětí, které lákají barevné bobulky či květy a zvědavě ochutnávají i listy. Některé plody dětem připomínají
rybíz nebo borůvky (zimolez, krušina olšová, kalina, mahonie), dále mohou olizovat pestré květy, listy, větvičky,
někdy stačí k vážným potížím neumyté ruce před jídlem.
U většiny jedovatých rostlin platí, že jsou jedovaté všechny
části. Při požití jedovaté rostliny je nutné vždy vyhledat
lékařskou pomoc.
Seznamte se tedy s jedovatými druhy, abyste je dokázali rozeznat (pomocí botanického klíče, atlasu rostlin, v botanické zahradě…) a mohli dát pozor zejména u dětí, aby
nepožily lákavé barevné bobule ani žádné jiné části rostlin.
Zahradničení mnoha z nám přináší potěchu a radost a při
dobré informovanosti o rostlinách, které v zahradě máme,
nám pak tuto radost nemusí nic zakalit.
Které jedovaté rostliny tedy můžeme najít v zahradách
či parcích? Podle míry nebezpečnosti lze rozdělit jedovaté
rostliny do tří skupin:
1. druhy způsobující lehčí otravy: mochyně židovská,
srdcovka nádherná, mahónie cesmínolistá, přísavník
neboli loubinec pětilistý, kustovnice cizí, střemcha
obecná, řešetlák počistivý
2. druhy působící středně těžké otravy: vlčí bob mnoholistý, narcis, mák vlčí, konvalinka vonná, jmelí,
kosatec, bobkovišeň lékařská, zimostráz vždyzelený,
dřezovec trojtrnný, trnovník akát, oleandr, žanovec měchýřník, různé druhy zeravu a zimolezu, bez
chebdí, kalina, brslen evropský, pámelník bílý, ptačí
zob obecný
3. druhy způsobující těžké až smrtelné otravy: tis červený, druhy jalovce, štědřenec převislý, lýkovec jedovatý, břečťan obecný, ocún jesenní, mák setý, rulík
zlomocný
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A co konkrétně podniknout, když dojde k požití části jedovaté rostliny? Závažnost otrav závisí na množství požité
rostliny, části rostliny, době, kdy se objeví příznaky otravy,
věku dítěte. Platí, že čím mladší dítě, tím je organismus na
jedovaté látky citlivější. Každá otrava jedovatou rostlinou
musí být okamžitě a rychle léčena. Příznaky mohou být
různorodé a často těžko identiﬁkovatelné. Proto i při nejistotě, zda dítě skutečně požilo jedovatou rostlinu, popř.
který druh, je vhodné bezodkladně vyhledat lékařskou
pomoc. Na základě podrobných vyšetření dokáže lékař
zhodnotit, o jakou otravu se jedná, a zahájit cílenou léčbu.
Při první pomoci při otravě jedovatými rostlinami zásadně
nepodáváme mléko! Pokud by dítě požilo rostlinu s obsahem alkaloidů, alkaloidy se v mléčném tuku rozpustí a tím
rychleji vstřebají. Podáme slanou vodu, silný čaj a vyvoláme zvracení. Zajistíme rychlý převoz k lékaři.

Kácení dřevin
Kácení dřevin rostoucích mimo les povolují obecní
úřady. Obecní úřady jsou také oprávněny k pozastavení,
omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládají náhradní
výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní
výsadbě.
A nyní trochu legislativy, neboť jak se říká, „právo pomáhá bdělým“, popřípadě ono neslavné „neznalost zákona neomlouvá“: Ochrana dřevin rostoucích mimo les je
upravena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Těmito dřevinami jsou stromy a keře rostoucí
jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních
útvarech, např. na našich zahrádkách, na pozemcích mimo
lesní půdní fond (co je lesní půdní fond upravuje zákon
č. 289/1995 Sb., lesní zákon).
Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením –
tím se rozumí nedovolený zásah, který způsobí podstatné
a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí
nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
Vlastníci dřevin jsou povinni o dřeviny pečovat. Při výskytu
nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům
provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla
v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán
ochrany přírody (obecní úřad) při vydávání povolení
ke kácení dřevin.
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Kácení dřevin na základě povolení
Ke kácení dřevin je zpravidla nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (obecní úřad). Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce
nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Žádost musí obsahovat:
 jméno a adresu žadatele,
 doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru
nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu
žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo
les,
 speciﬁkaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být
káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů
včetně situačního zákresu,
 udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad
zemí,
 zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin na základě oznámení
V některých (a pouze ve stanovených) případech lze
pokácet dřevinu jenom ne základě oznámení. Takto lze
postupovat z důvodů:

 pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při
provádění výchovné probírky porostů,
 zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů.
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně
nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který
je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje
požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního
oprávnění. Oznámení musí obsahovat nejméně stejné
náležitosti jako žádost o povolení kácení dřevin.

Kácení dřevin bez povolení
Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou
velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Podle vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. se tedy
povolení nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do
80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé
keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Kácení dřevin bez povolení i bez oznámení
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem
zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek
provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15
dnů od provedení kácení.
Kristina Růčková

www.vrbatky.cz
Co najdete na těchto stránkách?
• informace z obecního úřadu
• informace o nejbližších
kulturních akcích
• archiv obecního Zpravodaje či Trianglu
• fotograﬁe z dění obce
• základní údaje o naší škole a školce
• informace o různých zájmových
sdruženích
• seznam podnikatelů a kontakty na ně
• historii obcí, jejich pamětihodnosti,
zajímavosti (např. chráněný stromu,
který stojí za cukrovarem) a významné
rodáky našich obcí…
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Jednapadesátka

Žádná budova v obci nevzbuzuje tolik emocí jako „jedenapadesátka“. Proto jsme se v tomto článku zaměřili
na to, jak to s ní vlastně vypadá. Připomeňme si některá
fakta z minulosti.
Objekt byl za první republiky a ve válečném období
využíván jako hostinec, řeznictví a v její zadní části jako
zemědělský statek. Vlastníkem byl Zdeněk Gregor. Celý
objekt byl znárodněn na konci padesátých let. Poté byla
zřízena v její zadní části Státní traktorová stanice v držení místního JZD a přední budovu plně využíval Místní
národní výbor. Byla zde knihovna, Lidová škola umění,
kadeřnictví, jídelna, mateřská škola, klubovna SSM a konaly se zde různé schůze, dětské karnevaly apod. Bohužel
o budovu se nikdo moc nestaral a ta chátrala dál. V roce
1993 byla samozřejmě vrácena původnímu vlastníku p.
Gregorovi a ten ji poté prodal p. Urbanovi. Tento prodej
byl však dlouhou dobu předmětem soudního sporu. Proto
jsme pro vás připravili rozhovor s p. Urbanem.

Myslím, že bychom mohli začít náš rozhovor
otázkou, na co se ptá většina občanů. Komu
patří zmíněná nemovitost?
Samozřejmě, že mně. Nějakou dobu probíhal soud
mezi mnou a původním majitelem panem Gregorem.
Jsem rád, že soud konečně rozhodl a že alespoň tohle
máme vyřešené.

Takže jste vlastník. Teď nás hned napadá, nemáte strach, že by tam mohlo dojít k nějakému
neštěstí? Kdykoli tam přece může zabloudit
třeba nějaké dítě. Neměl by se celý areál zabezpečit?
14

Určitě obavy mám, ale už několikrát jsem zatloukal
okna deskami. Bohužel někteří místní občané asi nemají
čím topit, takže se vše zase ztratilo. Není v mých silách to
neustále hlídat.

Z minulosti si vzpomínáme na schůzi obecního zastupitelstva a tam bylo několikrát zmíněno, že na Vaši budovu je vydán demoliční
výměr.
Po dobu soudní pře bylo toto řízení opravdu zahájeno,
ale bylo pozastaveno. Demoliční výměr na tuto stavbu
tedy není.

Mluví se o tom, že v areálu je ekologická zátěž,
konkrétně prosáklá nafta.
Žádná ekologická zátěž na těchto pozemcích není.
Družstvo dokonce odvezlo původní zásobník na naftu.

Vy jste koupil tenhle objekt začátkem 90. let,
jaké jste s ním měl záměry?
Nejdříve jsem uvažoval o vytvoření výrobního závodu
na zpracování potravin, a to zejména sýrů. Bohužel k tomu
nemohlo dojít, protože došlo k soudní při s původním
majitelem. Nechci se k tomu vracet, ale z tohoto důvodu
nebylo možné získat na projekt ﬁnance.

Co jste plánoval dále, když už došlo k soudnímu
rozhodnutí o vlastnictví zmíněné budovy?
Vymysleli jsme projekt relaxačního centra. Oba se
synem jsme rehabilitační pracovníci, máme k tomuto
oboru asi nejblíže. Centrum mělo sloužit starším lidem
i vrcholovým sportovcům z okolí. Nyní máme hotový
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kompletní projekt i s územním rozhodnutím. Bohužel se
nám dosud nepodařilo získat ﬁnanční prostředky z nějakého dotačního fondu. Dám Vám k otisknutí graﬁckou
studii, jak to celé mělo vypadat.

Jak to tedy vypadá v součastné době? Myslíte,
že při součastné ﬁnanční krizi se Vám potřebné
ﬁnanční prostředky podaří sehnat?
Pokud by do tohoto projekt s námi šla Obec, tak si
myslím, že ta šance je velká. Bohužel, s panem starostou
jsem mluvil a ten jasně řekl, že obec nemá zájem. Nyní však
stále zkouším některé dotační granty, ale musím přiznat,
že jsme též celý objekt nabídli k odprodeji.

Ale teď jste nás překvapil, oslovil jste třeba
Obec, jestli nemá o koupi zájem? Můžeme se
zeptat na cenu?
Obec jsme zatím nekontaktovali. Prodáváme za cenu
1000 Kč za m. (celý objekt je asi 1700 m. poz. red.).

Na stanovisko obecního úřadu
jsme se zeptali i starosty obce…
Jaký máte názor na tento objekt
v centru obce?
Tento objekt už mnoho let hyzdí naši obec. Bohužel,
protože je v soukromém vlastnictví, obec nemůže problém
dostatečně rázně řešit.

Co jste udělali v minulosti
k vyřešení tohoto stavu?
Obec požádala Stavební úřad v PV o zjištění stavu objektu, protože dle názoru obce hrozí nebezpečí kolemjdoucím lidem, projíždějícím vozidlům i objektům v sousedství.
Stavební úřad odpověděl, že nemůže vydat demoliční
výměr ani nijak jinak rozhodnout, protože nejsou vyřešeny
majetkoprávní vztahy vlastníků objektu.

Jaké kroky chystáte do budoucna?
Po vyřešení majetkoprávních vztahů jednat s odpovědným vlastníkem o budoucnosti objektu.

V případě, že by byl tento objekt k odprodeji,
měla by Obec zájem?
Obec by o objekt asi měla zájem, vše by ale záviselo na ﬁnančních požadavcích vlastníka a na ﬁnančních
možnostech obce. Jen demolice objektu je odhadnuta
kvaliﬁkovanou ﬁrmou na 1,5 mil. korun.
Děkujeme za rozhovor, redakce
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Děti narozené v roce 2008
(červen – prosinec)
Elena Lerch
Adrian Gábor
František Berousek
Barbora Klosová
Dominik Dokoupil
Anna Dozbabová
Soﬁe Dozbabová

Děti narozené v roce 2009
Karolina Vodná
Karla Rohovská
Tomáš Podborský
Tereza Melicherová
Václav Sedlák
Jakub Svoboda
Antonín Horák
Jakub Navrátil
Tomáš Knapek
Vanessa Růčková
Natálie Čurejová
Tobiáš Mádr
Eliška Štěrbová
Matyáš Zvoneček
Adéla Gáborová
Vanesa Balážová

Opustili nás v roce 2008
Zdeněk Rožek

Opustili nás v roce 2009
Eliška Hrubanová
Věra Dokoupilová
Anna Surá
Jaroslav Šustr
Svatopluk Chytil
Miloslav Hála
Bohumír Hradský
Margita Čurejová
Božena Vysloužilová
František Čechák
Miloslava Dostálová
Ondřej Žůrek
Antonín Marek
Marie Sedláková
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Bonsaje
Prastaré umění bonsají vzniklo v Číně, kde slovo
„pchen-ťing“ znamenalo lesík, popř. rostliny v misce, později vznikl v Číně název „pchun-sai“ pro stromek v misce.
Japonci přejímali řadu věcí od Číňanů a převzali i umění
a čínské znaky pro „pchun-sai“. Pro ně těžko vyslovitelné
slovo však přejmenovali na „bon-sai“. Těmto stromkům
v miskách vymezili základní typy, určili pravidla a více dodržovali „zlatý řez“ (poměr 7:5, popř. 5:3). Po II. světové
válce se umění „bonsai“ dostává větší měrou i do Evropy
a zejména ve 21. století zde o něj velmi vzrůstá zájem spolu
1) Rádi přivítáme jakékoliv náměty
nejen k výstavám bonsají, ale i jiným výstavám.
2) K přepisu čínských znaků v pin-yin
použito české transkripce.
Garant akce / vystavující:
Jaroslav Servus (Niva)
Vystavující:
Martin Dokoupil (Vrbátky)
Kamil Mikoláš (Prostějov)
Oldřich Muzikant (Přemyslovice)
Miroslav Švancara (Vrbátky)
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s jinými asijskými prvky (např. zahrady v asijských stylech,
jezírka s barevnými koi-kapry atd.)
Letošní bonsajovou dubnovou výstavou v roce 2009
jsme se opět o něco více snažili přiblížit toto čínské (japonské) umění širší veřejnosti a pojali jsme ji i formou ukázek
tvarování bonsají. Součástí však byla i výstava stromků,
suiseki (ozdobných kamenů) aj. doplňků. Trošku nás mrzel
váznoucí drobný prodej rostlin na této akci, ale prostory
jsou omezeny a mimoto se příroda teprve probouzela.
Dále pak kratší doba výstavy, která byla omezena jinými
akcemi. Přesto můžete dostávat rady k vašim rostlinkám
od pořádajících bonsajistů i během roku, budeme rádi za
jakýkoli zájem.
Byli bychom rádi, kdyby se tyto jarní a podzimní výstavy staly v naší obci tradicí a třeba se i postupně rozšiřovaly,
dostávaly se více do povědomí lidí nejen ve Vrbátkách
a získávaly zároveň na kvalitě. O tom svědčí už i návštěvníci nejen z Vrbátek a okolních obcí.
Závěrem mi dovolte poděkovat hlavně vystavovatelům
a předvádějícím tvarování bonsají ve volné dílně (bonsai
workshop), samozřejmě též našemu Obecnímu úřadu
ve Vrbátkách, Centru volného času ve Vrbátkách a nadšencům, kteří mají na dané akci též nemalou zásluhu.
Martin Dokoupil
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Z Duban do celé Evropy
Stejně tak jako autobusy pana Františka Konečného
vyjíždí ze Štětovic do rozmanitých míst Evropy, tak
i sportovní dresy paní Dany Dokoupilové putují ke sportovcům do států jako je Slovensko, Rakousko, Německo,
Švýcarsko, Anglie, Ukrajina. Jméno naší obce je tak šířeno za hranice našeho státu díky kvalitním výrobkům
a službám ﬁrem z našich obcí. Proto se jistě zaslouženě
stala živnostníkem roku Olomouckého kraje paní Dana
Dokoupilová. Její ﬁ rma ddsport byla založena v roce
1994 poté, co paní Dokoupilová ukončila práci v OP
Prostějov a rozhodla se začít podnikat na vlastní pěst.
Díky pracovitosti, nadšení a velké podpoře rodiny se
práce začala dařit a ﬁrma se stala dodavatelem sportovních dresů pro významné obchodníky se sportovním
zbožím v naší republice. Od roku 2002 své výrobky
začala prodávat přímo zákazníkům, a to hlavně sportovním klubům. V její ﬁ rmě, která letos přesídlila do
nově zrekonstruovaných prostor v místě bývalé hasičské
zbrojnice v Dubanech, pracuje 16 až 18 zaměstnanců.
Paní Dokoupilová svolila ke krátkému rozhovoru a odpověděla mi na několik otázek.

přístupem a ochotou operativně naslouchat požadavkům
zákazníka. Snažíme se být pružní, disciplinovaní a vstřícní.
Tohle vše přineslo své ovoce.

Pocítila jste vliv světové ekonomické krize na
své podnikání a máte nějaké obavy z budoucna?
Vliv krize prozatím nepociťujeme a největší obavy mám
ze zvýšení DPH, které prosazují někteří politici, což by
způsobilo zdražení našeho zboží a zhoršení konkurenceschopnosti hlavně v zahraničí.

Baví vás vaše práce a jakým způsobem relaxujete?
Má práce mi v současné době zabírá většinu času, ale
velmi mě naplňuje. Někdy se ráda odreaguji sportem,
jízdou na in-line bruslích. Jedenkrát ročně si zajedu nabít
baterky k moři.

Jak hodnotíte současný život naší obce?
Jsem ráda, že se opravují chodníky a vybudovala se
nová hřiště. Těší mě, že jsou pořádány akce pro děti, jako
bylo např: pálení čarodějnic, nebo drakiáda.

Jak jste spokojena v novém sídle ﬁrmy?
Všichni zaměstnanci i já jsme zde rádi, nové prostory
mají zřejmě prospěšnou auru, neboť každá nově příchozí
zaměstnankyně do roka otěhotní.

Pro jaký druh sportu jsou vaše dresy určeny
především?

Chtěla byste našim čtenářům něco vzkázat?
Děkuji všem, kdo nám poslal hlasy do soutěže Živnostník roku. Zároveň přeji občanům našich vesnic mnoho
zdraví a štěstí do roku 2010.
Rozhovor připravil Petr Růčka

Jsou to hlavně motokros, cyklistika, ﬂorball a bikros,
ale naše výrobky směřují v podstatě do všech odvětví
sportu.

Jsou vašimi zákazníky také známí čeští sportovci?
Známých sportovců oblékáme mnoho, nerada bych
na někoho zapomněla, většina z nich je představena na
našich webových stránkách www.ddsport.cz (např. Martin
Trnkal – vítěz ČR v bikrosu – pozn. autora).

Pociťujete konkurenci známých světových značek a uvažujete o prodeji svých výrobků v rámci obchodních domů a center?
Známé světové značky nás neohrožují a my jim také
nekonkurujeme. Naši zákazníci si nás sami najdou, neboť nabízíme výrobky širokého záběru, vždy s osobním
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Sport
TJ Sokol Dubany
V roce 2009 TJ Sokol Dubany za ﬁnančního přispění
obce Vrbátky a částečně z vlastních prostředků, téměř
dokončila opravu šaten a okolí ve sportovním areálu v Dubanech a za účasti představitelů Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo v měsíci červnu slavnostně otevřeno
nově rekonstruované travnaté hřiště. Pro občany našich
sdružených obcí tělovýchovná jednota uspořádala společenský ples, pálení čarodějnic, taneční zábavu, tenisový
turnaj a nově od roku 2009 pro děti vedeme zájmový
kroužek pod názvem „míčové hry“.
Po stránce sportovní byla sezóna 2008–2009 opět
velice úspěšná a TJ Sokol Dubany „A“ obsadila konečné
druhé místo v nejvyšší okresní soutěži v malé kopané, kdy
úspěšná sezóna byla zakončena ﬁnálovou účastí v poháru
města Prostějov, kde jsme skončili na čtvrtém místě. TJ Sokol Dubany „B“ obsadila v třetí lize malé kopané konečné
4. místo. V sálové kopané konající se v průběhu zimních
měsíců jsme v nejvyšší okresní lize skočili na 5. místě.
Všem sportovním příznivcům, kteří nás v roce 2009
přišli do nově zrekonstruovaného areálu v Dubanech povzbudit, patří náš veliký dík a věříme, že se předvedená hra
na kvalitním terénu musela líbit a všechny ostatní zveme
k dalším zápasům, které proběhnou v jarní části soutěže.
Na závěr bych chtěl poděkovat OÚ Vrbátky a dalším
sponzorům za ﬁnanční podporu v naší činnosti a dále
desítkám našich členů, kteří v průběhu roku 2009 odpracovali zdarma tisíce brigádnických hodin.
Petr Dostál

Přijďte si zahrát volejbal
Každé pondělí a čtvrtek, v létě na novém hřišti ve Vrbátkách, v zimě v sokolovně, se už roky naše parta nadšenců schází, aby si zahrála volejbal. I když nejsme zapojeni do
nějaké okresní či jiné soutěže třeba jako fotbalisté, hrajeme
a trénujeme s o to větším zápalem. Pondělky a čtvrtky
znamenají pro nás pohyb, zábavu a relaxaci.
Dvakrát do roka pořádáme volejbalový turnaj smíšených družstev. Na ten přijedou týmy z blízkého i vzdálenějšího okolí. A všichni vědí, že ve Vrbátkách se hraje dobrý
volejbal. Také my se každý rok účastníme několika turnajů
venku. Někdy se nám daří, jindy je to horší. Ale o tom
sport je. Co nás teď trochu trápí je to, že naše hráčská
základna pomalu ale jistě stárne. A tak vy, zejména mladí
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ale i ostatní, kteří si chcete zasportovat a přitom i pobavit,
přijděte si s námi zahrát.
Každým rokem pořádáme společenský ples. Kromě
turnajů je to takové vyvrcholení naší činnosti. Plesy jsme
původně pořádali pro cukrovar, teď jej děláme pod svou
organizací. Tímto jste srdečně zváni na ten nejbližší a to
na 9. ledna 2010 do sokolovny v Dubanech.
Pěkné prožití svátků a hodně zdraví a spokojenosti do
nového roku vám přejí
volejbalisti

FK Vrbátky – poohlédnutí
za rokem 2009
Když jsme se před rokem na tomto místě rozplývali
nad úžasnou podzimní částí ročníku 2008/2009 okresní
ligy malé kopané, netušili jsme, jak diametrálně odlišná
bude situace o 12 měsíců později. Loňská sezóna, to byla
totiž mimořádně fantastická, nekompromisní vítězná jízda
zakončená suverénním postupem do 2. ligy, kde jsme
rozhodně nechtěli být jen do počtu! Bohužel, při pohledu na naši letošní bilanci po odehrané polovině soutěže
(7 zápasů, z toho 2 výhry, 1 remíza a 4 prohry při skóre
13:17) musíme upřímně přiznat, že jsme, lidově řečeno,
spadli z hrušky dolů na tvrdou zem...
Ale pozor! Pokud se nyní chytáte za hlavu a vykřikujete
něco jako „No jo, postoupili o třídu výš a teď dostávají
náklepy“, tak zadržte! Ačkoli číslo v kolonce „prohry“ se
zvyšovalo snad stejně rychle jako počet lidí nakažených
prasečí chřipkou, rozhodně to neznamená, že bychom na
to už neměli! Po herní stránce je vše v pořádku – soupeře
jsme schopni přehrát, často dostat pod drtivý tlak a výrazně
přestřílet, naneštěstí však zatím selháváme v tom nejdůležitějším – střílení gólů... Neproměnili jsme spoustu šancí, nastřelených tyček a břeven byste se nedopočítali a v jednom
zápase nás neskutečně vychytal gólman, který byl zřejmě
křížencem Petra Čecha a čaroděje ze země Oz. Druhým
hlavním faktorem našeho bodového výpadku je to, že se
nám nepodařilo udržet pravidelnou účast všech hráčů na
turnajích – kvůli pracovním či jiným povinnostem a různým
zraněním tak naše sestava nebyla vždy optimální...
Pár nevydařených zápasů nás ovšem nemůže rozházet!
Pořád víme, že na to máme a neztrácíme víru v naše fotbalové schopnosti. Ostatně, to si ani nemůžeme dovolit,
protože my nejsme jen tak někdo, my jsme FK Vrbátky.
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Potřebujeme jen, jak se říká, „ukopat a umlátit“ jeden vítězný mač, chytit se třeba i nějakým šťastným usmoleným
gólem, který opět nastartuje vrbáteckou mašinu, nemilosrdně drtící vše, co jí přijde do cesty! Fotbal jsme určitě
hrát nezapomněli, což dokazuje i bezproblémový postup
do další fáze poháru z 1. místa kvaliﬁkační skupiny, v níž
jsme porazili i prvoligové mužstvo Chaloupky.
Kromě ligových a pohárových bojů jsme odehráli i vítězné exhibiční utkání se Sokolem Dubany u příležitosti
slavnostního otevření tamějšího zrekonstruovaného hřiště
a samozřejmě i letos jsme v létě uspořádali turnaj Copa
Vrbátky. Tato akce se již od svého prvního ročníku těší
velkému zájmu klubů nejen z Prostějovska a i když jsme
skončili čtvrtí, odměnou nám byla spokojenost všech
účastníků. Copa se už prostě stala fotbalovým svátkem,
na který se do Vrbátek budou všichni rádi vracet. Stejně
tak se všichni určitě rádi vrátí i na hodové oslavy, které se
opět odehrály pod naší pořadatelskou taktovkou a byly
hojně navštíveny občany z Vrbátek i okolních obcí.
Co se týká ﬁnančního zabezpečení klubu, tak to je
standardně na vysoké úrovni. I přes celosvětovou krizi

se od nás sponzoři neodvrátili a touto cestou jim chceme
poděkovat za to, že plní naše klubové prasátko. Peníze jsou
dnes potřeba na všechno, fotbal nevyjímaje...
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli
příjemné vánoční svátky, vydařené silvestrovské oslavy
a úspěšné vykročení do roku 2010, v němž se s Vámi
těšíme na shledanou na dobrém fotbale!!!
Webové stránky: http://fkvrbatky.7u.cz/
Petr Kaderka, FK Vrbátky

NÁZORY SPOLUOBČANŮ
Nic ve zlém pane spoluobčane!
Od narození žiji v Dubanech, tedy na vesnici. Jen
pět roků jsem bydlel s rodiči v Ostravě, kde měl otec
orchestr.
Vesnické prostředí mně vyhovuje a jsem v něm
spokojen, protože se občané většinou dobře znají, při
setkání se nejen pozdraví, ale prohodí spolu i několik vět. Vesničané jsou také ochotni svým sousedům
v případě potřeby i nezištně pomoci. Je přirozené i to,
že se sousedé někdy kvůli něčemu poškorpí a nějaký
čas spolu třeba nekomunikují, ale to netrvá nikdy moc
dlouho.
Časem pochopitelně staří lidé umírají a do jejich
domků přichází mladší generace jejich rodin nebo zcela
cizí lidé a nějakou dobu trvá, než najdou se sousedy
kontakt.
Je to už dost roků, když se do Duban přistěhoval
muž středního věku, který ovšem o nějaký solidní kontakt se sousedy nestojí. Pokud ho náhodně potkám, už
několik roků mne verbálně napadá tak drsným způsobem, že ty nadávky nelze ani publikovat. Jen nejslušnější titul, kterým mne oslovuje je „… ty parchante“!
Spisovně je to „panchart“, česky „levoboček“, kterým
tedy nejsem. Nedávno mne verbálně napadl i v pros-
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tějovském Tescu a krátce před tím se pokoušel mne
dokonce i inzultovat.
Kdyby se tak choval jen ke mně, tak bych se mohl
domnívat, že mu zřejmě nejsem sympatický a provokuji ho již svou vizáží. Ale on často verbálně napadá
i jiné spoluobčany stejně drzým způsobem jako mne
a nešetří ani ženské pokolení. Starší manželský pár,
bydlící hned vedle, to dokonce hned vzdal, prodal dům
a odstěhoval se.
Chtěl bych se na něj obrátit touto formou s prosbou,
aby přehodnotil své chování k sousedům a sousedkám
a doufám, že umí aspoň číst.
Dlouho jsem se domníval, že by v dané situaci pomohl zásah trestní komise OÚ nebo zásah Policie ČR, ale po
diskusi s policistou jsem došel k jinému názoru. Pokud
tento občan není schopen sebereﬂexe, chtěl bych mu
poradit, aby navštívil psychiatra nebo aspoň psychologa.
V jeho případě se jedná o nepříliš závažnou duševní anomálii, která způsobuje, že myslí nahlas! Myslet potichu
si může o spoluobčanech přece cokoliv.
Pokud se jeho chování nezmění, bude zřejmě nezbytné pozvat do obce českou televizi s pořadem „Černé ovce“ či s jiným kritickým pořadem.
Jiří Dubanský
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Hasiči
Ohlédnutí za uplynulým rokem
hasičů ze Štětovic
Zima už nás nemilosrdně zasáhla a my jen čekáme
na Vánoce – poslední pěkné období v tomto roce. A je
to taky čas ke zhodnocení uplynulého roku 2009 – co
vše se nám událo, podařilo i nepodařilo – prostě celková
naše činnost.
Začátkem roku jsme se opět spolupodíleli na pořádání
Obecního plesu v sokolovně v Dubanech. Jako minulý rok
jsme znovu zajišťovali občerstvení. Další z akcí, kterou
bychom už ani nemuseli připomínat, protože je jaksi
automatická, byl Dětský den, který jsme pořádali opět
v červnu na myslivecké chatě, ale letos tomu chyběl ten
přídavek „a Ohnivá noc“. Po nepěkných předchozích
zkušenostech z minulého roku jsme se totiž rozhodli tento
rok „ohnivou noc“ vynechat. Ale jinak musíme říct, že to
byla jako vždy velice vydařená akce. Počasí, i když to tak
ještě v pátek nevypadalo, nakonec vyšlo a ten nejdůležitější účel byl splněn – a to zábava a soutěže pro děti!
Také na ty naše úplně nejmenší jsme nezapomněli. Pro
děti ze všech tří mateřských školek v našich obcích jsme
uspořádali dětský den. Ten jejich den se konal v parku
ve Štětovicích. Děti si pochutnaly na výborných špekáčcích, zasoutěžily si a na závěr shlédly ukázku zásahu
na požár. Opět jsme se také tento rok podíleli formou
zajišťování občerstvení na každoročním Štětovickém
cyklokrosu. No a závěrem tohoto roku nás ještě čeká
Mikulášská besídka opět pro ty nejmenší z mateřské
školy. Tyto všechny akce, co jsme zde jmenovali, jsou už
jaksi automatické a k činnosti našeho sboru patří. Bez
nich by to prostě nešlo :-).
I na pár soutěží se tento rok dostalo. V červnu se naše
tři družstva (mužské, ženské a mladí hasiči) zúčastnila I.
kola okrskové soutěže v PS. Muži předvedli perfektní výkon a obsadili krásné 2. místo. Ze znalostních soutěží jsme
se letos zúčastnili pouze soutěže „O hanáckó sekyrku“.
Jednalo se o noční závod požárnické všestrannosti. Tento
ročník se konal v Kostelci na Hané a přilehlých obcích.
Náš sbor se zčásti také podílel na organizaci. Soutěžilo
se v počtu 1+3. Družstva soutěžila na pěti stanovištích,
kde měli různé úkoly – rychlost ustrojení, simulovaný zásah u dopravní nehody, testy odborných znalostí, požár
tlakové láhve, zásah na nebezpečnou látku atd. Náš sbor
sestavil jedno družstvo, které se umístilo na krásném 3.
místě z 12 soutěžících.
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Svoji odbornost prověřila naše jednotka jako každý rok
na námětovém cvičení okrsku. Letos se konalo v Olšanech
a byl simulovaný požár střechy skladu ve ﬁrmě Mürdter
Dvořák.
Mladí hasiči se kromě účasti na okrskových závodech
zúčastnili hned začátkem roku soutěže „Zlatá vařečka“,
která se konala v Drahanech. Tato soutěž je mezi mladými hasiči velice oblíbená, jednak prověřuje jejich znalosti
v oblasti hasičské, první pomoci, uzlování, střílení, ale také
v umění vaření na otevřeném ohni. Myslíme si, že jejich
„SOMBRERRO“ se opravdu povedlo, ale ještě lépe se jim
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podařil závod požárnické všestrannosti, kde skončili na
krásném 3. místě. A za to si zaslouží naši pochvalu. V neposlední řadě musíme vyzdvihnout také jejich obrovský
úspěch na pohárové soutěži ve Vrahovicích, která se konala v srpnu. K velkému překvapení všech zúčastněných naši
„mladí“ obsadili opravdu nádherné 2. místo. A posledním
triumfem, ve kterém dokázaly, že tréninky nejsou zbytečné, bylo krásné 1. a 2. místo v ZPV – Memoriálu Zdeňka
Šmehlíka pořádaného námi.
A o tom bychom se ještě rádi více zmínili. Jak jsme psali
v minulém ročníku, náš sbor poprvé pořádal minulý rok
soutěž požárnické všestrannosti pro MH (mladé hasiče)
v kategorii mladší a starší. Nazvaná byla jako „MEMORIÁL
ZDEŇKA ŠMEHLÍKA“ v závodu požárnické všestrannosti“
a byla konaná na počest našeho dlouholetého kamaráda
bratra hasiče Zdeňka Šmehlíka, který před dvěma roky
tragicky zemřel. Navázali jsme na minulý ročník, poučeni
z předchozích chyb, a soutěž, aspoň si myslíme, slavila
úspěch. Zúčastnili se jí i sbory zdaleka jako Hněvotín,
Senice na Hané, Véska u Dolan u Olomouce. Pro děti
byly připravené skvělé odměny a poháry díky sponzorských darům od Obecního úřadu Vrbátky, Autobusové
dopravy Konečný, pana Milana Indráka a paní Novotné
ze Starorežné Prostějov. Za což jim touto cestou ještě
jednou děkujeme.
Ze zásahů není letos nic, o čem bychom se mohli zmínit. Ale to nás nenechává chladnými a pravidelně provádíme odbornou přípravu všech členů jednotky. Letos to
byl pořadový výcvik v Hamrách, školení strojníků, velitelů
a v neposlední řadě odborná příprava jednotek na ochranu obyvatel ve vojenském srubovém táboře Hamry. Od
devíti do dvou hodin si naši členové prošli šesti různými
stanovištěmi, kde se dozvěděli něco o povodních, stavění
velkých vojenských stanů, první pomoci, nebezpečných
látkách, evakuaci a obsluze elektrocentrál a nouzovém
přežití.
To je tak zhruba naše činnost za rok 2009. Samozřejmě těch menších úspěchů i ostatní činnosti je daleko víc.
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Kupříkladu se ještě někteří naši členové účastní soutěží
jako kvaliﬁkovaní rozhodčí nebo provádějí preventivně
výchovnou činnost do škol atd.
Závěrem bychom chtěli všem občanům z Duban, Vrbátek a Štětovic popřát krásné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí a hlavně zdraví do Nového roku!!!
Kateřina Šindlerová, SDH Štětovice

Sbor dobrovolných hasičů
ve Vrbátkách
Hned ze začátku roku 2009 došlo v našem sboru k zásadní změně z pohledu umístění požárnické techniky a výbavy. Stará zbrojnice musela ustoupit nově budovanému
školícímu centru, a tak jsme přestěhovali veškerou naši
techniku do nově vyhrazených prostor v areálu bývalé
čistírny odpadních vod vedle cukrovaru. Přemístěním
výzbroje na začátku roku však celá akce stěhování nekončí. V průběhu roku 2009 a dále pak v roce 2010 budou
probíhat zásadní úpravy ČOV tak, aby se z jejich prostor
stalo vhodné zázemí pro hasičskou zásahovou jednotku
a její vybavení.
V březnu, a opět na „Josefa“, jsme pořádali náš už
tradiční Hasičský ples. Nejen bohatá tombola, ale i dobrá
hudba a příjemná atmosféra zaručily hojnou účast. Můžeme tento ples tedy označit jako úspěšný. Pokračovat
v této tradici budeme samozřejmě i nadále a tak si vás
dovolujeme pozvat na ten další, který se uskuteční v sobotu 20. března 2010.
V květnu jsme se podíleli ve spolupráci s obcí na znovuobnovení tradice kácení Máje. Na letošní Máji byl použitý smrk z „Mačkalova“. Již delší dobu svými mohutnými
větvemi stínil a občané si vyžádali jeho pokácení. Spojili
jsme tedy užitečné s nově vznikající tradicí a smrk pokáceli,
abychom ho za pár hodin postavili za Vrbáteckou kaplí,
v podobě Máje 2009. Jeho kácení pak proběhlo poslední
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sobotu v květnu, v tak trochu náročný den. Kromě organizace dění spojeného s kácením Máje jsme se tento den
zúčastnili i okrskového kola v požárním sportu. Že příprava na hasičské závody v kombinaci s přípravou kácení Máje
nebyla úplně jednoduchá, je nadmíru zřejmé, a podařilo
se to jen díky široké členské základně našeho sboru. Naše

NA JAKÉ PLESY SE MŮŽEME
V ROCE 2010 TĚŠIT?
9. leden

Společenský ples
(Volejbalový klub Vrbátky)

22. leden

Společenský ples
(Sokol Dubany)

6. únor

Společenský ples školy
(Klub přátel základní
a mateřské školy Vrbátky)

20. únor

Společenský ples
(obec ve spolupráci
s SDH Vrbátky a Štětovice)

14. březen Společenský ples
(SDH Vrbátky)
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snažení pak odměnil svým zásahem i patron hasičů svatý
Florián, který nechal přesně v okamžiku zahájení celé akce
„kácení…“ rozestoupit mračna a tak kácení Máje proběhlo
pod rozzářeným nebem a ke spokojenosti všech zúčastněných. Pivo teklo proudem, makrely mizely z roštu a udírna
provoněla celou obec. Věříme, že kácení Máje v roce 2010
bude minimálně stejně úspěšné jako to letošní.
Aby naše klubovna zapadla do areálu vybudovaného
školicího střediska, nechali jsme ji obléct „nový kabát“.
Klubovna tak nyní barvou fasády zapadá do komplexu
nového areálu.
Kromě drobných terénních úprav jsme dále položili
dešťový chodník kolem zdí klubovny.
Vnitřní prostory jsme pak vymalovali, aby klubovna
vhodně reprezentovala náš sbor.
V září jsme opět spolupracovali s obecním úřadem
při sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu
a ve stejný den jsme posbírali staré železo ve Vrbátkách
i Dubanech.
Z hlediska požární ochrany byl rok 2009 klidný, tedy
bez potřeby „ostrého zásahu“. Proto jsme se věnovali
hlavně údržbě techniky a úpravám v nových prostorách
zbrojnice, bývalé ČOV.
Na závěr bych vám všem chtěl jménem SDH Vrbátky
popřát klidné a veselé Vánoce a šťastný nový rok 2010.
Tomáš Hrbata, za SDH Vrbátky

KVÍZ 2 – Poznáte, kde je vyfocena
tato dobová fotograﬁe?

Správnou odpověď posílejte na
Obecní úřad ve Vrbátkách.
Dva výherci obdrží pro sebe
i pro svého partnera
vstupenku na Obecní ples.
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Myslivecké sdružení
„Blata“ Vrbátky
Vážení občané, rok uplynul jako voda a nastal opět čas
podělit se s Vámi o činnosti našeho mysliveckého spolku,
které je občanským sdružením, myslivecky hospodařícím na ploše honitby 2 319 ha, 9 zaujatých katastrálních
územích.
Podstatou myslivosti je chov zvěře a její lov dle platné
legislativy v naší polní honitbě s cílem zachování zdravé populace v její hojné početnosti. V naší otevřené a intenzivně
zemědělsky obhospodařované krajině má svá stanoviště
zejména lovná zvěř drobná, což je zajíc polní, bažant
obecný, v menší míře pak kachna divoká a holub hřivnáč.
Hojně se vyskytuje zvěř srnčí a v době zrání kukuřic i migrující zvěř černá. Nárůst stavů populace lišky obecné se
nám daří regulovat odstřelem. Přes veškerou péči o zvěř
jsou stavy drobné zvěře, zejména zajíce polního, na nižší
úrovni oproti letům předešlým. Důvody můžeme hledat
zejména ve velkoplošném obhospodařování pozemků,
množství komunikací, dálnice, železnice atd. Mnoho zvěře
hyne hlavně pod koly motorových vozidel. Řešením by
byla realizace prvků územního systému ekologické stability v rámci komplexních pozemkových úprav, kde jsou
plánovány v katastrech výsadby biopásů, travnatých průlehů, biokoridorů včetně tvorby biocenter. Krajina slouží
nejen zvěři ale i nám všem a bylo by smutné procházet se
mrtvou krajinou bez zvěře. Všichni členové se intenzivně
podílí na přikrmování zvěře a to nejen v zimním období,

TRIANGL 11 / 2009

ale i v průběhu celého roku. Dalšími aktivitami je i starost
o myslivecká zařízení, jejich výstavba a údržba.
Naši členové se účastní a pořádají akce jako jsou zkoušky psů, slet sokolníků, kde má přístup i široká veřejnost.
Další akcí pro širokou veřejnost je pořádání červencové
Pytlácké noci, která je již tradicí. V době kdy píši tento
příspěvek, nám nastává čas společných honů, kde sami
uvidíme, jak se nám péče o zvěř daří i přes veškerá úskalí,
která jsem Vám výše popsal.
Tímto stručným přehledem o činnosti našeho mysliveckého sdružení a za všechny naše členy Vám spoluobčanům přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů a pestrou
krajinu plnou zvěře.
Myslivosti a lovu zdar!
Zdenek Šťastný, jednatel MS Vrbátky
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Ohlédnutí za minulostí a nejen za ní…
Redakce se rozhodla oslovit některé spoluobčany, kteří
svou prací ovlivnili dění v našich obcích. Požádali jsme
je o krátké zastavení a ohlédnutí se za uplynulou dobou
a o zamyšlení se nad současným stavem.
Oslovili jsme několik lidí, ale souhlas jsme přes počáteční váhání obdrželi pouze od jednoho z nich. Dovolili
jsme si tedy p. Františkovi Dostálovi, který zastával 16 let
funkci starosty, položit pár otázek.

ale výsledek se pomalu dostavoval. Tu největší dotaci jsme
získali na stavbu kanalizace a ČOV. Položení sítí do země
jsem měl za zásadní prioritu. Kolikrát jsme si s ostatními
říkali, že jakmile bude všechno v zemi, budeme se buďto
my, nebo ti po nás věnovat už jen zvelebování – chodníčkům, zeleni a všemu ostatnímu, což je možné udělat, až
jsou sítě hotové.

Je něco, co byste nyní udělal jinak?
Jaká byla vaše cesta ke starostování?
Před těmi více jak 20 lety, před změnou režimu, jsem aktivně pracoval v občanském výboru v Dubanech a postupně
jsem se stal jeho předsedou. Už v té době jsme se snažili
udělat pro vesnici maximum (asfaltová cesta přes Dubany,
prosazení generální opravy sokolovny včetně ﬁnančního
krytí, až po přímou účast na stavbě). Opravili jsme třeba
sokolovnu, nebo zařídili asfaltovou silnici na bývalých kostkách. Po revoluci, když za mnou lidé přišli, abych kandidoval, tak jsem opravdu váhal. Měl jsem rozestavěný dům
a doba nebyla lehká. Ale nakonec jsem souhlasil. Bylo to
období plné nadšení a spolupráce a rád na ně vzpomínám.
Byl jsem plný elánu pro naše vesnice něco udělat. Hodně mi
také pomohli pracovníci bývalého MNV, zejména paní Daňková. Dobré bylo, že ještě z působení v občanském výboru
jsem věděl, kde a na koho se na tehdejším okrese a jinde
obrátit a tak se nám dařilo sehnat ﬁnanční prostředky na
výstavbu a investice. A práce nás těšila. I díky tomu jsem se
pak rozhodl kandidovat na starostu znovu.

Vždycky jsem chtěl nechat opravit zídku před hřbitovem. Také jsem chtěl dořešit otázku fary – je to přece jen
naše nejstarší historická památka. Podařilo se mi sehnat
peníze z okresu na novou střechu fary. Díky p. Hudcové
byla fara zapsána do seznamu kulturních památek. A taky
jsem chtěl vymyslet něco se štětovickou hasičárnou, to
jsem nezvládl. Velmi důležitá pro mě byla rovněž škola
a její oprava. Říkal jsem si, že jakmile dokončíme sítě,
vrhneme se na shánění peněz pro opravu školy a stavbu
tělocvičné haly. Za trvalé pomoci a eminentního zájmu
bývalého ředitele školy p. Dohnala bylo vydáno územní
rozhodnutí a po konzultacích byla tato akce rozdělena na
dvě etapy – hala a generální oprava ZŠ, z důvodu snadnějšího získání dotace. V tom jsem již bohužel neměl možnost
pokračovat a pro současné vedení to priorita není. Dělal
jsem samozřejmě i chyby, ale vždy jsem se snažil být především člověkem s lidským přístupem ke všem kolem mě,
i když atmosféra kolem nebyla vždy nejlepší.

A co současnost?
Když se nyní ohlédnete za uplynulým obdobím ve funkci starosty, co se podle vás nejvíce
povedlo?
Za nejdůležitější považuji, že se nám postupně povedlo vybudovat veškeré sítě v našich vesnicích. Začalo se
pokládáním vodovodu. V té době bylo vody ve studních,
zejména v Dubanech, kritický nedostatek. Poté jsme rozšiřovali plynovod a vodovod do všech vesnic. Dělala se
rekonstrukce Margelíku a zde již první začátek hloubkové
kanalizace. Postupně se pokládal i kabel od telefonu a elektřiny do země, tam kde to šlo a byly na to prostředky. Veškeré tyto náročné práce mohly být uskutečněny pouze za
předpokladu dotací. Nebylo to hned, bylo třeba si udělat
pár dobrých kontaktů, přes které vedla cesta k penězům,

Lidé se sami rozhodli, koho chtějí mít ve vedení obce
a já to respektuji. Nejdříve mě mrzelo, že jsem některé
věci nestihnul dotáhnout, ale v současné době jsem rád,
že mám klidnější život. Na druhou stranu mě těší, že při
rozhovorech s lidmi někteří s povděkem zavzpomínají.
Některé věci se dělají dobře, s jinými nesouhlasím. Někdy jde jen o drobnosti, třeba ten osvětlený hřbitov v noci
a podobně. A také to, co se dříve vytýkalo mně, se kolikrát
dnes dělá s daleko větší razancí. Co mě ale mrzí nejvíce
a co je zásadní, že i přes to, že se obce dále zvelebují, jde to
především z obecních peněz a nikoliv z dotací. A možnost
dotací tu je spousta. Je škoda, že tyto příležitosti současné
vedení nedokáže dostatečně podchytit.
Děkujeme za rozhovor
redakce
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Z deníku terénního pracovníka
Další rok je za námi a my opět můžeme bilancovat
úspěchy a prohry, starosti i radosti ….
Pracovní nasazení začalo již začátkem března 2009
a to hlavně „obecně prospěšnými pracemi“, které měly
soudně nařízeny někteří občané sociálně slabé komunity
za loňský incident v restauraci v Dubanech. Začalo se jarním úklidem: hrabání listí, úprava zeleně, čištění chodníků
a silnic, úprava hřbitova a okolí.
Po vyřízení nezbytných formalit na úřadech práce
v Olomouci a Prostějově se letos podařilo zaměstnat na
„veřejně prospěšných pracích“ celkem s e d m občanů ze
sociálně slabé romské komunity. To také podnítilo úmysl
vedení obce tyto občany zapojit do některých investičních
prací, které by jinak byly ﬁnančně náročné a nebo by se
v letošním roce, vzhledem ke celosvětové krizi, nepodařilo
provést.
Od měsíce dubna se začalo s výkopy na rekonstrukci
vedení osvětlení z Vrbátek do Štětovic a také vybudování
osvětlení kolem místního hřbitova. Další velkou investiční
prací bylo vybudování spojovacího chodníku od sokolovny
k místní komunikaci navazující na „stežku“ z Duban do Vrbátek, kterou uvítali nejen občané místní části, ale hlavně
školní děti, které chodí do sokolovny cvičit. Následující
akcí bylo předláždění celého chodníku kolem kapličky
ve Vrbátkách. Dvě velké akce v této obci se uskutečnily
kolem sportovního areálu: areál dětského hřiště, chodníky
a cesta kolem Sportovního střediska, nový mostek přes
potok a nezbytné terénní úpravy celého areálu včetně
ozelenění aj. Občané také přivítali stavbu nového chodníku
od obecního úřadu k cukrovaru, který je velmi frekventovaný a také nový chodník kolem restaurace „Na Vejmole“.
Ten zase oceňují jak děti školou povinné, tak i „štamgasti“
místního „kulturního“ zařízení. Dlaždičských schopností
bylo řádně také využito při předláždění chodníku naproti hřbitova a drobné předlažďování jak v Dubanech,
Vrbátkách, tak i ve Štětovicích. V Dubanech na hřišti za
sokolovnou bylo vybudováno nové doskočiště a na „Mačkalově“ ve Vrbátkách nové dětské hřiště. Nemalý podíl
těchto pracovníků byl i při výstavbě chodníků a najížďáků
k domům po ukončení stavby nové místní komunikace
u nádraží ČD. Nově si taky osvojili systém izolace kolem
budov, které provedli po odkopání rýh, např. kolem ZŠ
ve Vrbátkách. Když nepřálo počasí, tak prováděli čištění
půdních prostor ve školách, drobné zednické práce, např.:
MŠ a stará ČOV ve Vrbátkách. Velký kus práce odvedli
také úklidem po přírodní kalamitě v parku ve Štětovicích.
Ocenění také zaslouží jediná žena, paní Veronika Gáboro-
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vá, která za pouhé čtyři měsíce dokázala „zvelebit“ místní
hřbitov v Dubanech a to nejen sekáním trávy a vypletím
a vyřezáním náletových keřů, ale hlavně očištěním a úpravou hrobů, o které se nikdo několik let nestaral. Takto si
počínala i při čištění chodníků a komunikací v naší obci,
a přesto, že je v částečném invalidním důchodu a po práci
se musí, jako jedna z mála z této komunity, starat o domácnost, šla „chlapům“ příkladem a měla u nich respekt.
A tak bych mohl pokračovat ve výčtu prací, kterou tito
občané provedli. Samozřejmě by to nešlo bez odborného
vedení pracovníků obce Josefa Zbořila a Karla Vundrly. Na
straně jedné se v obci podařilo uskutečnit několik velmi důležitých investičních akcí, které nejen vylepšily její vzhled,
ale hlavně významně ušetřily větší investiční náklady. Na
straně druhé se této komunitě podařilo částečně si osvojit
některé návyky, které v poslední době nebyly v „módě“,
jako: dodržování pracovní doby, omezení požívání alkoholických nápojů, splácení dluhů aj. Nejdůležitější ale na
tom je „vlastní příklad aktivit“, které mají kladný výchovný
vliv na jejich děti a případně vnuky. A o to především jde
v tomto projektu. V součinnosti se vzděláním pomůže
mladší generaci této komunity pomoci se uplatnit na trhu
práce a více se začlenit nenásilnou formou do společnosti
a tak si i zlepšit životní podmínky. V rámci volnočasových
aktivit se podařilo přesvědčit rodiče malých předškolních
dětí navštěvovat s nimi dětská hřiště a zamezit tím pouhé
trávení volného času na dvorku a nebo v „uličce“.
Jsem rád, že většina spoluobčanů pochopila smysl
tohoto projektu a pomáhá mi ho uskutečňovat, ať již
formou materiální pomoci jako je např.: oblečení, nábytek, dřevo na topení aj., nebo duševní podporou,
kterou občas potřebuji. Pokud si někdo představoval,
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že za rok a nebo dva se dá změnit situace, která se zde
utvářela několik století, tak toho musím zklamat. Silného
kuřáka a nebo alkoholika také přes noc jeho zlozvyku
neodnaučíte a přitom víte, že tím škodí nejen sobě, ale
obtěžuje tím i své okolí. Ale to je problém, na který jsme
si bohužel celkem zvykli a nebo jsme pohodlní do toho
jít a věnovat tomu část své energie. Ale otázka sociálně
vyloučených a někdy i nepřizpůsobivých občanů více
„vyčnívá“, stále je diskutována ve společnosti, politici se
tímto problémem „zaštiťují“ a to převážně před volbami,
když potřebují hlasy, dalším vadí barva pleti a neuvažují
o tom, že problémy jsou i s naší tzv. „bílou“ většinou.
Což i mezi námi nejsou ti, kteří páchají trestnou činnost
a nebo jsou nepřizpůsobiví, tak jako tato menšina? Vše
ale záleží na toleranci, trpělivosti, nebát se přijmout
i kompromis, prostě vše to, co používáme denně doma
v rodině, na pracovišti, ve škole, politice atd.

Držet se starého přísloví, že „moudřejší ustoupí“ a silnější podá tomu slabšímu pomocnou ruku. Formou nenávisti a násilím se nikdy nedocílí nápravy, spíše naopak.
Je mi jasné, že někteří naši romští spoluobčané nejsou
žádní svatoušci. Jejich vrozený temperament posílený
někdy alkoholem u nich vyvolává občasné konﬂikty, hádky
a rozepře a to nejvíce pociťují jejich nejbližší sousedé. Bohužel používají při těchto konﬂiktech nevhodnou metodu
komunikace, na kterou tato komunita reaguje kontraproduktivně a vyvolává to další a větší nevraživost. Také jsou
v naší obci i někteří spoluobčané, kteří jim půjčují na dluh
ﬁnanční prostředky na alkohol a nebo jim tento alkohol
poskytují na dluh a po výplatě inkasují „nekřesťanské“
peníze. Ovšem taková pomoc je spíše negativní a maří
tím veškeré kladné úsilí, které bylo předtím vynaloženo.
Ale i přesto jsem rád, že takových spoluobčanů je méně
a že v tomto roce se v rámci programu udělal kus další
poctivé práce, že naši romští spoluobčané nejsou závislí
pouze na sociální pomoci a dávkách, mohou si v rámci
svých možností pravidelně splácet dluhy, obecní poplatky
a případně si přilepšit v rodinném rozpočtu.
Za pomoc při realizaci nastaveného programu bych
chtěl především poděkovat pracovníkům obecního úřadu,
radě a zastupitelům obce a také všem spoluobčanům,
kterým záleží na dobrých mezilidských vztazích a není jim
lhostejná budoucnost a rozvoj naší obce
Václav Němec

NÁZORY SPOLUOBČANŮ
Zachovejme si „selský rozum“ i do budoucna!
Nedávno jsem viděl v televizních novinách reportáž
o tom, jaké obrovské ekologické potíže mají občané
jedné české obce s provozem lihovaru, který tam byl
uveden do zkušebního provozu.
Obtěžuje je hluk, dopravní přetížení, ale zejména
nesnesitelný zápach. Vedení lihovaru na příkazy hygienika nereaguje, zastavit provoz odmítá a raději platí
pokuty, které jsou pro ně daleko přijatelnější, než ztráty
zisku z produkce.
Při známém korupčním prostředí v České republice
zřejmě k zastavení provozu a zrušení lihovaru nikdy
nedojde a občané dané obce jsou zcela bezmocní.
Chtěl bych poděkovat „sdružení občanů“, které za
vedení Ing. Lišky před časem zamezilo záměru pozastavit lihovar v prostoru našich obcí mezi železniční
tratí ve Vrbátkách a obcí Štětovice tím, že přinutilo
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bývalé zastupitele našich obcí vyhlásit v dané záležitosti
obecní referendum a občanům pak děkuji za to, že se
referenda zúčastnili a svými hlasy k zamezení záměru
přispěli.
Věřte, že jsme si ušetřili opravdu velké ekologické útrapy, zejména pak ti občané bydlící u nádraží
a ve Štětovicích.
Navíc se domnívám, že lidé, kteří usilovali o vynětí
daného územního prostoru z půdního fondu a o následné jeho zakoupení, nebyli skutečnými investory.
Byli to tzv. „spekulanti“, kteří by daný pozemek, pokud
by ho získali, nabídli skutečným patrně zahraničním
investorům za daleko větší ﬁnanční obnos, než zaplatili oni.
A pro ty skutečné investory by určitě žádné dohody
mezi zastupiteli našich obcí a „spekulanty“ neplatily.
Jiří Dubanský
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Zprávy z vrbátecké knihovny
V letošním roce uplynulo šest roků od přestěhování
obecní knihovny do nových prostor Obecního úřadu Vrbátky. Za tuto dobu došlo v knihovně k několika změnám.
Z rozpočtu obce byla knihovna doplněna o počítač pro
potřeby evidence a půjčování knih. Koncem letošního roku
bude zakončena celková evidence knižního fondu a následně provedena revize knižního fondu. O této akci jsme
uvažovali již během prázdninových měsíců, ale nakonec
byla akce zrušena. Máme totiž několik čtenářů, kteří mají
knihy vypůjčené již dlouhou dobu, a proto je nebylo možné zanést do evidence. Tito čtenáři byli několikrát písemně
i osobně upomínáni, ale až na malé výjimky bezvýsledně.
Nezaevidované knihy po provedené revizi již nebudou
v knižním fondu a pro čtenáře budou nenávratně ztracené. Jedná se o hodnotné knihy, které v současné době
nevycházejí, ale naši studenti je potřebují. Doufáme, že
tento článek bude výzvou k navrácení knih pro ty, kteří je
mají dlouhodobě zapůjčené. Při postupné evidenci knih
byla provedena také prověrka knižního fondu a poničené
knihy byly průběžně vyřazovány. Každý rok byl doplňován
knižní fond o cca 70 až 80 nových knih. Není zájmem
knihovny mít pouze vysoký počet knih, ale také knihy
obsahově kvalitní.

V současné době má knihovna registrováno celkem
80 čtenářů. K dispozici mají cca 3000 knih, rozdělených
na knihy pro dospělé čtenáře, děti a naučnou literaturu.
O dobré skladbě našeho knižního fondu svědčí i skutečnost, že vyhlášené knihy v anketě Kniha mého srdce najdete také v naší knihovně. Snažíme se doplňovat v průběhu
celého roku knižní fond také knihami od nových českých
autorů, píšících jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež.
V knihovně byl také instalován druhý počítač zakoupený
krajským úřadem, který slouží pro bezplatný internet
příchozím zájemcům.
Ještě s jednou závažnou skutečností chceme seznámit
nejen naše čtenáře. Koncem roku dojde ke změně ve vedení knihovny. Po více než 37 letech nepřetržité knihovnické
činnosti končí paní Jitka Floríková svoji záslužnou práci.
Vykonávala ji vzorně v často nelehkých podmínkách např.
v původně umístěné knihovně v č. 51. V průběhu roku
1992 se knihovna přestěhovala do „Domu služeb“ a v roce
2003 byla knihovna opět přestěhována, a to do prostor
nového obecního úřadu, kde je dodnes.
Tímto bychom chtěli paní Jitce Floríkové poděkovat za
její obětavou práci a popřát ji ještě mnoho spokojených
let.
Hana Rozsívalová

Vrbátecké vepřobraní
Loni se většině lidí zabijačka líbila, proto jsme ji letos
zopakovali. Z 200 kg masa se vyrobila spousta tlačenky,
jetrnic a jelit. Poté se odpoledne porazila dvě prasata.
Část z nich skončila v kotli na ovar a zbytek masa se prodal
v syrovém stavu. Součástí zabijačky byl charitativní prodej
sladkostí a různých výrobků našich maminek a dětí, veškerý výtěžek z tohoto prodeje byl určen pro naše školky
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a školu. Všem, kteří pomohli či přiložili ruku k dílu patří
poděkování.
Samozřejmě nemohl chybět ani Mikuláš s andělem
a čertem, kteří nejprve nadělovali hodným dětem v Centru
volného času a poté vyrazili do ulic. Celá zabijačka končila
rozsvícením vánočního stromu, tombolou a ohňostrojem.
redakce
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V loňském roce jsme otiskli novoročenky,
které vyšly vítězně ze soutěže žáků základní školy.
Letos otiskujeme nejlepší díla předškoláků – žáků naší mateřinky.

» Pour féliciter «

PF 2010
28 dobré v novém roce
Vše
přeje redakce
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