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Slovo úvodem
Vážení občané, vážení čtenáři.
Tento kalendářní rok pomalu odchází, což znamená,
že my přicházíme s novým číslem obecního časopisu
Triangl. Po této slovní hříčce Vám zcela vážně chceme
poděkovat za přízeň, kterou našemu časopisu projevujete, poděkovat všem přispěvatelům a také těm, o jejichž
práci nebo chcete-li činnosti na těchto stránkách píšeme.
Jak už jsme uvedli, odchází další rok, tentokrát takzvaný
super volební rok. Letos jsme mohli volit jak do poslanecké
sněmovny, tak do místního zastupitelstva. A v některých
částek republiky i do senátu. Po této volební euforii Vám

pro uklidnění mysli a pobavení opět přinášíme spoustu
článků a zajímavostí o dění v obci. Speciﬁkem letošního
čísla je to, že do námi před dvěma lety zavedené rubriky
„Názory občanů“, přišlo více příspěvků než obvykle. A to
je dobře. A nejsou jen černé nebo jen bílé. Prostě svět není,
ať chceme nebo ne, jednobarevný. Děkujeme všem, kteří
se chtěli podělit se svým sdělením.
Přejeme Vám příjemné počtení v našem časopise a do
nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
redakce

Předtím a teď
Vážení spoluobčané!
Pomalu končí kalendářní rok 2010. Bývá zvykem se
vždy koncem nějakého významného období pozastavit
a vyhodnotit, co jsme udělali a co jsme udělat ještě mohli,
co se podařilo a co se bohužel nepovedlo. Nedávno skončilo
i čtyřleté volební období komunálních zastupitelů. Přehled
realizovaných investičních akcí za uplynulé čtyři roky byl
uveřejněn v našem obecním zpravodaji, který vyšel v měsíci
září. Přesto bych rád stručně zhodnotil skončené volební
období, v němž obec provedla investiční akce za 30 mil. ze
„svého“ a 24 mil. z dotací. Podařilo se dokončit vybudování
splaškové kanalizace pro téměř všechny rodinné domy
v zastavěném území naší obce. Bohužel stále přetrvává rest
bývalého vedení obce a není provedeno Státním fondem
životního prostředí závěrečné vyhodnocení výstavby naší
splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Pořád nevíme, jestli budeme muset vrátit státu 30 milionů, které nám

věnoval, nebo přece jenom naše obec obdrží do rozpočtu
třímilionovou pozastávku, která zatím nebyla fondem převedena. Chyby při zadávání, administraci a řízení výstavby
kanalizace se nám opravdu ještě nemusí vyplatit.
Rekonstrukce starých a výstavba nových místních
komunikací, tzn. chodníků i silnic včetně úprav veřejné
zeleně, která byla intenzivně prováděna v minulém volebním období a posílila výrazně bezpečnost našich občanů
a zvláště dětí, bude z největší části dokončena v příštím
roce, protože letos přidělená dotace 6,5 mil. korun pokryje
většinu potřebných nákladů. Chápeme také nutnost péče
o obecní majetek, zvláště budovy, které slouží jako školy,
školky, sokolovnu. Snažíme se získat na všechny plánované akce co nejvyšší dotace. Na rekonstrukci budovy MŠ
Vrbátky, jež se podle mínění většiny dotazovaných velice
povedla, jsme získali příspěvek 1,2 mil. korun. Velmi nadějně vypadá i dotace na zateplení fasád, stropů a výměnu
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oken budov ZŠ Vrbátky, ZŠ a MŠ Dubany a sokolovny
v Dubanech ve výši 6 mil. korun.
Po dokončení výše uvedených potřebných akcí se můžeme zamýšlet nad dalšími určitě potřebnými investicemi,
které se přes velkou snahu nepodařilo z ﬁnančních důvodů
uskutečnit. Jedná se o vybudování domu s pečovatelskou
službou pro starší a zdravotně postižené občany, rekonstrukce budovy Centra volného času na polyfunkční objekt
se zdravotním střediskem, byty pro mladé a sociální rodiny, tělocvičnu nejen pro ZŠ, vodní plochu s okolní zelení
jako zdravé a krásné životní prostředí pro všechny věkové
kategorie našich občanů. Prioritu těchto záměrů musí po
diskusi s občany určit zastupitelstvo obce, ale víme, že
vše je pouze o penězích. Věřím, že vládní koalice nového
parlamentu přepracuje dle svého volebního prohlášení
stávající zákon o rozpočtovém určení daní tak, že přerozdělení státního rozpočtu bude spravedlivější ve prospěch
menších obcí a tím bude naše obec získávat do rozpočtu
mnohem větší množství ﬁnančních prostředků z vybraných státních daní a nebude muset spoléhat na lobbismus
při přidělování státních i evropských dotací.
Jak už jsem se v úvodu svého slova zmínil, letošní rok
byl rokem voleb do obecního zastupitelstva. Vedení obce
sestavilo kandidátku v očekávání dalších tradičních volebních rivalů. Dlouho však vypadalo, že bude jediná, že
dřívější tradiční volební seskupení stranických i nestranických kandidátek se nebude chtít ucházet o hlasy občanů
a bojovat o možnost vedení obce. Až těsně před volbami
se představilo sdružení nezávislých kandidátů „Alternativa“. Nejprve se prezentovali jako kandidátka, která vznikla
proto, abychom se dle jejich slov nevrátili do časů Národní
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Do zastupitelstva obce
byli občany ve volbách opětovně zvoleni:
Radek Dokoupil, František Konečný, Mgr. František
Němec, Vladimír Smička, Ing. Bohumil Tajovský, Ing. Ivo
Zatloukal.

Nově byli zvoleni zastupitelé:
Jitka Benešová, Mgr. Vladimír Dohnal, Tomáš Hrbata,
Pavel Karásek, Ing. Petr Kozel CSc., Ludmila Nakládalová,
Ing. Petr Růčka, Ing. Martin Šálek, RNDr. Jiří Voitl.

Radu obce tvoří:
Ing. Ivo Zatloukal (starosta), Vladimír Smička (místostarosta), František Konečný, Ing. Martin Šálek, Ing.
Petr Růčka.

Kontrolní výbor:
Radek Dokoupil, Ing. Marie Slamencová, Ing. Bohumil
Tajovský.

Chcete vědět, co se chystá?
Nemáte čas poslouchat rozhlas či číst plakáty?
lakáty? Existuje
zajímavá možnost, jak být pohodlně informován prostřednictvím vaší emailové pošty. Stačí si aktivovat službu na webových stránkách obce www.vrbatky.cz:
1. klikněte v levém sloupci na tlačítko „Aktuality“
2. na stránce Aktualit v horní části klikněte na
„Chcete přijímat aktuální zprávy?“
3. zobrazí se vám stránka s názvem Příjem zpráv.
Zadejte do příslušného políčka vaši emailovou
adresu a klikněte na „Uložit“.
Tímto jste si aktivovali zasílání aktualit na zadanou
emailovou adresu. Nyní již stačí jen občas otevřít poštu
a podívat se, co se děje v našich obcích nového.
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fronty a byla možnost výběru. Vznik tohoto seskupení jsem
uvítal, protože by bylo opravdu neobvyklé, aby v největší
obci okresu Prostějov byla jediná kandidátka do voleb
obecního zastupitelstva, když například v Bystročicích,
které mají téměř polovinu občanů, bylo kandidátek 7. Předpokládal jsem, že občané budou volit osoby, které znají,
kterým důvěřují a zastupitelstvo i další orgány obce budou
opravdovým „vox populi – hlasem lidu“. Bohužel k našemu
rozčarování volební leták sdružení Alternativa byl snůškou
lží a pomluv stávajícího vedení obce takového ražení, že
se naše volební seskupení dohodlo ponechat rozhodnutí
o správném způsobu vedení obce na voličích.
Voliči rozhodli tak, že mandát dalšího rozvoje obce
získalo s převahou volební seskupení stávající „radnice“
(slova Alternativy). Proto na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 9. 11. 2010 byly ustanoveny orgány
obce bez zástupců sdružení Alternativa.

Finanční výbor:
Ing. Martin Šálek, Hana Kulhajová, Ing. Pavel Novotný.
Nově zvolená rada má nyní před sebou nejdůležitější
úkol – připravit návrh rozpočtu obce na příští rok 2011.
Všechny návrhy občanů jsou vítány. Rozpočet bude předložen k diskusi zastupitelům a následně bude projednán
na zastupitelstvu obce. Děkuji voličům za účast v komunálních volbách a tím za vyjádření názoru na způsob vedení
naší obce.
S blížícím se koncem roku 2010 Vám všem přeji pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v nastávajícím roce
2011.
Ivo Zatloukal, starosta obce
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Galerie osobností obce
Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
v minulém čísle časopisu jsme poprvé zavedli rubriku
Galerie osobností obce. V ní vás chceme seznamovat
s těmi, kteří pro naši obec něco udělali, něco znamenali
či znamenají a které je dobře si připomenout. V letošním
čísle vám chceme v krátkosti připomenout osobnost pana
Josefa Nakládala.
Pana Nakládala, pro kamarády a známé Pepíčka, jsme
navštívili v jeho domku v Dubanech. V milé, příjemné atmosféře jsme si povídali s člověkem, který v životě většinu
svého volného času zasvětil Dubanům, sportu a zejména
a hlavně házené. Však také jakékoliv vzpomínky na léta
úspěšné dubanské házené nelze nespojit s Pepíčkem.
Pan Nakládal byl aktivním hráčem české, nebo chcete-li
národní házené, už od žáků. Později hrál za dorostence
a muže. Byla to léta válečná a poválečná. Házená se hrála nejdříve v Klubu házené, pak SK Dubany a nakonec
v obnoveném Sokolu, v němž se od roku 1954 stal pan
Nakládal jednatelem. A v této funkci vydržel s malými
přestávkami až do roku 1990. Postupně se kromě aktivní
hry zaměřil na trénování házenkářských nadějí. Udělal si
trenérské zkoušky a zkoušky pro rozhodčí. Žáky, dorostence i muže pak jako trenér vedl až do konce osmdesátých let. Jako na zajímavost si pan Nakládal vzpomněl,
že v Dubanech hráli házenou i ženy, a že on ještě jako
hráč vedl dorostenky na mistrovství republiky. Ostatně
všechny vzpomínky na zlatá léta dubanské házené dává
pan Nakládal postupně dohromady. A v příštím roce při
výročí 100 let Sokola Dubany budou zveřejněny.

Mnoho z lidí si pak vzpomene na pana Nakládala ze
svých školních let. To jako kvaliﬁkovaný trenér a zapálený
sportovec pomáhal škole v Dubanech, ale i ve Vrbátkách,
v rámci hodin tělesné výchovy. A jak nám řekl, házenou
nežil jen on, ale celá jeho rodina.
Za svoji práci v ní byl několikrát odměněn. Je držitelem
Čestného uznání, Čestného odznaku KV ČSTV a Veřejného uznání ÚV ČSTV.
V letošním roce oslavil pan Nakládal své významné
jubileum – osmdesátiny. Touto cestou děkujeme panu
Nakládalovi za jeho nezištnou a obětavou práci na poli
sportu a za všechno, co pro naši obec udělal. Přejeme mu
mnoho zdraví a elánu do dalších let. Bylo příjemné popovídat si s člověkem s takovým krásným vztahem ke sportu
a k obci, jako je Pepíček.
redakce

Výsledky voleb v našich obcích
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých
kandidátů ZA ROZVOJ OBCE

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých
kandidátů ALTERNATIVA

počet hlasů pro stranu: 6109 / počet mandátů: 9

počet hlasů pro stranu: 4493 / počet mandátů: 6

Zvolení členové zastupitelstva, počet hlasů:

Zvolení členové zastupitelstva, počet hlasů:

1. Ing. Ivo Zatloukal, 519

6. Radek Dokoupil, 315

1. Mgr. Vladimír Dohnal, 369

2. Ing. Martin Šálek, 452

7. Ing. Bohumil Tajovský, 400

2. Ing. Petr Kozel, CSc., 346

5. Pavel Karásek, 318

3. Vladimír Smička, 335

8. Ludmila Nakládalová, 406

3. Jitka Benešová, 272

6. Mgr. Václav Němec, 307

4. Ing. Petr Růčka, 438

9. Tomáš Hrbata, 414

5. František Konečný, 416
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4. RNDr. Jiří Voitl, 305

Ve volebním obvodu Vrbátky se voleb zúčastnilo 761 voličů‚
z celkového počtu 1313 zapsaných voličů, tj. 57,9 %.

5

Kronika – hlas předků
První kroniku obce Štětovice založil v roce 1909 pan
Eduard Stratil, správce školy. Obsahuje 647 stran a v úvodu je starobylým rukopisem vepsáno: „Mezi všemi vzdělanými národy se všeobecně uznává, že klíčem k přítomnosti je minulost, že vysvětlením událostí přítomných jest
souvislost s jejich minulostí. Z té příčiny jeví se též u všech
vzdělaných národů chvályhodná snaha rozšířiti poznání
dějin. Kéž vesnice naše v míru a štěstí vzkvétá donekonečna.“ Do této kroniky mi umožnila nahlédnout paní Kamila
Menšíková, současná kronikářka obce Štětovice. Každá
z našich obcí – Dubany, Vrbátky a Štětovice – má vedenu
svou vlastní kroniku, kam starostou pověření pracovníci
zapisují pravidelně údaje. Paní Menšíková si po celý rok
zapisuje poznámky, které na konci každého roku rozpracuje, roztřídí a zapíše na stránky kroniky. Za rok 2010 má
prozatím zpracováno cca 50 stran formátu A4. Zapisuje
počasí za každý měsíc, ranní teploty téměř každý den, do
kroniky pak vepisuje souhrnná data. Tak je např. pro další
generace zaznamenáno, že takové počasí, jaké bylo v květnu tohoto roku, nemělo zde obdoby po 46 let. Do kroniky
budou popsány povodně v květnu a červnu tohoto roku,
také kdy byly tropické dny a informace o okolním světě.
Velmi detailně se zaznamenává dění v obci. Je zapisováno,
kdo se přistěhoval, odstěhoval, narodil, kdo zemřel, dále
např. změny v obci po stránce stavebních úprav, průběh
žní, hodové oslavy, kácení dřevin atd.
První kronika obce Štětovice byla zavedena od 1909,
zaznamenává ale i události dřívější, čerpá z historických dokumentů, které byly k dispozici a je vedena až do
roku 1967. Po dlouhou dobu kroniku vedl pan Vojtěch
Spáčil. V této první kronice je vysvětleno, jak vznikl název

obce: „Snad že tu převládají stavby kamenné nad dřevenými a zdí tu více – ve starých listinách psáno štíto více.“
Je uvedeno, že škola byla založena roku 1789, co obnášel
plat učitele v té době (plat se skládal z mincí, ale i pecnů
chleba). Dále pak lze zjistit, kolik měla obec stavebních
ploch, luk a polí, tehdejší názvy polí (Desáteční padělky,
Podplatí, Nivky, Loučka, Jelita). V kronice jsou sepsána
také jména majitelů dvora ve Štětovicích – od roku 1350
zde měl svobodný dvůr Máček ze Štětovic. Jsou uvedena
jména majitelů jednotlivých hospodářství, mezi majitele
patřila Kapitula Olomoucká. Můžeme se dozvědět jména
občanů těch časů (Václav Nevrkla, Karel Kubíček, Štepán
Vyhlídal, Rozina Kvapilova, Martin Klobouk, Antonín Zaoral, František Vláčil, František Nakládal, Josef Svozil).
V kronice se nachází přehled válečných událostí v letech
1914 – 1918, mobilizační rozkaz Františka Josefa I. „Mým
národům“, seznam občanů, kteří byli povoláni, kdy byli
odvedeni, životopisy padlých, zemřelých a nezvěstných
ve světové válce (uskutečnila se sbírka na pomník padlým
a jeho stavba začala 16. 8. 1921). Pro zajímavost – dne
28. října 1918 je v kronice zapsáno „Již se naplnila slova
proroctví Komenského a správa věcí tvých lide český se
zase k tobě vrátila. Po třech stech letech poprvé máme
zase svou českou vládu.“
V roce 1990 začala psát kroniku Štětovic paní Menšíková. První pamětní kniha je uzavřena rokem 1998 a na
závěr zde byla zapsána slova: „Co je pěkné uteče velmi
rychle a co je smutné, pro každého z nás se vleče a těžko
se zapomíná“.
Druhá pamětní kniha začíná událostmi v roce 1999
a pokračuje doposud.
redakce

www.zsvrbatky.czz
Co tam najdete?
 základní informace o škole i školkách (adresa, zaměstnanci, počty žáků, vybavenost školy apod.)
 kontakty
 organizaci školního roku (prázdniny a třídní schůzky)
 stránky Klubu přátel školy
 důležité dokumenty ke stažení (např. školní řád)
 zprávy a fotograﬁe z akcí, které proběhly, ale i upozornění na ty, které teprve probíhat budou
 fotogalerii
 úspěchy našich žáků
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Něco jste na našich stránkách nenašli? V sekci Vaše
dotazy se na nás můžete obrátit se svými připomínkami, návrhy a otázkami, rádi vám na ně odpovíme.
Připravujeme novou graﬁckou podobu internetových stránek naší školy.

| VRBÁTKY | DUBANY | ŠTĚ TOVICE |

www.vrbatky.cz

Škola, školka a rok 2010
Blíží se Vánoce a konec roku a to je ten správný čas
zamyslet se nad tím, co se nám v tom uplynulém roce
podařilo a co bychom chtěli ještě zlepšit. Především jsme
velmi rádi, že se nám v letošním roce podařilo díky vydatné podpoře obce provést rozsáhlou rekonstrukci MŠ
ve Vrbátkách. V současné době máme k dispozici moderní
objekt, který splňuje všechna kritéria pro kvalitní výchovu
a vzdělávání předškolních dětí. Navázali jsme tak na loňskou celkovou rekonstrukci školní jídelny. Spolu se zateplením celé budovy jsme vyšli vstříc rostoucímu zájmu ze
strany rodičů a uvedli jsme znovu do provozu druhé oddělení mateřské školy ve Vrbátkách. Také venkovní prostory
zaznamenaly významné změny, které jsou velmi důležité
z hlediska bezpečnosti dětí. Určitě nemáme pocit, že již
není co zdokonalovat. Dětské hřiště ve Vrbátkách je nutno
v příštím roce dovybavit tak, aby odpovídalo současným
požadavkům nejen po stránce bezpečnosti. Významnou
změnou bylo také přesunutí vedoucí učitelky ze Štětovic
do Vrbátek. Velmi nás těší, že jsme zajistili do našeho
pracoviště ve Štětovicích novou plně kvaliﬁkovanou paní
učitelku – speciální pedagožku Mgr. Dagmar Laníkovou.
Současná kapacita jednotlivých oddělení je naplněna
takto: Štětovice 20 dětí (kapacita 24), Vrbátky 50 dětí
(kapacita 50) dětí a Dubany 20 dětí (kapacita 20). Celkový počet dětí v MŠ činí 90. Potvrdilo se tak, že otevření
druhého oddělení MŠ bylo nezbytné.
Stáří dětí v MŠ se pohybuje stejně jako v uplynulých
letech ve velmi širokém rozsahu od 2 do 7 roků. Dá se
říct, že naše škola částečně zastupuje funkci dětských jeslí,
přičemž nezanedbává kvalitní přípravu předškolních dětí.
To klade velmi vysoké nároky na odbornou erudovanost
našich učitelek. Tuto problematiku do hloubky zpracovává
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náš nově vytvořený a stále aktualizovaný školní vzdělávací
program.
Od září je nově vytvořený plán předškolní přípravy, který je s úspěchem zaváděn do praxe na všech pracovištích.
Proto pro příští školní rok zvažujeme nabídku rodičům
předškolních dětí, zúčastňovat se společně s dětmi aktivit,
které bezprostředně připravují děti, ale i rodiče, pro vstup
do ZŠ. Tento program by se konal v odpoledních hodinách
tak, aby umožnil účast i zaměstnaným rodičům.
V postupné modernizaci jednotlivých pracovišť bychom chtěli pokračovat v příštím roce rozsáhlejší obměnou nábytku a vybavení v MŠ v Dubanech. Věříme,
že se nám s využitím dotace „EU peníze do škol“ podaří
postupně vybavit i MŠ starší, ale dostačující výpočetní
technikou s výukovými programy pro předškolní výchovu
a vzdělávání.
V základní škole nedošlo v průběhu uplynulého roku
k tolika zásadním změnám jako v MŠ. Vzhledem k ﬁnanční
náročnosti úprav v MŠ jsme v loňském roce museli ve škole
odložit některé plánované investice. To se týká především postupného vybavování tříd interaktivními tabulemi
ve škole ve Vrbátkách a obměny žákovských lavic v poslední 9. třídě naší školy. Tyto větší investice plánujeme
proto v příštím roce.
O prázdninách proběhla další část malování jak
ve Vrbátkách, tak ve škole a školní družině v Dubanech.
Ve spolupráci s obcí jsme opravili mnohdy velmi poškozené tabule ve třídách. Velmi nás těší, že opravu tabule
v 8. třídě provedli sami žáci, dokonce i v době podzimních prázdnin. Částečně se nám opět podařilo zkvalitnit
vybavení v počítačové učebně, kde byly instalovány čtyři
starší, ale vyhovující počítače, které nám darovalo město
Prostějov.
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Nový školní rok jsme v ZŠ zahájili se 157 žáky. K docházce do družiny je k 31. 10. přihlášeno 58 dětí. Těší
nás nástup 23 prvňáčků, které v letošním roce vede paní
učitelka Mgr. Martina Konečná.
Dlouhodobě se potýkáme s problémem odchodu žáků
na víceletá gymnázia. Navíc v Olomouci a Prostějově sílí
nabídka hlavně sportovně zaměřených tříd, kam rovněž
směřují někteří naši pohybově nadaní žáci. Snažíme se
proto nabízet našim žáků nejen kvalitní výuku v rámci
vyučování, ale rovněž širokou škálu volnočasových aktivit pro žáky všech věkových skupin. Celkem naše škola
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími subjekty nabízí 20 kroužků. Od září letošního roku jsme navázali
spolupráci s Církevním gymnáziem Německého řádu
v Olomouci, které zaštiťuje a ﬁnančně podporuje většinu kroužků organizovaných našimi učiteli pro naše děti.
Zároveň byl náš kroužek sborového zpěvu, vedený paní
učitelkou Mgr. Vladimírou Pikovou, zařazen do programu
pro talentované žáky zajišťovaného Cyrilometodějským
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gymnáziem v Prostějově. V prvních třech ročnících nabízí
paní Mgr. Vlasta Hrbatová kroužek angličtiny a pro stejnou
věkovou kategorii zajišťuje farnost v Dubanech výuku
náboženství. Také kroužek malé kopané ve spolupráci se
Sokolem Dubany navazuje na loňský první rok činnosti.
Rádi bychom také zvýšili podíl rodičů na životě naší
školy. Proto od letošního roku budeme ještě úžeji spolupracovat s klubem přátel naší školy a pravidelně budeme
se zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd projednávat
problémy a záležitosti, které pomůžou zkvalitnit práci
naší školy, ale zároveň umožní efektivněji tlumočit naše
požadavky směrem k rodičům.
Jsme velmi rádi, že hned v úvodu školního roku navázali
naši žáci na úspěchy z minulých let v soutěžích ve psaní
všemi deseti a v Talentové soutěži pořádané Obchodní
akademií v Prostějově obsadili první a třetí místo v soutěži družstev a první, druhé, čtvrté a páté místo v soutěži
jednotlivců. Nejlépe si vedly Petra Dokoupilová a Ivana
Trávníčková. Naši žáci tak výborně reprezentovali nejen
naši školu, ale i celou obec Vrbátky.
Věříme, že se nám společně s našimi žáky a jejich rodiči
bude nadále dařit zkvalitňovat podmínky ke vzdělávání
a obstát tak v konkurenci městských škol a víceletých gymnázií. K tomu by nám měl pomoci mimo jiné také projekt
„EU peníze školám“, do kterého se naše škola zapojí na
jaře příštího roku.
V závěru bychom Vám všem chtěli ještě jednou popřát
mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a životního elánu v novém roce 2011.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Zdeny Kaprálové
a MŠ Vrbátky Michal Vysloužil, ředitel školy

| VRBÁTKY | DUBANY | ŠTĚ TOVICE |

www.vrbatky.cz

Klub přátel základní
a mateřské školy Vrbátky
Klub sdružuje rodiče všech dětí ze školy a školek a snaží se vymýšlet společnými silami různé aktivity, které by
škole, školkám a hlavně dětem i jejich rodičům pomohly.
Klub se také snaží zprostředkovat lepší komunikaci mezi
rodiči a školou. Nově vznikl na letošních třídních zářijových schůzkách v každé třídě statut třídní důvěrník, který
bude lépe zprostředkovávat komunikaci mezi rodiči a školou. Výstupy ze schůzek třídních důvěrníků budou vždy
umístěny i na webových stránkách školy.
Snažíme se vymýšlet aktivity, které by prospěly dětem a nebo přinesly škole ﬁ nanční proﬁ t. Jde o to, že
škola nemá prostředky, ze kterých by mohla čerpat
na odměny pro úspěšné žáky, dárky na Mikuláše, Den
dětí, pro novopečené prvňáčky nebo předškoláky, nebo
příspěvky na dopravu, ať již na lyžařský zájezd, školu
v přírodě nebo výlet dětí a rodičů do aquaparku či
spoustu jiných zajímavých aktivit – a toto vše se snaží
klub ﬁnancovat.
Podílíme se na obecních akcích určených dětem jako
například maškarní karneval, cyklokros nebo mikulášská
nadílka. Začínáme se učit shánět prostředky i přes různé
dotační programy, ale hlavně se zapojuje spousta rodičů,
ať již svými příspěvky, sběrem papíru či jakoukoliv jinou
pomocí. Všem patří velký dík.
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Největší akcí je od letoška nově vzkříšený Školní ples.
A protože se jeho termín vždy bude pohybovat kolem
svatého Valentýna, tak to je a bude Školní valentýnský
ples. Každý, kdo si koupí vstupenku či zprostředkuje dar
do tomboly, pomůže. Příprava tomboly je již v plném
proudu. Prosíme všechny rodiče, pokud máte možnost
sehnat sponzorský dar, abyste tak učinili. Třeba pracujete
ve ﬁrmě, kde je možno požádat o propagační materiály,
které se využijí na dar, nebo víte o někom ve vašem okolí,
kdo tuto možnost má. Pokud se vám to podaří, prosím,
zaneste dar do Centra volného času – do Volňásku (naproti MŠ Vrbátky). Seznam sponzorů bude poté vyvěšen
na webových stránkách a zveřejněn na plese (pokud by
si někdo výhradně nepřál uvádět jméno či ﬁrmu, uvádět
nebudeme). Již nyní velice děkujeme.
O všem, co klub dělá a připravuje včetně kontaktů
průběžně informujeme na webových stránkách obce
www.vrbatky.cz nebo webových stránkách školy www.
zsvrbatky.cz. Máte-li námět, návrh, radu či připomínku,
neváhejte se na nás obrátit.
Výbor Klubu přátel základní a mateřské školy Vrbátky
(KPŠ) Jana Tajovská, Helena Zedníčková, Jitka Šálková,
Lucie Strouhalová, Vlasta Hrbatová, Kateřina Kubjátová
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Volňásek – centrum
volného času Vrbátky
Během roku můžou děti, ale i dospělí navštěvovat
pestrou nabídku zájmových kroužků, jejichž výčet vám
přinášíme. Stačí zaplatit za dítě 100 Kč na osobu a měsíc
a vaše ratolest může navštěvovat libovolný počet kroužků.
Pro dospělé tu pak máme výuku angličtiny, břišní tance
a pilates s jógou. Výběr je opravdu bohatý, přijďte se
podívat!
A neorganizujeme pouze kroužky, ale i různá tvořivá
setkání, jako výroba velikonočních či adventních ozdob,
zdobení perníčků, dekupáž, drátkování a spoustu jiných
rukodělných technik. Nově jsme organizovali i vzdělávací
přednášku pro maminky o tom, jak postupovat při onemocnění dítěte infekcemi horních cest dýchacích.
Také nás můžete vidět při organizaci různých akcí pro
děti – jako např. dětské soutěže při kácení máje, malování
na obličej při hodové oslavě, drakiáda včetně soutěží pro
rodiče s dětmi a nově se chystáme na organizaci dětského maškarního karnevalu. Plánů a nápadů máme ještě
hodně, doufáme, že se nám je postupně podaří všechny
realizovat.
Jitka Šálková, vedoucí Volňásku

Cvrčci

Robinsonky

Angličtina pro školáky i předškoláky

Sportíci

Břišní tance

Street Dance
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Šikovné ruce

Veselé pískání
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Žijme sportem
Dnešní doba pro nás všechny přináší mnoho příležitostí, jak trávit volný čas. Každý z nás má různé zájmy, různé
představy o smysluplném využití času mezi každodenními
povinnostmi. Můžeme si vybrat, zda volný čas strávíme
před televizní obrazovkou, před monitorem počítače, s kamarády v restauraci, procházkami v přírodě, či různými
sportovními aktivitami.
Tento článek chci věnovat jednak těm, kdo preferují
sport, a také těm, kdo si myslí, že na sport nemají čas,
nebo že na sport nejsou nadaní. Někdo si myslí, že sport
je ztráta času, a že zbytečně zdržuje od práce. Někdo
sportovat nemůže ze zdravotních důvodů. Kdo pravidelně
sportuje, ví dobře, že tělo na sport dobře reaguje, že sport
nám přináší potěšení, že prospívá našemu tělu a upevňuje
lidské zdraví (pokud ovšem neprovozujeme extrémní
zdraví ohrožující sporty).
V naší obci je pro občany spousta možností, jak se
sportu věnovat. Rádi bychom v kulturní a sportovní komisi svým dílem přispěli k rozšíření dalších sportovních
možností, aby naši občané nemuseli cestovat do vzdálených sportovišť v okolních městech. Vždyť máme slušná
sportoviště a ne vždy jsou plně využitá.
V naší obci velmi dobře funguje volejbalový klub, máme
tady dva fotbalové kluby, ve Štětovicích a Vrbátkách se
velmi dobře daří hasičskému sportu. V centru volného
času můžete cvičit břišní tance a cvičení pro ženy je již také
dlouho populární. Ve Štětovicích a Vrbátkách je v provozu
celkem dobře vybavená posilovna.
V letošním roce byla zahájena tenisová škola, přes zimu
bychom chtěli v budově školícího centra rozjet stolní tenis.
Jsme si vědomi, že sport potřebuje hlavně naše mládež
a proto přivítáme v naší sportovní a kulturní komisi jakýkoli
nový nápad, jak sportovní a kulturní život v našich obcích
obohatit. Pracujeme pro Vás v tomto složení: Petr Růčka,
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Jana Tajovská, František Konečný, Tomáš Hrbata, Helena
Zedníčková, Jitka Kawijová a Jitka Šálková.
V příštím roce se můžete těšit na obecní ples, dětský karneval, pálení čarodějnic, kácení máje, štětovický
cyklokros. Závody in-line bruslí zřejmě přesuneme do
Vrbátek u příležitosti hodových oslav. Na podzim se pak
můžete těšit na drakiádu, lampionový průvod a v prosinci
na obecní zabijačku.
V lednu prosím nezapomeňte podarovat koledníky
v Tříkrálové sbírce, pomůžete tak potřebným lidem.
Petr Růčka

FK Vrbátky
Vážení sportovní přátelé, zdravíme vás z podzimního
fotbalového trůnu! Ano, je tomu skutečně tak – po první
části ročníku 2010/2011 2. ligy malé kopané na Prostějovsku nám v tabulce patří první příčka! Kvůli nešťastné
prohře v posledním zápase vedeme sice jen zásluhou
lepšího skóre, přesto je to velmi dobrá výchozí pozice před
nadcházejícími boji o postup do vyšší soutěže. Rozhodně
to ale neznamená, že bychom se už viděli v první lize! Fotbal je totiž krásný i svou nevyzpytatelností a nehledě na
postavení v tabulce může každý porazit každého. Dobře
víme, jak rychlý a bolestný může být pád z hrušky na tvrdou zem. Proto k naší pozici lídra přistupujeme s pokorou,
zároveň však i s velkou vírou v naše schopnosti, kterou si
snad vzhledem k tradici a dosaženým výsledkům můžeme
dovolit.
Oproti soupeřům máme výhodu stabilního kádru, jenž
už nějakou dobu drží pohromadě, takže se stále víc a víc
sehráváme. Jedinou poněkud nahořklou jahodou v tomto
šlehačkovém poháru je post gólmana. Získali jsme sice
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místního mladého výborného kluka, který nám HODNĚ
pomohl k triumfu na Copě, jenže on chytá zároveň snad
za milion klubů a v jeho nabitém fotbalovém diáři mu na
naše zápasy bohužel nezbývá místo. Svatyni pak musí vždy
strážit nějaký obětní beránek z pole, což samozřejmě není
zdaleka ideální, přestože na zápasy jezdíme v dostatečném počtu. Naštěstí jsou tito brankářští náhradníci zatím
až nečekaně úspěšní, v 7 zápasech lovili míč ze sítě jen
osmkrát. Přesto pevně doufáme, že až přejdou podzimní
plískanice, roztaje sníh a led a jarní slunce opět rozhrne
oponu 2. ligy, budeme konečně mít v zádech stabilně
chytající oporu!
Náš hlad po fotbale by těžko ukojila jen liga a tak s radostí využijeme jakoukoli jinou příležitost, jak reprezentovat naši obec! V červenci jsme, stejně jako loni, poctili svou
účastí obrovský, renomovaný a velice kvalitně obsazený
turnaj v Černé Hoře, známé to pivovarnické baště. I přes
opravdu mimořádnou konkurenci jsme ostudu neudělali
a odvezli si domů pěkné dělené 9.–12. místo z celkových
24 účastníků. Svými výkony jsme snad alespoň pár lidí
přiměli k tomu, aby si našli Vrbátky na mapě.
Hlavní událostí roku pro nás však tradičně byla Copa
Vrbátky, která si již také získala dobrou pověst a udělala
z Vrbátek oblíbenou destinaci okolních fotbalových mužstev. A právě kvůli zvýšenému zájmu jsme turnaj poprvé
„nafoukli“ na celovíkendovou událost, takže 7. a 8. srpna
praskal sportovní areál ve švech pod náporem fotbaluchtivého davu. Nejprve nás ale notně potrápil samotný fotbalový bůh! Už v pátek začal nemilosrdně upouštět nebeské
přehrady, a ještě v sobotu ráno během prvního zápasu to
vypadalo, že se naše snaha utopí v milionech litrů vody,
valících se z rozběsněných černých mračen! Nakonec
vyslyšel naše prosby, zničehonic zavřel stavidla, vyčistil
oblohu a dovolil sluníčku, aby se taky dívalo na fotbal!
A my jsme se mu odvděčili tím jediným správným způsobem – celý turnaj jsme konečně na čtvrtý pokus vyhráli,
a to dost suverénním způsobem bez jediného zaváhání při
impozantním skóre 21:2! Turnaje se zúčastnilo 14 týmů.

Naše drobné obavy z pořádání takové gigantické akce
se ukázaly jako zcela zbytečné – všechna ozubená kola
do sebe bez problémů zapadla, nikdo se nenudil, nikdo
netrpěl hladem ani žízní, no a na večerní taneční zábavu
v báječné atmosféře, navíc s thrillerovou zápletkou, se
bude ve Vrbátkách a okolí vzpomínat ještě dlouho! Sečteno a podtrženo, Copa Vrbátky 2010 byla prostě absolutní
„sukces“ a lze jen doufat, že takto vysoko nasazenou laťku
udržíme i v příštích letech.
O tři týdny později jsme letní intermezzo vyplnili ještě
malým miniturnájkem v sousedních Dubanech. Na zteč
jsme vyrazili s hodně osekanou sestavou podpořenou
výpomocí hostujících hvězd, přesto jsme bez větších problémů slavili další triumf.
Vodnické zkušenosti nabyté na Copě jsme bohatě zúročili 28. září. V Kobeřicích se hrálo první kolo Poháru
města Prostějova a byla to opravdu úžasná bahenní lázeň
ve vytrvalém prudkém dešti, silném větru a v teplotách vybízejících spíše k zimním radovánkám. Ani tato slota nám
však nezabránila v postupu do další fáze, takže i na této
frontě se zatím úspěšně probíjíme soupeřovými šiky.
Pokud byste otevřeli naši účetní knihu, nemusíte se bát,
že na vás vybafnou škaredá červená čísla – naopak, radost
pohledět! Tradiční sponzoři v čele s obcí nás nenechali
na holičkách, takže jsme se obratně vysmekli z chapadel
celosvětové krize a máme zajištěn bezproblémový chod
klubu. Všem, kdož kvůli nám sáhli do svých pokladen,
touto cestou děkujeme za nevysychající pramen důležité
ﬁnanční podpory!
Jak sami vidíte, rok 2010 byl pro Fotbalový klub Vrbátky
opravdu velmi úspěšný a my všichni hodláme pracovat na
tom, abychom totéž mohli říct i na konci sezóny. Moc rádi
totiž zvedáme nad hlavu pohár pro vítěze ligy! K tomuto
vysněnému cíli ale vede ještě dlouhá trnitá cesta a sami
jsme zvědaví, co nám jarní půlrok přichystá. Pokud to
zajímá i vás, přijměte už nyní pozvání na naše domácí
zápasy!
Na závěr bychom vám všem rádi popřáli bezchybné
prožití vánočních svátků a samozřejmě pořádnou silvestrovskou oslavu. V nadcházejícím roce 2011 ať jste v osobním i pracovním životě co nejméně vystaveni do postavení
mimo hru a všechny vaše zápasy ať končí pokud možno
vítězně!
Petr Kaderka

Pojďte si s námi zahrát volejbal
My, nadšenci pro rekreační volejbal, se scházíme k našim tréninkům každé pondělí a čtvrtek už pěkných pár let.
Jsou mezi námi tací, kteří hrají opravdu na úrovni a dobře,
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ale i ti, kteří nemají zrovna ambice soutěžního hráče. Prostě si jdeme zahrát a při tom se pobavit.
Posledním časem však počet těch aktivních sportovců,
těch co chodí pravidelně na trénink, ubývá. Ať chceme nebo
ne, postupně stárneme. Přibývá nám nemocí a neduhů. Naši
mladí se pak ožení, vdají, často se pak odstěhují nebo mají
rodinu a nemají tolik času. A tak i touto cestu oslovujeme
Vás, kteří máte zájem o rekreační sport v dobrém kolektivu,
ať jste mladí nebo starší, ať chcete hrát naše turnaje nebo
si jen zapinkat a protáhnout se, přijďte se za námi podívat
a zkusit si zahrát. A sami uvidíte. Více se o nás můžete dovědět na webových stránkách http://vkvrbatky.cz
Jo a také každoročně pořádáme turnaj pro další týmy
z okolních obcí, na některé sami jezdíme. A také pořádáme
společenský ples v sokolovně v Dubanech. Ten nejbližší,
který si nenechte ujít, se koná už 15. ledna 2011.
Tak neváhejte a nebuďte líní a přijďte za námi. S přáním
pěkných Vánoc a hodně zdraví a štěstí v novém roce
volejbalisté

100 let od založení Sokola se blíží
Naše jednota TJ Sokol Dubany v příštím roce oslaví
výročí sta let od založení a již nyní se připravujeme a organizujeme vše potřebné na zajištění plánované oslavy.
V roce 2010 se na veřejnosti TJ Sokol Dubany prezentovala uspořádáním tradičního společenského plesu v sokolovně v Dubanech a organizací dnes již zavedené akce
„pálení čarodějnic“ (kterého se zúčastnilo dle rozdaných
soutěžních kartiček 147 dětí). V průběhu letní sozóny se
mimo ligová utkání 1. a 3. okresní ligy na hřišti v Dubanech
uskutečnily dva celodenní fotbalové turnaje a opětovně se
již tradičně uskutečnil i tenisový turnaj.

Velká pozornost je z naší strany věnována dětem. Pro
Základní školou v Dubanech organizujeme v průběhu
školního roku každý týden sportovní aktivity. Rádi bychom
tímto vyjádřili pochvalu jednotlivým zaměstnancům Základní školy v Dubanech, vedení školy i vedení obce, se
všemi se nám velmi příjemně spolupracuje.
Pokud se máme vyjádřit ke sportovním výsledkům minulého ročníku, musíme konstatovat, že se nám po úspěšných čtyřech letech nepodařilo umístit v první okresní lize
na nejvyšších příčkách, ale o to byl cennější zisk poháru
Města Prostějova pro družstvo Dubany A. Družstvo Dubany B se udrželo v třetí okresní lize. V současném ročníku malé kopané je po podzimní části družstvo Dubany
A v nejvyšší okresní lize na prvním místě a to bez ztráty
bodu a čekáme ještě v jarní části tuhé boje o titul v této
nejvyšší okresní lize.
V minulém ročníku se v zimních měsících futsalové
družstvo TJ Sokol Dubany umístilo ve střední části tabulky
nejvyšší okresní ligy. V letošním roce jsme nově přihlásili
futsalové družstvo TJ Sokol Dubany B.
Sportovní činnost naší jednoty TJ Sokol Dubany je
rozsáhlá a startovné stojí nemalé ﬁnance (pro představu
se jedná o částku kolem 20.000 Kč/rok). Proto touto
cestou chceme poděkovat za ﬁnanční podporu, které
se nám dostává od našich sponzorů či z prostředků OÚ
Vrbátky. Náš dík patří i členům TJ Sokol Dubany, kteří
svou dobrovolnou a neziskovou činností získávají ﬁnanční
prostředky ke sportovní činnosti.
Všem sportovním příznivcům, kteří nás v roce 2010
přišli do zrekonstruovaného areálu v Dubanech povzbudit patří náš veliký dík a věříme, že se předvedená hra na
kvalitním terénu líbila. Všechny ostatní zveme k dalším
zápasům, které proběhnou v jarní části soutěže.
Pavel Karásek

Na jaké akce se můžeme těšit
začátkem roku 2011?
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15. leden 2011

Společenský ples (Volejbalový klub Vrbátky)

29. leden 2011

Společenský ples (Sokol Dubany)

12. únor 2011

Školní valentýnský ples (Klub přátel základní a mateřské školy Vrbátky)

20. únor 2011

Dětský karneval (obec, Klub přátel základní a mateřské školy Vrbátky)

26. únor 2011

Obecní ples (obec, SDH Štětovice)

19. březen 2011

Společenský ples (SDH Vrbátky)

| VRBÁTKY | DUBANY | ŠTĚ TOVICE |

www.vrbatky.cz

Hasiči
Rok 2010
z pohledu SDH Štětovice
Letošní rok byl ve znamení mnoha akcí, zejména pro naše
mladé hasiče. Můžeme se pochlubit opravdu velikou činností
v práci s dětmi. Jednak i pro to, že tento rok jsme postupně
rozšířili řady mladých hasičů a teď ke konci roku se můžeme
chlubit 14 aktivními mladými hasiči. A díky tomuto počtu se
letos dařilo jezdit na více soutěží. Takže čím začneme?
Jako v minulém roce, tak i tento rok se pravidelně s dětmi scházíme jednou do týdne. V zimních měsících střídáme
sportovní aktivity v sokolovně v Dubanech s teoretickou
činností u nás v klubovně. Děti se učí vázání uzlů, první
pomoc, topograﬁi, graﬁcké značky, morseovu abecedu
a různé znalosti, který by měl každý hasič znát. A jakmile
se trošku oteplí, pádíme na zahradu, kde trénujeme na
pohárové soutěže požární útok s vodou nebo se snažíme
i trénovat běhání, střelbu ze vzduchovky a jiné. Ale není
to jenom o tréninku a učení, občas to proložíme i nějakou
zábavnou hrou. No a ze soutěží letos můžeme vyzdvihnout
v březnu již tradiční Zlatou vařečku v Drahanech, kde si
náš tým opět „zakuchtil“. A tentokrát to bylo výborné rizoto a po té si zaběhl tradiční trasu všestrannosti, kde skončil
na krásném 5. místě. Sezónu požárních útoků odstartovali
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I. kolem požárního sportu – neboli – okrskovým závodem
ve Vrbátkách 28. května, kde předvedli nádherný požární
útok se zatím nejlepším jejich časem 18,8 s. Hned o týden
později se zúčastnili pohárové soutěže v Soběsukách, kde
v tvrdé konkurenci skončili na 5. místě. O dva týdny později a o jedno místo níž skončili v Čelčicích. Pak byla chvíli
pauza a až na konci srpna jsme opět vyrazili na pohárovou
soutěž do Vrahovic. A na konci září samozřejmě nechyběla
naše soutěž ve Štětovicích, kde utvořili tři družstva a získali
dvakrát 1. místo a jednou 2. místo. A letošním posledním
závodem ukončující soutěžní sezónu byl závod požárnické
všestrannosti hry Plamen v Ptení, kde ve velké konkurenci
29 družstev skončili na 20. místě.
Kromě soutěží jsme také pro ně letos poprvé přichystali
třídenní tábor v kempu Baldovec na přelomu července
a srpna. Jelo devět dětí a sedm vedoucích. Počasí nám
ze začátku sice nepřálo, ale nakonec se umoudřilo. A my
jsme strávili tři krásné dny výlety na zříceninu, do jeskyně,
prostě krásami Moravského krasu, dále různými soutěžemi
a dokonce i poslední den jsme si zaplavali v bazénu. Takže
to byly úspěšné tři dny. No a poslední akcí v tomto roce,
kterou jsme s mladými hasiči podnikli, byl výlet do ZOO
na sv. Kopeček u Olomouce.
No a my starší jsme také nezaháleli. V dubnu byl dostavěn přístřešek u školy na naše hasičské věci a mohli
jsme konečně přestěhovat všechny věci ze staré hasičské
zbrojnice. V květnu jsme se zúčastnili celovíkendové náročné soutěže Rallye Hamry, kterou pořádají profesionální
hasiči z Prostějova. Soutěž simuluje opravdové zásahy,
s kterými můžeme přijít do styku. A je rozdělena na dvě
etapy – denní a noční. Na okrskové soutěži ve Vrbátkách
zase naši muži předvedli perfektní výkon a vyhráli všechna první místa. O tři dny později na den dětí 1. června
jsme uspořádali Dětský den pro mateřské školy v parku
ve Štětovicích, který byl ve znamení opékaní špekáčků,
her, a samozřejmě závěrem nechyběla ukázka zásahu na
hořící objekt. No a nebyl by to rok, kdyby chyběl tradiční
Dětský den na myslivecké chatě ve Štětovicích. Z dalších
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soutěží, kterých jsme se zúčastnili, nesmíme opomenout
pohárovou soutěž ve Vrahovicích, soutěž „Ó hanáckó
sekerko“ v Kostelci. V září také námětové cvičení, které
letos bylo u nás ve Štětovicích – simulovaný požár pole
u parku ve Štětovicích. A v listopadu sběr železa.
Nejdůležitější akcí, kterou jsme letos již potřetí pořádali, byl MEMORIÁL ZDEŇKA ŠMEHLÍKA v závodu
požárnické všestrannosti pro mladší a starší žáky hasiče
a letos jsme udělali i třetí kategorii dorost. I když tento
rok nám počasí opravdu nepřálo (pršelo a pršelo) zúčastnilo se (i s námi) rekordních 21 družstev. A soutěž
se i přes tu nepřízeň vydařila. Ale toto všechny by nebylo
možné bez přispění našich sponzorů – Obce Vrbátky,
pana Milana Indráka, pana Františka Konečného a paní
Novotné ze Starorežné Prostějov. Za jejich ﬁnanční dary
jim touto cestou ještě jednou děkujeme. A také nesmíme
zapomenout poděkovat hasičům z Vrahovic, kteří nám
každoročně půjčují chybějící soutěžní pomůcky a především Mirku Vantuchovi, který nám zajišťuje jako rozhodčí
jedno stanoviště. Bez všech těchto lidí by se nám soutěž
organizovala obtížně, takže MOC DĚKUJEME!
Nesmíme, ale zapomenout na naše základní poslání.
A to je chránit životy občanů a jejich majetek. K tomu
slouží naše výjezdová jednotka a naší povinností je udržovat její akceschopnost. Proto se zúčastňujeme pravidelně
různých školení. Letos to bylo školení strojníků, velitelů.
Také cvičení JPO na ochranu obyvatelstva v říjnu v Mostkovicích. Pak k tomu pomáhají znalostní soutěže jako je
Rallye Hamry a Hanácká sekyrka nebo také námětové
cvičení. A samozřejmě naše vlastní vzdělávání v hasičské
zbrojnici.
To je zkrácený výčet našich událostí za tento rok. Ještě
nás čeká porada velitelů jednotek, mikulášská zábava
v Dubanech, kde budeme dělat občerstvení. Mikulášská
besídka pro mateřskou školu ve Štětovicích a samozřejmě
závěrem roku slavnostní výroční valná hromada.
Občanům našich třech obcí bychom chtěli popřát
krásné poklidně strávené Vánoce a mnoho štěstí, zdraví
a lásky do Nového roku!!!
Kateřina Šindlerová

Rok 2010
očima vrbáteckých hasičů
Začátkem letošního roku všichni zdolávali nové přívaly
čerstvého sněhu. I my jsme se snažili pomoci. Po dohodě
se starostou obce bylo potřeba odhrnout sníh ze střechy
Mateřské školy ve Vrbátkách.
V březnu jsme zorganizovali už tak trochu tradiční
Hasičský ples, kde jsme připravili více jak 70 cen pro
výherce naší bohaté tomboly. Všem sponzorům touto
cestou děkujeme a Vás všechny zveme na ten příští, který
se uskuteční v sobotu 19. března 2011 na „Josefa“.
Hrozbu povodní už dnes vnímá každý, jen stáčí, aby pršelo více jak dva dny. V minulých katastrofálních záplavách
na Moravě v roce 2007 jsme zasahovali v Troubkách na
Přerovsku. Všichni víme, jaké škody zde záplavy způsobily.
Letos bohužel opět vodní živel napáchal obrovské škody
a my byli povoláni spolu společně se štětovickými hasiči
do Troubek znovu.
Každým rokem spolupracujeme s obecním úřadem na
spoustě kulturních akcí. Letos tomu nebylo jinak. Hned
koncem dubna jsme se pustili do příprav se stavbou a kácením máje. Kácení máje se ujal jeden z našich starších
členů p. Vladimír Přecechtěl. Máji „složil“ bez problému
na předem vytyčené místo.
Rok 2010 se zapíše do historie našeho sboru především
pořádáním okrskových závodů u nás v obci. Zájem pořádat závody byl z doby rekonstrukce vrbáteckého hřiště,
ale k jeho naplnění došlo až letos. V jakémkoliv sportu či
závodech je důležitější účast než pořadí na výsledkové
listině a ne nadarmo se říká, že nejdůležitější je zúčastnit
se. Pro nás bylo prvním místem startovat doma v obci, což
bylo naposledy někdy v osmdesátých letech.
Letos jsme se také několikrát sešli na pracovních schůzkách v naší nové zbrojnici (bývalá ČOV). Zde nás čeká
ještě spousta práce, ale o tom až v roce příštím.
Všem čtenářům a občanům přejeme co nejbohatšího
Ježíška, „bujarého“ Silvestra a hodně štěstí a zdraví v roce
2011.
vrbátečtí hasiči

Co nového v zemědělském družstvu?
Stejně jako v minulých číslech
časopisu i letos Vám chceme představit někoho z oblasti podnikání.
Proto jsme se sešli s místopředsedou představenstva Zemědělského družstva VRBÁTKY panem
Ing. Erikem Mádrem a položili mu
pár otázek.
Mohl byste nám říci, v čem v současné době podnikáte?
Naše zemědělské družstvo se zabývá jak rostlinnou,
tak živočišnou výrobou. V rostlinné výrobě pěstujeme
hlavně pšenici ozimou, ječmen jarní, kukuřici a brambory.
Ze zeleniny pak tradičně cibuli. Našim jediným produktem
v živočišné výrobě je kravské mléko.
V minulosti jste byli spolu s cukrovarem jedním z největších zaměstnavatelů v obci. Jaká je současná situace?
Ještě před 10ti lety naše družstvo zaměstnávalo asi
100 pracovníků. S postupným zaváděním nových technologií, s přirozeným odchodem do důchodu a racionalizací
vlivem konkurenčního prostředí se počet pracovníků stabilizoval na 50ti.
Znamená to, že vaše družstvo jaksi „stárne“?
Jsme rádi, že o práci v našem družstvu mají zájem
i mladí lidé. Nyní již práce v zemědělství není tak manuálně
náročná jak tomu bylo dříve. Máme u nás nové technologie, které mladé lidi zajímají.

Používá ji i obec při rekultivaci travních ploch. Chtěl bych
zde poprosit naše spoluobčany, aby zejména v průběhu
sezóních prací byli k nám kvůli některým drobným nedostatkům shovívaví. Dočasný nepořádek, kterému se jen
těžko vyhneme, vždy po sobě uklidíme.
Ozývají se dotazy ohledně půjčování družstevní chaty
občanům, jak to tedy s chatou vypadá?
Rozhodli jsme se chatu využívat pouze pro potřeby
našich zaměstnanců, kteří se o ni budou i starat, podobně
jako by jeli na vlastní chalupu, protože na chatě již není
zaměstnán žádný správce.
A na závěr, jaká je vaše spolupráce s obcí?
Při různých investičních akcích vypomáháme obecnímu úřadu zdarma poskytnutím našich volných ploch pro
dočasnou skládku stavebního materiálu. Rovněž obci
zdarma půjčujeme potřebnou manipulační techniku. Pro
obec jsou u nás dveře otevřeny.
Děkujeme za rozhovor, redakce

Prostory k pronájmu
Chystáte rodinnou oslavu nebo sraz se školy a nevíte,
kde vše uskutečnit? Zde je nabídka veškerých prostor
k pronájmu:

Sokolovna
Jaké technologie nebo stroje máte na mysli?
Během posledních 6ti let jsme pořídili, i díky strukturálním fondům EU, například tato zařízení: dojírnu pro 16
krav včetně rekonstrukce stáje na volné ustájení dojnic,
plně automatizovanou balící linku na brambory a cibuli
a robota na paletování těžkých pytlů. V neposlední řadě
jsme také pořídili moderní traktory a stroje na zpracování
půdy do rostlinné výroby.

 pronájem celého objektu 1500 Kč/den (pro místní)
 pronájem celého objektu 2500 Kč/den (komerční využití)
 pronájem sálu 1000 Kč/den
 pronájem jen „sklepa“ 500 Kč/den
 pronájem „Baru“ 300 Kč/den
Správce: Pavla Mikisková tel: 607 719 567

Myslivna
 pronájem objektu 700 Kč/den

Občas slyšíme stížnosti občanů na vzhled vašich areálů.
Co nám k tomuto řeknete?
Snažíme se vylepšovat pořádek a myslím, že v rámci
možností se situace zlepšuje. Celkový pohled na obec se
určitě změnil odstraněním nefunkčních senážních věží.
Možná lidem vadí zarostlé hromady recyklátu na farmě
ve Vrbátkách. Ty jsou zde i po úklidu po stavbách cest a kanalizace z obce. Recyklát i hlínu odtud postupně odvážíme.
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 pronájem výčepní ho pultu 200 Kč/den
 úhrada spotřebované energie dle elektroměru
Správce: Petr Žilka tel: 604 412 139

Hasičská klubovna
 pronájem objektu 400 Kč/den (v zimních měsících 500 Kč)
 pronájem výčepního pultu 200 Kč/den
Správce: Miroslav Hrbata tel: 777 254 288
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Budeme mít obecní rybník?
Zajisté jste slyšeli o zájmu vedení obce vybudovat obecní rybník. Proto se redakce Trianglu rozhodla zjistit co
nejvíce. Oslovili jsme starostu obce, který nás seznámil
s vypracovanou studií. Zde je vytvořená situační zpráva
o vybudování rybníku a mokřadu. Vše je situováno do
prostoru mezi zahradami ve Vrbátkách a říčkou Blatou.

a spodní zemina uložena do zemního tělesa, které bude po
dokončení HTU ohumusováno a dále oseto travní směsí.
Na nezavodněných plochách bude provedena výsadba
lesního porostu sazenicemi stromů o výšce 1–3 m. Jedná
se o stromy původních druhů – dub, jilm, olše, jasan,
javor, lípa.

Dokumentace pro stavební povolení –
charakteristika stavby

Co dál?

Jedná se o vybudování dvou mokřadů o proměnlivých
hloubkách. Vzhledem k rovinatému terénu bude veškerá
vytěžená zemina použita k terénním úpravám na výše
zmíněných pozemcích. Jedná se o provedení ohrázkování
obou mokřadů a dále o vybudování zemního náspu. Veškerá vytěžená ornice bude rozhrnuta na okolní pozemky

Nyní probíhá schvalování změny územního plánu, což
by mělo být do měsíce. Zhruba v lednu či únoru by mělo
proběhnout schválení obecním zastupitelstvem. Pokud vše
dopadne dobře, bude záležet na Ministerstvu životního
prostředí, jaké nastaví podmínky k získání dotace v této
oblasti. Vyřízení dotace trvá obvykle půl roku. Uvidíme,
jak to dopadne.
redakce

Říčka
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Chemikálie v podzemních vodách
Nedávno prováděné průzkumné vrty prokázaly mezi
obcemi Olšany, Hablov a Dubany kontaminaci podzemních vod chlorovanými uhlovodíky a dalšími chemikáliemi.
Znečištěná plocha má tvar elipsy o délce až pěti tisíc metrů
a až kilometrové šířce, a zasahuje i k jednomu ze zdrojů
pitné vody pro samotný Prostějov. Už teď je jasné, že se
chemikálie dostaly do spodní vody od areálu bývalé Sigmy
Lutín po letech až tam, kde je nikdo nečekal.
„V našem průzkumu jsme zjistili, kde přesně musíme
s chemikáliemi počítat,“ přiblížil Vojtěch Musil z pražské
ﬁrmy Dekonta, která má výzkum na Prostějovsku na starosti a která následně provede sanaci. „V rámci druhé
etapy výzkumu jsme pak už jen chtěli určit, která technologie se nejlépe hodí na jejich odstranění. Také jsme
ovšem zjistili, že se ono znečištění dostalo dál, než jsme
předpokládali. Nyní víme, že kontaminované spodní vody
tečou na východ až jihovýchod v prostoru mezi obcemi
Hablov a Dubany,“ nastínil Musil.
Chemikálie se šíří podzemními vodami a to, kam se
chemikálie šíří, určuje podle Vojtěcha Musila nejen proud
spodních vod, který zde směřuje právě na jihovýchod, ale
také podoba podzemí, v němž se voda pohybuje. „Jsou
zde nejrůznější prohlubně a překážky, které jí stojí v cestě.
Kvůli tomu se tyto chemické látky šíří spíše na východ.
Napomáhá tomu i skutečnost, že jsou těžší než voda,“
vysvětlil odborník.
Podle výsledků průzkumu jsou vedle Hablova a Olšan
Dubany jednou z obcí, v jejichž spodních vodách se chemikálie objevily. „Jejich proud však naši obec zasahuje jen
částečně, obtéká nás po severní straně,“ popsal starosta
Ing. Ivo Zatloukal, který dal v souvislosti s pokračováním
výzkumu souhlas k dalším vrtům na pozemku obce. „Vůbec se to ovšem netýká zastavěné části Duban, odborníci
budou pracovat na poli zhruba kilometr za obcí. Podle
mých informací by se tam mělo začít něco dít na podzim
či nejpozději v zimě,“ řekl.
Výzkum na Prostějovsku by měl pokračovat do roku
2012. Jediné omezení, které tak kontaminovaná voda
v podzemí mezi Olšany a Dubany jejím obyvatelům přináší, se týká jejich studní. Starostové těchto obcí upozorňují místní, aby si případně nechali udělat rozbory

vody ve svých studních a nepili ji a doporučují obyvatelům
připojit se k obecnímu vodovodu, jehož provozovatel
garantuje čistou vodu. Studny jako zdroj pitné vody pak
jednoznačně odmítá také Vojtěch Musil z Dekonty. „Výskyt chemikálií sice plošně nejde vztáhnout na celé obce
v této oblasti, ale pro jistotu bych je jako zdroj pitné vody
nedoporučoval.“
A odkud se chemikáliemi zamořená voda bere? Spodní
vody v širokém okolí Olšan zamořily rozpouštědla – chlorované uhlovodíky, které v devadesátých letech unikly
z nádrží později zkrachovalého strojírenského podniku
Sigma Lutín. Odborníkům se pak podařilo od jedů vyčistit
jen areál Sigmy a nedaleké Magaciny, kde stávala ruská
kasárna. Vedení společnosti Sigma Group, která dnes na
místě bývalého státního podniku Sigma Lutín sídlí, s tím
nesouhlasí. „Nelze to spojovat jenom s námi, kolem roku
2005 jsme všechno zlikvidovali. Navíc jsou tu další potencionální zdroje,“ uvedl již dříve Jan Čapka z právního
oddělení ﬁrmy. Poukázal tak na nedalekou traktorovou
stanici či sklad a překladiště pohonných hmot, jež u Lutína
dříve využívala sovětská armáda.
Následné čištění zamořených spodních vod v okolí
Olšan přijde na čtyřiadvacet milionů korun. „Z devadesáti procent bude placen z operačního fondu životního
prostředí, zbytek půjde z naší pokladny,“ uvedl starosta
Olšan Milan Kubíček. Laboranti budou hodnotit obsah
chlorovaných ethylenů v podzemních vodách. Specialisté
se pak pustí do jejich likvidace. Použijí drobné částečky
železa, provzdušnění, i biologické odbourávání. „V důsledku ověřování těchto technologií dojde k výraznému
poklesu úrovně kontaminace v prostoru, kde budou tyto
technologie ověřovány,“ uzavřel Vojtěch Musil.
Před pár roky navíc v Olšanech ve spodních vodách
hygienici našli i nebezpečný herbicid atrazin. Protože
je obec obklopená poli, odborníci předpokládají, že je
ve studnách i větší množství dusičnanů. Všechny tyto
látky ohrožují lidské zdraví. Mohou, mimo jiné, vést až
k nádorovým onemocněním.
Zpracováno s použitím článků R. Havlíka z Prostějovského deníku a M. Poláčka z MF Dnes. Odkaz na webové
stránky ﬁrmy Dekonta: www.dekonta.cz
redakce

DĚKUJEME ZA SPONZORSKÝ DAR – spoustu hraček – panu Břetislavovi Zatloukalovi. Ne každý má možnost
takový dar poskytnout, ale také ne každý se zamyslí, jak by sponzorský dar mohl pro obec či jinou prospěšnou
organizaci získat. Děkujeme, kéž by tento čin měl i své následovníky.
kulturní komise
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A budeme jako na horách
Letošní zimu nás čeká příjemné překvapení – prý nám
Ježíšek přinese dětský šlepr, tedy tažné lano. Tak to by bylo
něco! Nejenže nám vyrostl na naší placaté Hané kopec
na sáňkování, bobování a dětské lyžování, ale dokonce
se přiblížíme nabídkou služeb i horským střediskům, tedy
sice v menším, ale kdo by se v okolí mohl něčím takovým
pochlubit? Ptáte se, kde nás tento zázrak čeká? No přece
v Dubanech za hřbitovem. Již loni tam děti sáňkovaly,
ale přece jen to bylo trochu nebezpečné. Kopec byl ze
tří stran moc příkrý a občas měly maminky co dělat, aby
jejich děti vyvázly bez zranění. Letos je situace podstatně

lepší, kopec částečně změnil vzhled a ze strany od hřbitova jej čeká ještě osázení keři, aby přece jen děti nelákalo
projet se po prudké straně dolů. Navíc bude provedena
výsadba stromů pod kopcem, abychom se mohli pokochat
i příjemnou přírodou. Už se moc těšíme.
Ale nemáme tu jen jeden kopec, i ve Štětovicích si děti
mohou zasáňkovat. Tedy pokud obec nezapomene tak
jako loni a předloni posekat to, co na kopci roste, pak se
sáňkovat opravdu nedá. Není to sice kopec ideální, ale
děti jsou vděčné i za to. Kéž by i tento kopec do budoucna
čekal lepší osud. Budeme doufat.
redakce

Fotovoltaika již jen na střechách
Jak jste si jistě mohli všimnout, fotovoltaické elektrárny
se stávají v Česku nedílnou součástí našeho života. Původní štědrá státní podpora umožnila podnikatelům rozjet
celkem zajímavé podnikání, a to i s ohledem na vlastní
vložené mnoha milionové částky ze strany provozovatele
elektrárny. Naše obec se podílí na tomto druhu podnikání pronájmem pozemků ﬁrmám, které na nich budou
solární elektrárny provozovat. Se zástupcem společnosti
Akryl & Silicon, a.s. (www.fve-akryl.cz) generálním dodavatelem instalace FVE panem Spilkou vám přinášíme
krátký rozhovor, který Vám snad pomůže objasnit otázky
s fotovoltaikou spojené.

Na jakém principu tato elektrárna funguje?
Přeměnu sluneční energie na elektrickou zajišťují fotovoltaické panely na křemíkové bázi a za využití fyzikálních
principů. S ohledem na rozsah tohoto článku nelze detailně rozebrat jednotlivé principy a postupy od slunečního

20

záření po dodávku el. energie do distribuční sítě. Odkazuji
na odborné statě na internetu.

Jaká je životnost takové elektrárny?
Na nominální výkon fotovoltaických panelů poskytují
výrobci záruku 25 let. Po tomto období se počítá s jejich
účinností na úrovni 80 % původního nominálního výkonu
modulu. Životnost měničů je max. 10 let.

Má elektrárna nějaké negativní účinky na životní
prostředí a zdraví lidí?
Žádné negativní účinky na zdraví lidí neexistují, elektrárna je bezhlučným, bezprašným provozem, neobtěžujícím ani pachy. Skoro by se zdálo, že neexistuje – neexistuje
ve chvíli, kdy vyloučíte zrakový vjem. Veškeré součásti
jsou po ukončení životnosti ekologicky recyklovatelné
tzn., že už teď je lze pojmenovat druhotnými surovinami
(hliník, křemík, měď, PET, sklo, ocel). Pozemek, po ukon-
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čení nájemní smlouvy, bude předán v původním stavu
zpět pronajímateli. Jediným vážnějším problémem je
celkový vzhled elektrárny, se kterým se někteří lidé
těžko smiřují, na druhou stranu jsem nikdy neslyšel
od stěžovatelů lepší a „hezčí“ variantu pro elektrárnu.
Tepelné moc kouří, vodní mají zpravidla na svědomí
vesnice a údolí, jaderné jsou rizikové a chladící věže
také nejsou uměleckým dílem a větrné kazí ráz krajiny
na 50 km daleko. S veškerou pokorou si dovoluji tvrdit,
že neexistuje méně zatěžující varianta, jak pro krajinu,
tak pro občany než je fotovoltaika – které je tak jako tak
na další roky konec, díky národní hysterii.

Pojďte si s námi
„recyklohrát“

Jaké výhody z provozu Vaší elektrárny bude mít
naše obec?
Nájemní smlouva s Vaší obcí je na dobu 20 let, nájemné v přepočtu na 1 ha činí ročně v průměru 70.000
Kč, příjmy obce z této nájemní smlouvy budou činit
celkem nejméně 7.500.000 Kč. Tato suma dle mých
znalostí několikanásobně převyšuje výnos formou
pronájmu k jakékoliv jiné činnosti a zároveň převyšuje
reálnou prodejní cenu pronajatých pozemků. Z mého
pohledu vzájemně velmi vyvážený vztah mezi pronajímatelem a nájemcem.
Dále naše ﬁrma může umožnit Vašim občanům
pořízení fotovoltaické elektrárny na střechy svých budov za velmi výhodných podmínek. V případě, že stát
bude nadále elektrárny na střechách dále podporovat,
mohou si tak lidé vylepšit do budoucna svůj rodinný
rozpočet a ušetřit na nákupu energie od distribučních
společností. Solární elektrárny již v budoucnu podporovány zřejmě nebudou, takže orná půda bude dále
sloužit převážně k zemědělské výrobě a další rozvoj je
v dané chvíli zbytečnou ﬁlozoﬁí.
Rozhovor připravil Petr Růčka
K tématu ohledně stavby fotovoltaické elektrárny v katastru naší obce udělala naše redakce mezi
občany malou anketu. I když vzorek respondentů nebyl velký a zřejmě ani representativní, anketa
ukázala, že se názory na tuto stavbu různí. Značné
části dotazovaných ale připadlo důležité, aby takové
stavby byly odsouhlaseny resp. projednány s obyvateli obcí. Rovněž na otázku, zda si dotazovaný
myslí, že je elektrárna obci prospěšná, nedokázali
mnozí odpovědět, protože neměli žádné, nebo alespoň nějaké informace. Většině dotazovaných pak
vadí fakt, že se elektrárna staví na orné půdě první
bonity. Věříme, že článek pana radního Ing. Růčky
mnohé objasnil.
redakce
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Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září
roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu
na základních a středních školách v České republice. Cílem
projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT
České republiky a je spoluﬁnancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný
odběr a recyklaci.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů
a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru
použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.
Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak
mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za
různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních
potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do
divadel, kin a zoo.*
Naše škola je také zapojena do tohoto projektu. V budově jsou umístěny sběrné nádoby na vybité baterie a na
drobné elektrospotřebiče, jako jsou např. mobily, walkmany, fény, kalkulačky apod.
Pomozte nám recyklovat a získat tak atraktivní ceny.
Pokud máte doma vyřazené drobné elektrospotřebiče
nebo vybité baterie, přineste je do naší školy. Za vaši
pomoc vám předem děkujeme.
*Text byl převzat z oﬁciálních stránek Recyklohraní
www.recyklohrani.cz
Michal Franek
garant projektu Recyklohraní v ZŠ Vrbátky
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Z deníku terénního pracovníka
Je tady listopad, podzimní měsíc a opět bilancování
uplynulého roku. Je třeba vyzvednout klady a vzít si ponaučení z věcí negativních…
Z kladů je nejdůležitější zaměstnání Veřejně prospěšnými pracemi tří občanů ze sociálně slabé komunity a to
Úřadem práce Olomouc. Naopak, Úřad práce Prostějov
z této komunity nezaměstnal ani jednoho občana. Neoﬁciální zdůvodnění znělo, že pracovali v minulém roce, takže
letos na ně nedá prostředky. Zato nám dal k dispozici na
VPP čtyři nezaměstnané a to pouze jednoho z naší obce
a tři z okolí. Se dvěmi byl posléze rozvázán pracovní poměr pro špatnou pracovní morálku.
Takže s minimálním počtem pracovníků na VPP, kteří
se střídali od měsíce dubna do konce měsíce října 2010,
nebylo možné provést větší investiční akce jako v loňském
roce. Přesto se ale udělalo kus prospěšné práce. Byla to
pravidelná údržba hřbitova v Dubanech, sekání trávy
a údržba veřejného prostranství: trávníků, chodníků, komunikací a údržba hřišť ve všech třech obcích. Prováděli
pomocné práce a celkovou úpravu okolí při rekonstrukci
MŠ ve Vrbátkách. Také pravidelný úklid kolem autobusových zastávek, umývání kontejnerů, oprava chodníků,
výsadba stromků a další drobné práce, které byly potřebné
ke zvelebení obce.
Velká pozornost byla věnována především životnímu
prostředí v „Uličce“. Některými občany jsem byl kritizován za „Jarní generální úklid“ v této lokalitě. Kdo nezná
prostředí, nemůže to pochopit. Zde se jednalo o značný
„nepořádek“, kde v rámci hygieny bylo třeba přikročit k radikálnímu opatření, aby se zabránilo případně pozdějšímu
výskytu epidemie. Proto dva dny předem bylo prováděno
generální vyčištění jak obydlí, tak i přilehlého okolí, dvorků
apod. Všechen nepořádek se vyvezl do uličky a třetí den
dopoledne po přistavení sběrného vozu se všichni obča-
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né této komunity podílely na likvidaci. Poté následovala
deratizace, vzhledem k výskytu hlodavců. Ta se provádí
v pravidelných intervalech. Podařilo se ve spolupráci s lékaři zlepšit i zdravotní péči a to jak přeočkování dětských
pacientů, tak i kontrolu lékařské péče dospělých osob.
Ve spolupráci se školou jak v naší obci, tak i v Prostějově
se podařilo zlepšit školní docházku dětí.
Jak jsem se již zmínil ve svém úvodu, díky „nezájmu“
vedení Úřadu práce v Prostějově, který nedal ﬁnanční
prostředky na Veřejně prospěšné práce pro osoby registrované na tomto úřadě, mohla dvouletá předešlá práce
s touto skupinou přijít vniveč. Ti, kteří nemohli pracovat
pro obec a byli odkázáni pouze na státní podporu, koncem
léta opět začali „očesávat“ nezralé ovoce z alejí do sběrny,
čile se začalo znovu rozbíhat „podnikání“ ve sběru železného šrotu a „orgány činné v trestním řízení“ v několika
případech zaúřadovaly.
Snažím se jednat s úřady a institucemi, zatím vše probíhá slibně. Moji „klienti“ se snaží dál, v rámci možností
a sociální podpory, plnit si své ﬁnanční povinnosti a to
dobrovolně. Jelikož bydlím v obci, což je výhoda, mohu
na veškeré události bezprostředně reagovat. Snažím se
nezklamat nejen důvěru svých „klientů“, ale hlavně a především všech ostatních spoluobčanů, kteří moji práci,
a toho si nejvíce vážím, ocenili také tím, že mě opět zvolili
při letošních volbách do zastupitelstva obce. Díky tomu
mohu přenášet podněty a řešit je i na této půdě. Budu
se snažit, pokud mi tato práce bude svěřena i na příští
rok, aby nastoupená cesta pokračovala ke vzájemnému
zlepšování vztahů, určitému klidu a nastolenému pořádku
v obci.
Je tady listopad, padá listí… Doufám, že také opadne
určitá nevraživost, ješitnost, samolibost a další nectnosti
a vrátí se pokora, úcta, láska a důvěra jednoho k druhému.
Proto mi dovolte vážení spoluobčané, abych Vám poděkoval za důvěru a hlavně duševní pomoc pro mě a materiální
pomoc pro naše sociálně slabší spoluobčany.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál klidný závěr
roku, a to citací jedné z básní mého oblíbeného autora
Josefa Fouska:
„Nevzdávej boj a dál jdi dál, odejde smutek, zmizí žal.
Jen v tísni poznáš člověka, co pomáhá a nečeká. Hlavní
je žít a dál se rvát, neztrácet víru a dál mít rád svět, který
často zraní nás a vzápětí je plný krás. Pomáhej těm, co nemohou, pomáhej těm, co v nouzi jsou. Jednou tou cestou
půjdeš sám na věčné cestě ke hvězdám.“
Václav Němec
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Názory spoluobčanů
Už jste navštívili hrad Karlštejn
a Bouzov?
Pokud ne, pak vám to všem doporučuji. Je obdivuhodné co naši předci dokázali vybudovat, jaký měli vztah
k umění, slohu, kráse a přírodě. Myslím si, že odkaz našich předků je v současné uspěchané době opomíjen.
Přestáváme chápat vztah člověka k přírodě, k památkám
a tím se odcizujeme národnímu cítění pod vlivem euroeuforie. Vraťme se ke kořenům naší historie, k odkazu
našich předků. Nemusí to být hned nacionalismus, stačí
si všímat toho, co je kolem nás, co vypovídá o šikovnosti
našich předků.
Pokud nemáte čas a nebo peníze na výlet na některý
z našich hradů a zámků, dovolte mi, abych vás pozval do
obce Vrbátky na Prostějovsku. Můžete zde spatřit dílo
p. Maděrky, který kolem roku 1935 v době hospodářské
krize ztvárnil oba výše uvedené hrady do podoby velmi
zdařilých maket, postavených pod širým nebem z klasického přírodního materiálu. Karlštejn se nachází u kaple na

návsi a Bouzov na zahrádce tvůrce obou maket. Maketa
Karlštejnu je po generální opravě a září jako perla vedle
dominanty návsi – barokní kapli z r. 1748, zasvěcené sv.
Floriánovi.
Celý výlet vás nebude nic stát, prohlídka je zcela
zdarma. Pokud pojedete na kole, pak spojíte příjemné
s užitečným – nejenže ušetříte, ale navíc uděláte sportem
i něco pro své zdraví. V době různých Legolandů a všude
přítomné komerce budete jak v „Jiříkově vidění“.
Příjemný výlet můžete zakončit prohlídkou muzea
Zdeny Kaprálové – spisovatelky, mecenášky a rodačky
z Vrbátek, které se nachází na Obecním úřadu Vrbátky.
Paní Kaprálová napsala knihu „Zítra bude líp“ v níž popisuje strastiplné cesty její rodiny vedoucí k emigraci do
USA. Na své Vrbátky však nikdy nezapomněla. Po r. 1989
sponzorovala Základní školu Zdeny Kaprálové Vrbátky,
nechala opravit kapli na návsi a na místě jejího rodného
domu postavila novou budovu Obecního úřadu Vrbátky,
kterou věnovala obci.
Nejen pastva pro oči vás čeká v obci Vrbátky, ale i posezení v některé z hospůdek, pokud nejste příliš nároční
na přepych. Přeji vám krásné zážitky, které nemusíte hledat jen ve vyhlášených, mediálně známých koutech naší
republiky a Prostějovska.
Pavel Škrabálek

Zprávy z Obecní knihovny
Vrbátky
V roce 2010 ukončí knihovna půjčování knih tradičním
způsobem a od roku 2011 přechází plně na půjčování
a evidenci knih přes počítačový program. Z tohoto důvody bude vypracován nový knihovní řád, který již bude
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obsahovat nové podmínky. Doufáme, že s tímto novým
systémem budou naši čtenáři spokojeni.
Knižní fond obsahuje celkem 3092 knih a v letošním
roce byl doplněn o nové tituly v počtu 70 knih. Byly zakoupeny knihy pro dospělé čtenáře – detektivky, sci-ﬁ,
knihy pro ženy i muže a knihy pro děti a mládež. Zhruba
polovina nových knih je od českých autorů, včetně posledních novinek.
Mimo tyto knihy, pořízené z prostředků obecního rozpočtu, jsou naší knihovně zapůjčovány knihy tzv. výměnným fondem z Městské knihovny v Prostějově. V současné
době máme takto zapůjčeno 220 knih. Jde o knihy již
půjčované, ale i knihy zcela nové. Svým obsahem potěší
dospělé čtenáře, ale i děti a mládež. V knihovně je v současné době registrováno 92 čtenářů, z toho je třetina
mládeže.
Závěrem připomínka čtenářů naší knihovny k otištěným historickým fotograﬁím a následným kvizům. V Trianglu č. 10/2008 a Trianglu č. 11/2009 byly zveřejněny
dvě historické fotograﬁe z našich obcí, ale bohužel již
jsme se nedozvěděli výsledek. Ne všichni naši občané
jsou pamětníci, ale srovnání historie a současnosti našich
obcí je zajímá.
Zveme všechny naše spoluobčany k návštěvě knihovny
a věříme, že knihy Vám budou příjemným společníkem.
Hana Rozsívalová, knihovnice

Víte, kde kdo bydlí?
Naše obec není zrovna nejmenší a kde kdo bydlí, málokdo ví. Jsem už jedna z nejstarších a možná jediná, která
si pamatuje, že naše obec měla již za první republiky
ulice pojmenované. Nebylo by vhodné tyto názvy využít
a k novým ulicím dát nové pojmenování?
Dřívější názvy byly Vrahovská (Vrahovická) – od bývalé
pošty po dům č. 51, od školy ke Konečnému (ke kříži)
Kostelní, od Kostelní ke Sloupskému – Šamanov, který ústí
na ulici Na břehu (později ulice maršála Stalina, která měla
pojmenování ještě donedávna), nevím, zda ulička z této
ulice směrem k hřišti byla pojmenována. Ulice u hřiště od
Stokláskového ke Kláskovému se jmenovala Na domkách.
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Další ulice od Školícího střediska po Vaculův dům nesla
název Na gruntě a končila Na návsi – domy kolem kapličky
až po Kolaříkovo, které je prvním domem Jánošíkovy návsi
(kolem sochy). Ulička od pošty ke struze neměla pojmenování. Poslední byla ulice tovární (později profesora
Novotného) od „Blázince“ až na konec za cukrovar. Je zde
ještě sídliště zvané Mačkalov, které tvoří čtyři ulice. Další
nová ulice je od bytovek (2 třípodlažní domy) ke struze.
Potom ještě ulice k nádraží, která název neměla protože
vznikla, když už byly názvy ulic zrušeny.
Mnohokrát se u našeho zastavilo auto a byla jsem
dotazována, kdo kde bydlí. Například Radek Dokoupil.
Dokoupilové jsou v naší ulici hned čtyři. Jméno a číslo
domu je těžko určit, protože domy jsou číslovány tak, jak
byly postaveny.
Nestojí proto za zvážení ulice pojmenovat, ať už starými názvy, nebo novými?
Jitka Floríková

Politika, sport a život
Tak jsem se vám po nějaké době zašel už jenom podívat na schůzi našich zastupitelů. Byla to jejich první,
slavnostní. Bylo po volbách a většina z nás byla zvědavá,
co nového nám přinesly. A taky že jo. Všichni v oblecích,
nebo ve slavnostním. Mezi námi pak spousta lidí z jejich
rodin. Snad to bude takový malý svátek, říkal jsem si.
Po krátké době jsem však byl vyveden z omylu a vrácen
do reality našeho života. Byl jsem totiž svědkem scény,
kvůli které vám tohle píši. Co se vlastně odehrálo? Na dotaz staronového starosty, zda někdo z přítomných nechce
doplnit nějaký bod do programu schůze, se přihlásil jeden
z nových zastupitelů.
Zastupitel: Navrhuji doplnit do programu tento bod:
krátké vystoupení vítězů jednotlivých volebních stran.
Starosta: Nevím o co vám jde. Jaké vystoupení to máte
na mysli, sportovní, nebo jaké?
Zastupitel: Vy pane starosto, jako vítěz vašeho volebního seskupení, můžete mít třeba sportovní vystoupení. Já
za naši volební stranu jsem chtěl jen v krátkosti poděkovat
občanům za účast ve volbách a za jejich hlasy pro nás.
No a následně nebyl bod na jednání zařazen většinou
hlasů poslanců. A tak si říkám, na co se v té televizi ti naši
zástupci vlastně dívají? Na sportovní utkání teda určitě ne.
Vždyť v nich se tolikrát tvrdě bojuje a někdy i fauluje. Ale
nakonec poražený poblahopřeje vítězi, ten poraženému
poděkuje za hru a navzájem si podají ruce. A diváci svým
i soupeři zatleskají.
Proč to takhle nejde i u nás v té politice. Vy, dámy
a pánové, kteří teď za nás – sportovně řečeno – kopete,
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vězte, že nejen prohrát, ale i vyhrát se dá s noblesou, na
úrovni, korektně … nebo alespoň slušně.
František Dostál

Slovo k voličům
Vážení voliči, spoluobčané, sousedi, přátelé a kamarádi, dovolte mi, prosím, abych Vám za všechny členy
sdružení Alternativa poděkoval za důvěru, kterou jste
nám ve volbách vyjádřili. Díky této důvěře jsme získali
více než 42 % hlasů (sdružení Za rozvoj obce necelých
58 %). Vyjádřeno zlomkem téměř tři sedminy (3/7) pro
Alternativu oproti čtyřem sedminám (4/7) pro sdružení
Za rozvoj obce. Celkový výsledek našeho sdružení se tedy
blíží polovině hlasů (v Dubanech ji dokonce překračuje)
při poměrně vysoké účasti ve volbách (téměř 58 %).
Tento mandát voličů, který předpokládal poměrné
zastoupení obou sdružení, vyústil na prvém zasedání
zastupitelstva v nulové zastoupení v Radě obce a nulové
zastoupení v jeho volených orgánech (Alternativa – 0,
sdružení Za rozvoj obce – všechna místa).
Slyšel už jsem různá hodnocení tohoto stavu: Od chvály
„lišáctví“ na jedné straně až po kritiku naprostého nedostatku demokratického myšlení na straně druhé. Zaslechl
jsem i otázku, kdo že to vlastně před jedenadvaceti lety
vlastně vykřikoval „Kdo se bojí opozice, ten se bojí o pozice“? Můžeme se však zlobit na někoho, kdo má zářný
příklad v nešvarech celostátní politiky, kde bohužel často
„vítěz bere vše“ bez ohledu na potřebu zabezpečení kontrolních a dalších funkcí? Na někoho, komu není znám
rozdíl mezi pojmy legalita a legitimita?
Vážení voliči, neobracím se však na Vás proto, abych
tlumočil názory spoluobčanů na povolební uspořádání.
Slýcháte je sami a obrázek si můžete udělat také sami.
Důvodem mého příspěvku je sdělení, jak s vysokým mandátem od voličů naložíme, nebyla-li nám dána možnost
poměrného zastoupení v obecních orgánech.
Naše činnost bude spočívat ve dvou oblastech: v oblasti
kontrolní a v oblasti plnění volebního programu. V oblasti
kontrolní budeme především v zastupitelstvu využívat
všech možností dohledu nad konáním „jednobarevné
radnice“ a požadovat jeho stoprocentní průhlednost. Kontrolní činnost však budou představovat i otevřené oči a uši
všech našich členů ve všech třech obcích po celé volební
období. Nebyl-li zaručen náš legitimní podíl na správě
věcí obecních, budeme tento podíl uplatňovat alespoň
nestranným dohledem, protože nikdo z nás není existenčně závislý na obecních prostředcích. V oblasti plnění
volebních programů budeme v zastupitelstvu i v každodenním životě podporovat akce, které jsou užitečné pro
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občany a pro všestranný rozvoj všech našich tří obcí bez
rozdílu. Přílišný optimismus jistě není na místě, protože
body z volebního programu se obtížně prosazují nejen
v Radě, kde z našeho sdružení Alternativa nezasedá nikdo
ale i v zastupitelstvu, kde máme šest hlasů proti devíti. Je
však potěšitelné, že i někteří zastupitelé sdružení Za rozvoj
obce shledávají řadu bodů volebního programu sdružení
Alternativa zajímavými a doufejme, že nám pomohou při
jejich uplatňování.
Vážení spoluobčané! Takový je tedy stav po komunálních volbách a dovolte mi proto, abych jen zopakoval to, co naše sdružení Alternativa hlásalo už ve svém
volebním programu: chceme rozkvět našich tří obcí
a jsme proti hádkám a konfrontačním akcím. Jsme proti
politikaření, čímž myslíme zejména zavádění móresů
z tzv. velké politiky k nám na venkov. Neznamená to
však, že nebudeme kritizovat a bedlivě hlídat případné
nepravosti a nešvary. Tyto a všechny další zásady z našeho programu budeme uplatňovat nejen ve prospěch
našich voličů, ale i ve prospěch těch, kteří nás nevolili
nebo k volbám nepřišli.
Jménem sdružení Alternativa Vám ještě jednou děkuji
za důvěru a přeji krásné Vánoce a v roce 2011 především
pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů!
Petr Kozel

Chryzantémy
Petr Kozel
Vlastní dech vidíš poprvé
První mráz krůpějemi cinká
Podzim se řízl do krve
A místo slunce – kateřinka
Orbou jde půda do sebe
brázda je lesklá hladká
Za slunce v mléčné samovazbě
zahradou září – listopadka
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Myslivost není jen o lovu
Ve sdělovacích prostředcích se často setkáváme s příspěvky týkající se myslivosti. Většinou se
veřejnost dovídá o problémech, které myslivost
s sebou přináší, málokdy se hovoří o vynaložené práci nás myslivců ve vztahu ke zvěři nebo
ke krajině.
Ten, kdo se myslivosti aktivně věnuje, ví, jak
to se situací v naší honitbě o velikosti přes 2.200
ha vypadá. Zvěř nám z polí postupně mizí, ať
už vlivem velkoplošné zemědělské výroby nebo
nadměrným výskytem přirozených predátorů.
Myslivec musí tyto nepříznivé vlivy soustavně
sledovat a snažit se je usměrňovat. Ať už odstřelem tzv. škodné (lišek, divokých prasat a koček)
nebo přikrmováním zvířat v zimních měsících. Na
základě skutečných stavů zvěře se poté naplánují
„hony“neboli společné lovy, což je pro myslivce
odměna za celoroční práci.
Jelikož již delší dobu spolupracujeme se sokolníky z Olomoucka, může se každoročně široká veřejnost na začátku podzimu zúčastnit lovu dravých
ptáků na drobnou zvěř. Pokud vyjde pěkné počasí,
je to velmi zajímavý zážitek.
Za myslivecké sdružení „Blata Vrbátky“
článek připravil Petr Růčka

ŘEŠENÍ KVÍZU Z TRIANGLU 10/2008: dobová fotograﬁe je
vrbátecký dvůr, pohled na dům p. Elnera. Řešení kvízu z Trianglu 11/2009 uveřejníme až v následujícím čísle, nepodařilo
se fotograﬁi jednoznačně identiﬁkovat.

Lahůdky ve Vrbátkách
Ve Vrbátkách začala v prostorách bývalé vývařovny (vedle Cukrovaru) od letošního července působit nová ﬁrma –
Grand lahůdky s.r.o. Dle slov výkonného ředitele Ing. Pavla
Steinera museli nejprve budovu částečně zrekonstruovat
a uvést do provozuschopného stavu. Jak již sám název napovídá, společnost se zaměřuje na výrobu studené kuchyně – baget, salátů, chlebíčků, pomazánek, balených řízků,
chuťovek, aspiků, obložených talířů a mís. Pro naše občany

bude určitě zajímavá informace, že si tuto studenou kuchyni
mohou i objednat a následující den vyzvednout (kontakty:
www.grandlahudky.cz, tel: 775 772 236, 582 335 546).
Do budoucna se uvažuje i o zřízení ﬁremní prodejny.
Tato ﬁrma se k nám přestěhovala z bývalé provozovny
v Holicích, kde působila pod názvem Apetit. Je skvělé, že
si pro své nové sídlo vybrala právě naši obec.
redakce

Opustili nás v roce 2010
Eva Petruželová
Anna Svačinová
Anna Skřečková
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Koloman Rajz
Jaroslava Mádrová
Ing. František Mádr

Jaroslav Kovář
Josef Augustín
Drahomíra Fialová

Anděla Blaťáková
Ludmila Krátká
Jaroslava Hrbatová
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Narozené děti

Břetik Štěpánek
Vrbátky

Davídek Ustrnul
Vrbátky

Eliška Salvová
Vrbátky

Eliška Svobodová
Vrbátky

Emička Looseley
Vrbátky

Gábinka Hamplová
Dubany

Kubík Jurča
Štětovice

Magdalenka Součková
Štětovice

Monička Karásková
Dubany

Terezka Tajovská
Štětovice

Vaneska Matulová
Dubany

Vojtíšek Hrbata
Dubany

Sudičky našich obcí:
Přejeme všem těmto dětem
hodně zdraví, lásky a štěstí.

Další děti narozené
od října 2009 do října 2010
Pavel Němeček (odstěhován), Laura Čurejová, Lucie
Sittková, Filip Slezáček (odstěhován), Lucie Směšná (odstěhována), Veronika Čurejová, Mariana Gáborová.

Na závěr letošního čísla Trianglu jsme vám opět chtěli
ukázat pár výtvarných děl od našich šikovných školáků.
Požádali jsme proto paní učitelky, zda by děti v rámci
výtvarné výchovy nenakreslili nějaký obrázek jako
vzpomínku na jednu z akcí v obci. Tak trochu jsme jim
tím zkomplikovali situaci, neboť jsme zapomněli, že do
naší školy chodí děti i z jiných obcí. Nakonec ale vše
dobře dopadlo, a vy si teď můžete prohlédnout malby
a kresby zobrazující „pálení čarodějnic“, lampiónový
průvod, cyklokros či drakiádu. Autoři těchto obrázků
budou odměněni drobnou sladkostí.
S přáním pěkného prožití nového roku
se s Vámi loučí redakce

28

| VRBÁTKY | DUBANY | ŠTĚ TOVICE |

www.vrbatky.cz

