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Vážení spoluobčané, naši čtenáři…
Otvíráte další číslo ročního časopisu obce Vrbátky
Triangl. A i když jde letos v pořadí už o 13té číslo, věříme, že to nepřinese pro nikoho nějaké, byť i sebemenší,
problémy. Spíše naopak. Doufáme, že vás časopis zaujme
a pobaví. I v letošním vydání vás uvnitř časopisu osloví
vedení obce a příspěvkové i jiné organizace, aby se pochlubily, co vše za uplynulý rok udělaly. Z podnikatelské sféry
jsme letos pro vás udělali rozhovor s vedením cukrovaru.
Do Galerie osobností obce přibyla výrazná postava našeho vrbáteckého školství paní Květoslava Ambrozková.

Po roce se také můžete těšit na příspěvek i obraz od našeho skalního přispěvovatele nebo se můžete dovědět
něco z alchymie sestavování obecního rozpočtu. A ještě
zde najdete spoustu a spoustu dalších článků s různými
tématy. Ostatně snažili jsme se udělat časopis hodně zajímavý, tak jako každý rok.
Přejeme Vám strávení pěkných chvil nad naším časopisem a do nového roku především pevné zdraví, štěstí
a celkovou pohodu.
redakce

Slovo starosty
Vážení občané! Čas neúprosně běží, je ale spravedlivý
a měří nám všem opravdu stejně. Rok 2011 bude brzy
minulostí a je na Vás, abyste posoudili, zda vedení obce
plní to, co před volbami slibovalo, či nikoliv. Realizovali
jsme řadu investičních i neinvestičních akcí s jediným cílem, kterým byla a je společná snaha přeměnit naši obec
na pěkné místo pro život. Jsem přesvědčen, že se nám to
daří, i když tento názor určitě nezastávají všichni. To ale ani
není možné. Každý z nás má jinak nastaveny priority a pro
někoho je dokonce prvořadé být zásadně proti všemu, co
se v obci udělá. Na to si vedení obce už ale zvyklo a vůbec
nás to neodradí usilovně pracovat dál.
Snažili jsme se jako vždy důsledně naplnit schválený
rozpočet a uskutečnit to, co jsme Vám slíbili v tomto
roce udělat. Velkým problémem však bylo zajistit dostatečné množství finančních prostředků, se kterými jsme
v příjmech letos počítali. Důvodem je neustále trvající
celosvětová hospodářská krize, která způsobila výpadek daňových příjmů obce ve výši 1 mil. korun a dále
nekonečně zdlouhavý postup administrace finančního
příspěvku na fyzickou revitalizaci veřejných prostranství
naší obce z regionálního operačního programu. Museli
jsme předfinancovat vybudování místních komunikací

a veřejné zeleně ve výši 7 mil. korun. První splátku dotací
4,2 mil. jsme obdrželi teprve koncem měsíce září a druhou obdržíme nejdříve na jaře roku 2012. Přesto se nám
podařilo projekt revitalizace dokončit a svoje smluvní
závazky splnit. Taková zásadní přestavba návsí všech
vesnic s sebou nesla mnoho problémů, ale podle ohlasu
občanů určitě stála za to. Bohužel nepřízeň počasí (sucho) nám poněkud zabránila krásnému zazelenění všech
upravených ploch, o to hezčí bude jaro v naší obci.
Druhou významnou investiční akcí je přestavba bývalé
budovy obecního úřadu na polyfunkční objekt se zdravotním střediskem a Centrem volného času pro děti a mládež. Přejeme si, aby lékaři ordinovali v pěkných ordinacích
a pacienti byli v příjemném prostředí. A dále také, aby
stále se zvyšující počet dětí v naší obci měl dostatek
prostoru ke smysluplnému využití volného času. Věřím,
že stavba bude v prosinci ukončena, potom co nejdříve
zahájen běžný provoz a že rozpočtem uvolněná částka
3,5 mil. korun nebude překročena.
Už v jarních měsících jsme přebudovali veřejný rozhlas
na bezdrátový s řídící jednotkou napojenou na integrovaný
záchranný systém tak, aby bylo občany možno informovat
o všech hrozících nebezpečích a krizových situacích. Tato
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akce obec přišla jen na 190 tis., protože se nám podařilo
získat 90 % dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Funkčnost tohoto systému prověřil přívalový déšť dne 4.
srpna a následná lokální povodeň v dolní části Vrbátek.
Zasahující hasiči z naší obce i prostějovského záchranného
sboru zjistili omezenou průchodnost dešťové kanalizace
v této části obce, proto jsme museli přikročit k jejím pročištění firmou Sezako. Jak zjistil kamerový i vizuální průzkum,
kanalizace je v celkem dobrém stavu. Je však místy silně
zanesena splavenými nečistotami. Plánovaná a Povodím
Moravy slíbená úprava toku řeky Blata při vyústění obecní
dešťové kanalizace by měla být provedena ještě koncem
tohoto roku. Proto budeme i v příštím roce s čištěním dešťové kanalizace v problematických místech pokračovat, aby
přívalové srážky v obci škody nepáchaly.
V roce 2010 jsme požádali z výzvy ministerstva životního prostředí Zelená úsporám o dotaci na zateplení
budov ZŠ ve Vrbátkách i v Dubanech včetně sokolovny.
Oficiální odpověď jsme obdrželi až v říjnu 2011. Naše
žádosti získaly vysoký počet bodů, a proto jestli zůstanou

v programu peníze z rodinných domů, budou uspokojeny.
Ale doporučili nám raději požádat znovu z další výzvy
na zateplení, která byla vypsána v prosinci. Žádosti jsme
zpracovali a odevzdali ve stanoveném termínu. Věříme,
že ve výběru předložených projektů obstojíme a že se nám
podaří i v příštím roce zvelebit další obecní budovy.
Koncem měsíce října byl zveřejněn ve Vrbátkách otevřený dopis podepsaný jako mou osobou, který vyzýval
k dalšímu kácení stromů. Ubezpečuji všechny občany, že
autorem tohoto panﬂetu jsem nebyl já, ale nějaký alternativní ekolog pravděpodobně z naší obce. Asi nemohl
přenést přes srdce, že jen v posledních měsících bylo v
naší obci vysázeno 219 stromů a 389 keřů.
Podle ohlasů občanů je nastolený směr změny vzhledu
obce vítaný a vůbec ne jen já, ale většina občanů si přeje v
započaté úpravě pokračovat, aby byly naše vesnice hezčí
a my se vraceli domů rádi.
Blíží se konec roku 2011. Chtěl bych Vám všem popřát
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v příštím roce
2012.
Ivo Zatloukal, starosta obce

Svazek obcí Prostìjov - venkov, Mikroregion Nìmèicko, Mikroregion Plumlovsko,
Prostìjov venkov o.p.s., Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury ÈR

Hudební festival
Haná
30.3. -1.4. 2012
Program festivalu:
30.3.2012

31.3 2012

1.4. 2012

KD Èelèice

Kino OKO Nìmèice nad Hanou

KD Èelèice

Skladatelé Èech a Moravy ve spoleènosti
F. Chopina
16.00 Ivo Kahánek klavírní recitál
Vstupné 100,- Kè

Mladí umìlci se pøedstavují
13:00 ZUŠ Nìmèice n.H., ZUŠ Plumlov,
ZUŠ Prostìjov, ZUŠ Tovaèov
Hanácký soubor písní a tancù KLAS
Vstupné 50,- Kè

Èeská klasika na Hané
Slavnostní zahajovací koncert
18:00 Slavnostní zahájení festivalu
18:30 Filharmonie B. Martinù Zlín

Pavel Šporcl - housle
Vstupné 200 Kè

KD Kralice na Hané

Zámek Tovaèov

Hudba bez hranic
18:30 Lenka Dusilová

Pocta hudebnímu skladateli
Arnoštu Förchtgottu Tovaèovskému
16:30 Affetto vokálnì experimentální
soubor a pìvecké soubory regionu
Vstupné 100,- Kè

& Eternal Seekers
Zvýhodnìný pøedprodej vstupenek
Od 10.12. 2011 do 31.1.2012
Mìstská knihovna Nìmèice nad Hanou
Palackého námìstí 25

Pondìlí13:00 - 17:00
Støeda 13:00 - 19:00
Pátek 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Vstupné 200,- Kè

Sokolovna Nìmèice nad Hanou

Zámek Plumlov

Festival párty

Pozdrav Francii a Crossover
Slavnostní závìreèný koncert
19:00 Epoque Quartet,
Tomáš Františ - fagot
Vstupné 100,- Kè

20:00 Hi-fi & MC Koko
Vstupné 80,- Kè

Kontakt:
Ing. Oulehlová kultura@nemcicenh.cz, tel: 582 386 529, mob. 603 263 088
Mgr. Hošáková knihovna.nemcice@quick.cz, tel: 582 386 440

Více informací na www.festivalhana.cz èi na obecních úøadech regionu
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Galerie osobností obce
aneb paní učitelce s láskou
Dalším, koho jsme zařadili do rubriky Galerie osobností obce, je letos paní učitelka Květoslava Ambrozková.
Paní učitelku jsme navštívili v jejím domě ve Vrbátkách
a v příjemné atmosféře si s ní popovídali o jejím dětství,
školních letech a jejím působení jako učitelky na základním
stupni vrbátecké školy. Vždyť kolik jen z našich obyvatel
paní učitelka učila a vychovávala a všichni na ni i po letech
v dobrém vzpomínají.
Paní Ambrozková je rodačka z naší vesnice – z Vrbátek.
Zde také začala chodit do školy, do dvoutřídní Obecné
školy. Dobře si ještě vzpomíná, jak jako desetiletá školačka
slavila v hanáckém kroji 50 let od založení vrbátecké školy. Později dojížděla do Dívčího gymnázia do Olomouce
a do Školy pro ženské povolání také do Olomouce a do Prostějova. Studium v této škole se jí tak líbilo, že se rozhodla,
že bude na takové škole v dospělosti učit. Proto absolvovala tehdy povinnou praxi a Učitelský ústav pro ženská
povolání v Brně. No a pak už začala v jejím životě etapa
učitelská. Protože po válce bylo málo učitelů, bylo místo
jejich působení určováno direktivně z okresů. A tak paní
učitelka Ambrozková postupně učila v Krnově, pak v Olomouci nebo na zemědělské škole v Uničově. I při své práci
se dále vzdělávala a udělala si učitelský kurs pro základní
školy. Další z umístěnek zavedl paní učitelku na obecní
školu do Řídeče a do Bohuňovic. Poté, co se vdala, učila
pár let ve Vrahovicích, ve škole ve Štětovicích a od 60. roku
minulého století začalo její působení ve škole ve Vrbátkách.
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Zde, na naší škole, předávala své znalosti stovkám
našich dětí v několika generacích až do odchodu
do důchodu v roce 1981.
Ale i jako důchodkyně zaskočila učit, když byla potřeba, třeba jen na několik hodin
týdně. Paní učitelka Ambrozková s úsměvem vzpomíná,
že její začátky na vrbátecké škole nebyly vždy lehké. Vždyť
tehdy, když zde nastoupila, učila děti svých spolužáků.
Jako jedna z mála z členů pedagogického sboru byla tehdy naší „místní“učitelkou. A tak ji také její žáci brali a to
se také pozitivně odráželo v jejím vztahu k naší škole. Při
našem povídání si paní učitelka zavzpomínala také na dva
ředitele, pod kterými učila. Na pana ředitele Rampoucha
a pana ředitele Lošťáka.
Z vyprávění paní učitelky nám bylo hned zřejmé, s jakou láskou své povolání vykonávala a co pro ni znamenalo.
Je jen škoda, že vedení naší školy již nepokračuje v tradici
dřívějších Akademií, kdy byli i naši vysloužilí pedagogové
z regionu zváni na slavnostní vyřazení deváťáků. Tak toto
chceme touto cestou alespoň trochu napravit. Děkujeme
paní učitelce Ambrozkové jménem redakce i za všechny její
vděčné žáky za léta působení na naší škole, za to, s jakou
láskou přistupovala ke svému povolání. Do dalších let ji
přejeme hlavně pevné zdraví a spoustu radosti ze svých
dětí, vnoučat a pravnoučat.
redakce
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Co nového v naší škole
Dobrý den, vážení rodiče, ale i všichni, kteří se považujete za přátele naší školy. „Setkáváme“ se opět v adventním čase, který nás vybízí k zamyšlení a bilancování.
Většinou v této době přemýšlíme, co se nám za uplynulý
rok podařilo nebo naopak co nám končící rok vzal. Proto
bychom se o toto zamyšlení rádi podělili s Vámi, kteří nám
svěřujete denně svoje děti, ale i s Vámi, kterým na naší
škole záleží.
Na začátek troška čísel. V září letošního roku se po třech
letech zastavil pokles počtu žáků naší školy. Velmi nás
těší, že do první třídy nastoupilo k 1. 9. 2011 23 žáků.
Na prvním stupni tak máme v současné době 104 žáků,
což představuje solidní průměr téměř 21 žáků na jednu
třídu. Úplně jinak je tomu na druhém stupni. Při celkovém
počtu 55 žáků je průměr na třídu méně než 14. Podle
našich předpokladů by se situace měla výrazněji zlepšit
od školního roku 2013/2014.
Co se nám tedy daří? Rozhodně můžeme být spokojení se šířkou nabízených volnočasových aktivit. V loňském školním roce jsme mohli nabídnout celkem 21 nejrůznějších kroužků, jejichž chod zajišťovali v převážné
většině naši pedagogové. Rádi jsme využili ale i nabídky
Cyrilometodějského gymnázia, které oslovilo paní učitelku Mgr. Vladimíru Pikovou a podpořilo dlouhodobě
kvalitní práci našeho školního sboru. Některé kroužky
byly zajištěny ve spolupráci se Sokolem Dubany, Římskokatolickou farností v Dubanech a kroužky anglického
jazyka pro žáky 1.–3. ročníku vedla paní Mgr. Vlasta
Hrbatová, která v současné době čerpá rodičovskou
dovolenou.
Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabídnout velké
množství aktivit, kterých se zúčastňují v průběhu celého školního roku (jejich výčet si můžete prohlédnout
ve výroční zprávě naší školy, kterou je možno stáhnout
na našich nových webových stránkách www.skolavrbatky.
cz) a které pomáhají zatraktivnit výuku a zvyšují motivaci
žáků. Z těch nejpovedenějších jmenujme alespoň akce
pořádané pro širokou veřejnost. Bylo to již tradiční dubanské „Zpívání u jesliček“ v místním kostele, „Prozpěvování
pod vánočním stromečkem“ a především již 18. školní
akademie. Ta byla od letošního roku přesunuta na květen
a stává se tak naším poděkováním všem maminkám našich
žáků. Spokojeni jsme byli i s aktivitami, které uspořádali
žáci ZŠ pro děti z mateřských škol. Nejpovedenější byl
určitě projekt „Indiánskou stezkou“, který připravili žáci
7. a 8. ročníku, samozřejmě za vydatné pomoci třídních
učitelů Mgr. B. Zdřálkové a Mgr. M. Franka.
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Tradičně se nám dařilo v soutěžích psaní všemi deseti
prsty na klávesnici PC pořádaných obchodními akademiemi v Prostějově i v Olomouci. Nejúspěšnější „reprezentantkou“ naší školy byla v loňském roce Petra Dokoupilová,
která v Prostějově zvítězila a v Olomouci obsadila 3. místo.
Mezi nejúspěšnější žačky patří také Ivana Trávníčková,
Jana Nesvadbová a Romana Filická, které společně s Petrou zvítězily v Prostějově v soutěži družstev.
Samozřejmě bychom mohli ještě pokračovat ve výčtu
dalších úspěchů. Ať už by byly sportovní (výborné výsledky
všech kategorií na Poháru starostů – celkovým vítězem
se stal Lukáš Lang, druhé místo v soutěži Starostuv hanácké vdolek, vítězství starších žáků v Poháru v kopané,
tradičně pořádané ZŠ v Bedihošti, třetí místo Vítka Kučery v krajském kole Kinderiády), výtvarné (diplom Evy
Uherkové v soutěži pořádané střední školou ART AECON
v Prostějově) nebo matematické (3. místo Katky Hrbatové
v okresním kole Pythagoriády). (Podrobněji opět ve výroční zprávě naší školy na www.skolavrbatky.cz.)
Nechtěli bychom zapomenout na dlouhodobě výbornou spolupráci s klubem přátel naší školy, který nám pomáhá organizovat, ale i ﬁnancovat velké množství aktivit,
jež by si museli žáci ZŠ a děti z MŠ hradit sami. Největšími
zdroji ﬁnancí KPŠ jsou příspěvky od rodičů, výtěžek s plesu KPŠ a také tradiční sběrové soutěže. Tady zase patří
veliký dík žákům, ale především jejich rodičům. Celkové
množství vybraného papírového sběru pravidelně přesahuje 20, často i 25 tun. Ještě jednou děkujeme.
Uplynulý školní rok byl z pohledu naší školy trošku jiný
než ty minulé. Na jaře jsme se poprvé zapojili do projektu
EU. Projekt EU peníze školám naší škole v tomto a příštím roce přinese celkovou částku téměř 1 milion korun.
Tato částka bude využita ke zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
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Přeloženo do „češtiny“: za pomoci počítačů a interaktivní
techniky se budeme snažit zvýšit motivaci žáků a zároveň
bude naše výuka názornější a snad i zajímavější. V první
etapě jsme dovybavili zbývající třídy interaktivní technikou, takže v současné době disponují všechny kmenové
třídy plnohodnotnou interaktivní tabulí. Všechny třídy
jsou připojeny k internetu a vyučující i žáci mají možnost
operativně hledat zajímavosti nebo potřebné informace
přímo v hodině. Aby si mohli všichni učitelé kvalitně připravovat učivo do hodin, bylo zakoupeno šest notebooků
a pět stolních počítačů, které mohou učitelé využívat
ve sborovně. Také sborovna je plně zasíťována a všechny
počítače je možné připojit k internetové síti, ať už pomocí
kabelu nebo v případě notebooků prostřednictvím WI-FI
signálu. Samozřejmě jsme si plně vědomi toho, že veškeré
technické prostředky jsou k ničemu, pokud se nevyužívají
s mírou a s jasně stanoveným cílem. Není to kouzelná
hůlka, kterou se mávne a děti budou najednou všechno
vědět. Tak to samozřejmě není. Dobře víme, že spoustu
času budeme věnovat i „tradičnějším“ způsobům učení.
Že to bude stát mnoho energie nás učitele, žáky, ale přirozeně i rodiče, kterým není lhostejné, jakou budoucnost
svým ratolestem připraví, je nad slunce jasnější.

Proto se snažíme vštěpovat našim žákům základní
pravidlo, že pokud chtějí dosáhnout vysokých cílů, základy
musí začít stavět již nyní. Samozřejmě chceme zachovat
příjemné klima naší školy a pokračovat v práci v atmosféře
vzájemného respektu a tolerance. Přesto chceme zvýšit
naše nároky především na žáky druhého stupně. Přirozeně budeme mít na zřeteli případná doporučení ze strany
poradenských zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Nechceme, aby
naši žáci chodili do školy s pocitem napětí a stresu, ale aby
si byli vědomi, že kvalitní odměna je výsledkem kvalitně
odvedené práce. Pokud se nám to podaří, bude to z naší
strany nejlepší „kompetence“, kterou můžeme naše žáky
pro další život vybavit.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát hodně štěstí,
zdraví, lásky a spokojenosti v novém roce. Zároveň bych
všem rodičům popřál, aby se jim podařilo najít si co nejvíce času pro své ratolesti, protože žádný sebedražší
dárek nemůže dětem vynahradit čas, který stráví se svými
nejbližšími.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Michal Vysloužil,
ředitel školy

S batůžky po indiánské stezce
Tento nápad se zrodil na jedné z našich porad. Bylo
úžasné, jak se postupně rozvíjel. Všechny paní učitelky
se shodly na tom, že výlety do ZOO jsou pěkné, ale takový
indiánský výlet skýtá dětem především mnoho prožitků,
poznatků a radosti, což je pro nás to nejpodstatnější.
Hravou formou se tak děti naučily vše, co k indiánům patří
a ještě k tomu s radostí.
Plán výletu, včetně map a indiánských táborů jsme
postupně dolaďovaly a výsledek stál za to. Jelikož jsme
součástí ZŠ, napadlo mě zapojit do našeho projektu i děti
se základní školy. Jejich třídní učitelé se pustili se svými
žáky do práce a děti z našich MŠ si následovně užívaly
všech aktivit, jimi připravenými. Kluci a děvčata se natolik
vtáhli do přípravy, že se nemohli dočkat indiánského dne.
Děti v mateřské škole se zatím připravovaly na Indiánský
pochod, jako správní indiáni. Každé oddělení si vyrobilo
totem, indiánské oblečky, včetně čelenek a praporu jejich
oddělení. Indiánský život byl cítit po všech třech vesnicích, kde jsou umístěna naše oddělení.
Děti se už nemohly dočkat, až se oni i paní učitelky
převléknou do indiánských obleků, pomalují obličeje bojovými barvami a s batůžky na zádech půjdou podle map,
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které dostaly od velkých náčelníků hned při odchodu. Bylo
krásné, jak se žáci ze ZŠ na akci připravili, od oblečení, malování, po chování a veškeré potřebné pomůcky. Zhostili
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se úkolu na výbornou. Tábory rozmístili podél polní cesty
mezi dvěma vesnicemi a s indiánským klidem očekávali
malé školáčky. Děti z MŠ postupně dle map procházely

všechny tábory, kde se dozvídaly něco ze života indiánů,
naučily se tančit indiánský taneček za doprovodu bubínků, poznávat bylinky a zvířata, která se okolo indiánů
pohybují nebo třeba skládat indiánské puzzle. Poslechly si
pohádku o Lapači snů a taky si vyzkoušely střelbu z luku
a chytání koně.
S nadšením došly až do cíle, kde je velký náčelník očekával s amulety, které od něj za absolvování tak dlouhé
cesty dostaly. Náčelník se od dětí dozvěděl, co zajímavého indiány potkalo. Na závěr si amulet samy vyzdobily
a s vítězným pokřikem se vracely zpět do svých tříd. Spolu
s třídní učitelkou si své prožitky povyprávěly a svůj Lapač
snů ve třídě vyrobily.
Tady se ukázalo, že si děti umí pomáhat, že jsou vedeny k lásce k ostatním dětem i těm nejmenším a taky
se upevnila naše spolupráce se ZŠ. Myslím si, že to byla
jedna z nejpovedenějších společných akcí naší MŠ a ZŠ.
Všem patří dík.
Za kolektiv MŠ Milena Zapletalová, vedoucí učitelka

ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky
má novou adresu
Nebojte se, školu (ani školky) jsme nikam nepřestěhovali, ani se nám nepřejmenovala žádná z našich obcí.
Novou adresu získala naše webová stránka.
Hned při první návštěvě zjistíte, že změna adresy nebyla změna jediná. Stránky mají novou graﬁckou podobu
a nové uspořádání, které je přehledné, přestože nabízí
více informací.
Škola i školka mají každý své vlastní menu po stranách,
ve kterém najdete základní informace o kontaktech, pořádaných akcích nebo organizaci školního roku.
Naleznete zde zápisy ze schůzek třídních důvěrníků
s vedením školy a přehled příjmů a výdajů KPŠ. Budeme
také zveřejňovat výzvy o pomoc při organizaci akcí KPŠ.
Hodit se může aktuální jídelní lístek a organizační řád
školní jídelny. Budete mít k dispozici ke stažení důležité dokumenty a formuláře, jako např. školní řád, formulář na omlouvání žáka z rodinných důvodů či na uvolnění z TV.
V kalendáři jsou zveřejňovány plánované akce, výlety,
schůzky rodičů a další.
Chcete vědět, co se ve škole děje, ale nestíháte pravidelně kontrolovat změny na webových stránkách? Zaregistrujte svoji e-mailovou adresu do Odběru novinek a všechny důležité zprávy vám přijdou přímo na váš e-mail.
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Projekty, do kterých je škola zapojena: kliknutím na příslušný obrázek se vám otevřou stránky s oﬁciálními informacemi o tomto projektu.
Používáte Facebook? My ano! Podívejte se na náš
proﬁl.
Schránka důvěry je elektronickou obdobou schránky,
která je umístěna v hale školy. Informace do obou schránek vložené jsou přístupné pouze povolané osobě a jsou
přísně důvěrné. Pokud si pisatel nepřeje jinak, je s nimi
nakládáno jako s anonymními.
Helena Zedníčková
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Než si osladíme kávu
Cukrovar Vrbátky byl založen v roce 1870 jako první rolnický akciový
cukrovar na Moravě a v této podobě existoval do roku 1948, kdy byl znárodněn a stal se součástí státní společnosti, která sdružovala cukrovary jižní
a střední Moravy. Od 1. května 1992 je Cukrovar Vrbátky samostatnou
akciovou společností.
Cukrovar je nedílnou součástí Vrbátek, jestli něco opravdu proslavilo
Vrbátky, tak to je právě cukr z „našeho“cukrovaru. Pokud si třeba v Plzni
nebo Strážnici objednáte v restauraci kávu, tak s velkou pravděpodobností
k ní dostanete hygienicky balený cukr s logem vrbáteckého cukrovaru.
Abychom vám přiblížili tuto pro nás významnou společnost, obrátili
jsme se na osobu nejpovolanější Ing. Václava Řeháka, ředitele cukrovaru,
aby nám odpověděl na pár otázek.

Pane řediteli, řekněte nám prosím, jaká je produkce
cukru a kolik řepy se zpracuje při kampani?
Objem výroby cukrovaru se řídí kvótami EU, které
jsou striktně stanoveny, konkrétně je to 22 tisíc tun cukru,
což znamená zpracovat asi 160 tis. tun řepy. Také cena
řepy je pevně stanovena EU a to 1 tuna za 26,29 euro.
Něco vyrobíme i navíc, ale tento cukr se nemůže použít
v potravinářství, takže jde do chemického či farmaceutického průmyslu. Pochopitelně je u takového použití nižší
cena, navíc vše musí být podle přísných norem. Vzhledem
k tomu, že v letošním roce byly výborné vegetační podmínky a řepy je nadúroda, tak předpokládáme, že zpracujeme
víc než 200 tisíc tun řepy.

Jaká je spádová oblast pro dovoz řepy, jak dlouho
bude trvat letošní kampaň?
Řepa se do cukrovaru dováží maximálně ze vzdálenosti
30 km, jsou to pěstitelé z Prostějovska, Olomoucka a dva
dodavatelé jsou z Kroměřížska. Je zpracovaný harmonogram návozu řepy, takže každý pěstitel dopředu ví, v jakém
termínu bude řepu do cukrovaru dodávat.
Předpokládáme, že letošní kampaň bude trvat asi 100
dní, výrobu plánujeme ukončit do konce letošního roku.
Za poslední roky byla nejkratší kampaň v roce 2006,
trvala 75 dní. Nejdelší byla v roce 2002, to trvala plných
129 dní.

Jak dlouho trvá, než se řepa z kanálů přemění
na druhém konci cukrovaru v pytlík cukru? A dá
se říct, kolik je potřeba řepy na vyrobení 1 kg
cukru?
Pokud budeme uvažovat, že řepa se začne plavit
do cukrovaru v 6 hodin ráno, pak se dá říct, že cukr z této
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řepy bude přibližně ve 20–22 hod. Co se týká Vaší druhé otázky, tak my tady nepočítáme na kila ale na tuny.
Z 1 tuny řepy, která má 16 % cukernatost se v průměru
vyrobí 140 kg cukru. V letošním roce je vyšší cukernatost
řepy a očekáváme, že vyrobíme až 150 kg cukru z 1 tuny
řepy.

Jaké druhy cukru se ve Vrbátkách vyrábí
a kam všude se cukr dodává?
Vyrábíme snad vše možné od cukru moučky až po kostky či kostky bridge, děláme i přírodní cukr či cukr s medovou příchutí, ale to je jen drobný doplňkový sortiment.
V současnosti jsme investovali i do rozšíření technologie
na balírně, takže i v balení cukru máme široký sortiment
různých gramáží a balení.
V současné době asi 70 % vyrobeného cukru jde do maloobchodního trhu prostřednictvím obchodních řetězců.
Dále dodáváme k dalšímu zpracování potravinářským
podnikům např. pivovarům Litovel, Hanušovice a Přerov
nebo také do Becherovky v Karlových Varech.

Jak vlastně vypadá postup výroby cukru?
Tento proces je poměrně složitý, ale zkusím jej říci
zjednodušeně. Nejprve se řepa vypere ve vodě. Poté
se nařeže na řízky a smíchá s vodou, do které se cukr
vyluhuje. Řízky jsou odpadní surovinou, kterou se krmí
dobytek, nebo se rozmetá na pole. Do vody se vyluhují
i ostatní látky, které je třeba odstranit a ty se odstraňují
vápenným mlékem. Poté se kysličníkem uhličitým vysaturuje, což znamená že se tam utvoří chuchvalce hmoty,
tedy saturační kal, který je třeba odﬁltrovat. Po ﬁltraci
získáme čirou nažloutlou šťávu. Tento proces se ještě
jednou zopakuje. Poté jde šťáva do odparky, kde se párou
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zahušťuje na hustotu cca 65 % a poté ve varně na 83 %.
Na varně se takto zahuštěná šťáva zaočkuje zárodkem
krystalku, který v průběhu vaření narůstá do velikosti jaký
znáte z obchodu. Doba vaření je asi 2,5 hod. Uvařená
cukrovina se vytáčí na odstředivkách, kde získáme cukr,
který se balí a ukládá do skladu. Odpadním produktem je
melasa, kterou dále zpracovávají lihovary či krmiváři.

Výroba cukru je náročná na spotřebu energií,
jak to řešíte?

Kolik cukrovar zaměstnává lidí?

V posledních letech jsme investovali do technologií
a především do energetiky. V současné době si dokážeme
vyrobit v průměru 60 % z celkové spotřeby elektřiny.K výrobě energií používáme tři zdroje: páru, spalujeme plyn
z čistírny odpadních vod a fotovoltaickou elektrárnu. Mimo
kampaň v období od května do září jsme v energiích zcela
soběstační.

Mimo kampaň má cukrovar 95 zaměstnanců, při kampani naroste počet zaměstnanců o dalších 65 lidí. Díky
investicím do automatizace a celého řídícího procesu čítá
nyní jedna směna pouze 23 lidí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu řediteli za jeho
čas, který nám věnoval a popřát jemu i zaměstnancům
úspěšnou kampaň.
redakce

Centrum volného času
V loňském vydání Trianglu jsme Vás informovali o náplni naší činnosti a obeznámili s výčtem zájmových kroužků,
které Volňásek nabízí. Tentokrát Vás seznámíme se změnami, které již proběhly nebo nás teprve čekají, a také
s našimi plány do budoucna.
Největší změnou, která proběhla během školních
prázdnin, bylo bezesporu přestěhování Volňáska do budovy Školicího centra u dolního hřiště. Přesunutí bylo
nutné z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy, ve které
jsme doposud měli své zázemí. Velmi nás těší, že díky
této rekonstrukci získá centrum více prostoru ke svému
provozu. Po ukončení oprav bude mít Volňásek k dispozici
celé první patro, tzn. že kromě velkého sálu získáme další
dvě místnosti. První bude sloužit jako učebna, např. pro
výuku angličtiny a druhá, vybavená kuchyňským koutem,

poslouží jako kreativní dílna,
ve které se jak děti tak dospělí
budou moci seznámit s nevšedními výtvarnými a rukodělnými technikami.
Zpět do opravené budovy se Centrum volného času vrátí během prosince, ale
slavnostní zahájení v novém a týden otevřených dveří
připravujeme na začátek ledna. Od ledna se tam také
vrátí cvičení pro ženy pod vedením paní Evy Dokoupilové
a paní Jitky Kawijové a břišní tance pro ženy pod vedením
Petry Fedorové.
Další změny proběhly ve vedení a fungování kroužků,
kdy se s námi rozloučila paní Jana Končická, Veronika
Stoklásková a Michaela Křenková a naopak naše řady roz-

ROZVRH KROUŽKŮ 2011/2012
ŠIKOVNÉ RUCE
15:30 – 17:30

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

CVRČCI
9:00 – 12:00

ANGLIČTINA
PRO DOSPĚLÉ
18:00 – 19:00

ANGLIČTINA
PRO DOSPĚLÉ
19:00 – 20:00

VESELÉ PÍSKÁNÍ
14:00 – 16:00

BŘIŠNÍ TANCE
S PETROU FEDOROVOU
19:00 – 20:00

VESELÉ PÍSKÁNÍ
14:00 – 16:00

PILATES
S JITKOU KAWIJOVOU
19:00 – 20:00
CVIČENÍ
S EVOU DOKOUPILOVOU
19:00 – 20:00

SPRÁVNÁ PARTA
16:00 – 18:00

ČTVRTEK

PÁTEK

ROBINSONKY
15:30 – 17:30

BŘIŠNÍ TANCE 1
PRO DĚTI
15:00 – 16:00

BŘIŠNÍ TANCE 2
PRO DĚTI
16:00 – 17:00

BŘIŠNÍ TANCE 3
PRO DĚTI
17:00 – 18:00

BABINEC
DÁMSKÝ KLUB
19:00 – 20:00

Případné změny budou vyhlášeny rozhlasem a uveřejněny na webových stránkách obce.
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šířila paní Petra Caletková a jako instruktorka vypomáhá
Pavlína Hálová.
Od září jsme zařadili nový kroužek s názvem Správná
parta, o který je velký zájem nejen z řad dívek, ale i chlapců, což nás moc těší. Naopak nás mrzí malý zájem dětí
o angličtinu, kterou jsme museli zrušit.
Cvrčci, mateřské centrum pro maminky s předškolkovními dětmi, pokračují po prázdninové přestávce i v našich
provizorních prostorách, kde mají děti dostatek prostoru
pro hry a maminky mohou nerušeně tvořit tradiční i jiné
dekorace ke zkrášlení svých domovů.
Tak jako v loňském roce plánujeme ve spolupráci s kulturní komisí obce podílet se na organizaci akcí jako je
Maškarní ples, Dětský den, Hodové oslavy, Drakiáda,
Lampiónový průvod a Mikulášská nadílka.
Rádi bychom centrum volného času zpřístupnili i jiným
věkovým kategoriím, proto chceme od nového roku zařadit
do programu Dámský klub tzv. Babinec, kde se mohou setkávat ženy každého věku, odpočinout si od dětí a rodinných
starostí. Také připravujeme více zábavných a tvořivých setkání pro celé rodiny, jako byla Keramická dílna na zahradě MŠ
ve Vrbátkách nebo Halloweenské strašení ve Volňásku.
Za kolektiv vedoucích a přátel Volňásku Jitka Šálková

Přijďte se za námi podívat!
Ráda bych maminky, tatínky či babičky s malými
dětmi pozvala do Cvrčků, kteří budou probíhat
přes zimní období v úterý a čtvrtek dopoledne
v CVČ nyní v budově u hřiště a v polyfunkčním
domě po jeho otevření koncem roku. Maminky
si společně mohou zkoušet vyrábět různé dekorace či sezónní výrobky a mrňousci se zabaví
společnou hrou.
za CVČ Jitka Šálková

Šťastné a veselé Vrbátky
V předchozích letech jsme vás vždy v Trianglu informovali o akcích pořádaných kulturní a sportovní komisí
obce, které proběhly v daném roce.
Mnohé z těchto akcí se již dostaly do vašeho povědomí a účast na nich berete jako samozřejmou součást
vašeho života. Spousta aktivit se stala tradicí, což potvrzujete svou hojnou účastí a musím říci, že není větší
pochvaly pro organizátory než vědomí, že se vám pořádané akce líbí a že se vám v naší obci po kulturní stránce
dobře žije.
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A protože je zbytečné jednotlivé akce znovu představovat, ráda bych letos tento článek věnovala jakémusi shrnutí
toho, co každý rok společně prožíváme.
Následující kalendář na rok 2012 na straně 16 a 17 je
průřezem letošním kulturním děním. Pokud byste si chtěli
prohlédnout další fotograﬁe z těchto akcí, podívejte se na
webové stránky obce www.vrbatky.cz.
Můžeme jen přát našim obcím, aby byly i nadále šťastné,
veselé a bohaté na kulturní život.
Za kulturní a sportovní komisi Helena Zedníčková
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Myslivecké pranostiky
» Na obrácení Pavla (25. I.)
se medvěd na druhý bok obrátí.
» Vlk v únoru na poli lepší než rolník na mezi.
» Na Hromnice, bude-li se jezevec na slunci hřát,
vrátí se do nory na čtyři týdny spát.
» Na sv. Matěje nejde liška po ledě.
To jsou některé z pranostik vztahující se ke konci ledna
a k únoru. Většina lidových pranostik má vztah ke zvěři
a myslivosti a jejich nositelé byli myslivci. K nim si lidé chodili pro dlouhodobější předpovědi počasí. Takže myslivecké pranostiky také tak trochu patří mezi zvyky myslivců.
Staří myslivci znali mnoho takových předpovědí, založených na změně chování srstnaté i pernaté zvěře před
blížící se povětrnostní změnou, před nastávající zimou,
nebo k jaru.
Myslivecké pranostiky byly dokonce zveřejňovány
od středověku v rozličných lidových kalendářích a příručkách pro hospodáře.

Kvíz – Poznáte, kde jsou vyfoceny
tyto dobové fotograﬁe?

Myslivecký stav měl kdysi výhradní postavení, byli
do něho vybíráni zvláště schopní muži a u lidu se těšili
vážnosti. Bydleli většinou na samotě, v lesích. Znali život
zvěře, ovládali střelecké umění, dodržovali svérázné zvyky
a často udíleli i léčitelské rady.
Myslivci sami ještě často posilovali víru, že dovedou
vládnout nadpřirozenými prostředky, neboť si tím tak
trochu usnadňovali ochranu lesa a zvěře.
Ptáte se, jak použít tyto pranostiky při dodržování
zvyků a tradic dnes?
Především to patří k odkazu moudra mysliveckého
stavu, k velkému kulturnímu bohatství myslivosti. A i když
je použití pro nás poněkud omezené, leccos se vám může
hodit při mysliveckých sedánkách, soudech a zábavách.
A tak se ještě raději vrátíme k pranostikám, abychom
byli vybaveni i pro další část roku, protože každého z nás
jistě zajímá, kdy přijde jaro, jaká bude zima.
» Když oves vzchází, kukačky přichází,
když oves vymetá, kukačka odlétá.
» Vyběhne-li zajíc na sv. Josefa z lesa do polí,
vrátí se na Bartoloměje (24. VIII.) s rodinou do lesa.
» Kukačka po Janu Křtiteli drahotu nám kuká příteli!
» Pláče-li červen a neoschne žitko,
v zajících bažantech budem mít řídko.
» Skolí-li liška v zeleném lese, déšť nám to brzy
přinese.
» Dokud čejka neodletí, těš se pěkného podletí.
» Pozdní říje, dlouhá zima, krátká říje zimu pije.
» Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.
» Když se blíží vrány zas, k setí je nejvyšší čas.
» Svatý Hubert lovce chrání, když zvěř k lovu v lese
shání.
» Má-li hustý kožich zajíc, bude mráz se sněhem navíc.
» Na Vánoce ve sněhu vrána sedí-li,
o Velikonocích bude sedět v jeteli.
Za myslivecké sdružení „BLATA VRBÁTKY“a s využitím
materiálů z časopisu „Myslivost“ článek připravil
Petr Růčka

Správnou odpověď posílejte do 31. 1. 2012 na Obecní
úřad ve Vrbátkách. Dva výherci obdrží pro sebe
i pro svého partnera vstupenku na Obecní ples.
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Pokud máte doma schovanou starou pohlednici
z našich obcí, prosíme o její zapůjčení. Rádi
bychom nejhezčí z těchto dobových pohlednic
zveřejňovali v Trianglu. Myslíme si, že takovéto
pohlednice nebo i fotograﬁe potěší nejen naše
rodáky. Předem děkujeme.
redakce

| VRBÁTKY | DUBANY | ŠTĚ TOVICE |

www.vrbatky.cz

FK Vrbátky
Vítěz 2. ligy a Poháru města Prostějova
v sezóně 2010/11 v malé kopané
Psát výroční zprávy Fotbalového klubu Vrbátky je poslední dobou opravdu příjemná záležitost. V podstatě by
se dala použít metoda „označ text, zkopíruj ho a vlož“,
tolik oblíbená našimi politiky při psaní diplomových prací.
Jinými slovy – dařilo se loni a daří se i letos!
Po skvělé podzimní polovině 2. ligy jsme z prvního
místa měli výrazně nakročeno do nejvyšší okresní soutěže. Nejen výsledky, ale i předváděnou hrou jsme si získali
respekt soupeřů a odborné veřejnosti, takže všichni do nás
hučeli, že to už máme v kapse a některé sázkové kanceláře
v obavách z ﬁnanční ztráty dokonce odmítly vypsat kurz
na celkového vítěze soutěže. My jsme ovšem nic neponechávali náhodě a sotva doznělo libozvučné cinkání vánočních rolniček, už jsme zahajovali zimní přípravu!
Hned na jejím začátku nás potkal jediný menší nezdar.
Už 2. ledna jsme měli odletět na desetidenní soustředění
do Egypta, bohužel zrovna v té době odstartovala v této
krásné starobylé zemi vlna tvrdého odporu proti vládnoucímu režimu. Přes bezpečnostní záruky přímo od nejvyšších egyptských představitelů jsme nakonec podlehli
nátlaku rodinných příslušníků i sponzorů a narychlo jsme
zařídili náhradu v podobě pobytu v Jeseníkách. Protože
jsme trénovaní profíci, nedělal nám žádný problém zhruba
padesátistupňový teplotní rozdíl a nevadilo nám ani to,
že v přestávkách mezi tvrdými tréninkovými jednotkami
jsme místo hradů z písku stavěli sněhové domky a průlezky pro dětské návštěvníky hotelu… Po návratu z této
vydařené horské expedice jsme tradičně pokračovali 3x
týdně dvoufázově ve vrbátecké aréně a sehráli i několik
vítězných přípravných zápasů s celkovým skóre 39:4.
Fyzicky i psychicky nadupaní jsme tedy bez obav mohli
vtrhnout do jarní části sezóny!
A poctivá dřina se opravdu vyplatila! Prognózy expertů
jsme do posledního puntíku naplnili a kromě jednoho malého zaškobrtnutí jsme nemilosrdně rozbili každého, kdo
se odvážil zkřížit nám cestu. Naši suverenitu lze nejlépe
demonstrovat na výsledku přímého souboje o postup
s nejdotěrnějšími pronásledovateli z Čehovic – ti nešťastníci si domů odvezli ten pověstný „kotel“– 11:1! Není tudíž
vůbec žádných pochyb o tom, že pohár pro vítěze 2. ligy
zvedly nad hlavu ty jediné správné (tedy naše ) – ruce!
Na nějaké usínání na vavřínech ovšem nebyl vůbec čas –
ještě nás čekalo ﬁnále Poháru města Prostějova! I tentokrát
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se vyskytly početné názory, že je zbytečné ﬁnálový turnaj
vůbec hrát – například uživatel s přezdívkou malý.bobeš
v diskuzi na internetu napsal: „Dejte ten pohár rovnou
Vrbátkám a hotovo, beztak zas všechny vyklepou“. Jenže to
jsme ihned zatrhli! Chtěli jsme si to poctivě vybojovat přímo na place, navíc se hrálo u nás a tím pádem se rýsoval
vysoký výtěžek ze vstupného, kterým jsme hodlali podpořit nový projekt obce pro vozíčkáře „Vrbátky bez bariér“. Je
to už skoro klišé, ale zas to dopadlo přesně tak, jak všichni
očekávali a my doufali – do čeho jsme kopli, to tam padlo
a pohár je náš – první double v historii klubu!!
Předěl mezi sezónami už tradičně vyplňuje oblíbená
Copa Vrbátky. Samozřejmě jsme hodlali obhájit loňské
vítězství, jenomže to už se okolní kluby začaly bouřit, na co
sem jezdit, když zas budeme nejlepší… dostali jsme strach,
že by nakonec třeba nikdo nedorazil a tak jsme v rozeslaných pozvánkách a na plakátech slíbili, že letos vypadneme
už v play-oﬀ, čímž dáme šanci ostatním. S tím byli všichni
spokojeni a kvóta 16 zúčastněných týmů byla okamžitě
naplněna. Slib jsme splnili a byli jsme vyřazeni ve čtvrtﬁnále, čehož využil ke svému naprosto zaslouženému triumfu
náš loňský ﬁnálový soupeř DDSport. Tentokrát nám přálo
i počasí, nebyla zima a spadlo jen pár kapek, takže 4 děla,
která jsme si zapůjčili od armády pro případné rozhánění
mraků, zůstala naštěstí nevyužita – zato se z nich staly
vítané atrakce zejména pro mladší návštěvníky! Sobotní
večerní zábava se obešla bez jediného výstřelu a policejní
asistence, takže Copa Vrbátky 2011 byla po všech stránkách jednoznačný sukces!
Rádi se vždy pochlubíme i ﬁnanční stabilitou. Naše klubové prasátko Efkáček (jméno mu vybraly děti z dětských
domovů v celostátní soutěži) se má krásně k světu a luxus-
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ně kyne! Aby taky ne, když ho poctivě přikrmují osvědčení
sponzoři včetně obce. Velký dík letí i na Olomoucký kraj,
který také neváhal sáhnout až nečekaně hluboko do svého
měšce a pro svůj oblíbený klub si fajně pustil žilou! Taktéž
na burze slavíme jako investiční nováčci až nečekané úspěchy, akcie FK stoupají strmě vzhůru, výplata dividend akcionářům proběhla v řádném termínu a v přislíbené výši.
Přes tohle všechno hospodaříme s rozvahou, například
místo původně plánovaných pozlacených tréninkových
kuželů jsme koupili jen obyčejné plastové z Makra…
Jak vidíte, nasadili jsme si laťku proklatě vysoko a bude
zatraceně těžké ji tam udržet! Ročník 2011/2012 má výkop až po uzávěrce, ale v době, kdy tento Triangl najdete
srolovaný ve svých schránkách, budeme už mít z prvoligového koláče docela slušně ukousnuto. Pevně doufáme,
že se z něj nezakuckáme a urveme si jen ty nejlahodnější

kusy s mandlemi a rozinkami – rozhodně se nehodláme
plazit pod stolem a sbírat jen zbylé drobečky! Tak nám
držte palce a přijďte nás někdy povzbudit přímo na stadión – všechny naše zápasy sice živě vysílá ČT4, ale fotbal
je vždy nejlepší naživo!
V nastaveném čase, než to sudí odpíská, bychom Vám
všem rádi popřáli vysoce kvalitní Vánoce a nezapomenutelného Silvestra. V nadcházejícím roce 2012, jenž už
netrpělivě přešlapuje u postranní čáry a chystá se vystřídat
svého předchůdce, ať máte stabilní formu a výkonnost,
abyste v osobním i pracovním životě nevypadli ze základní
sestavy a nemuseli „leštit lavku“! No a vzhledem k tomu,
jaké prognózy, věštby a předpovědi kolují světem, Vám
doporučujeme užívat si ho tak, jako kdyby byl Váš poslední…
Petr Kaderka, FK Vrbátky

Klub SK DDsport o.s.
Dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s klubem SK
DDsport o.s. se sídlem v Dubanech.
Tento klub jako občanské sdružení vznikl v r. 2009, ale
svojí činnost pod názvem DD sport vykonával již od roku
2007. Naše zaměření je hlavně malá kopaná a cykloturistika.
V malé kopané dosahujeme dobrých výsledků. V žákovské kategorii, které se v obci soutěžně věnujeme jako
jediní, jsme v r. 2007 skončili na 2. místě v okresní lize.
Dále jsme se zúčastnili turnajů ve Skalce – 2. místo, v Kostelci jsme byli dvakrát a v obou turnajích jsme skončili
druzí. V r. 2008 jsme byli na turnaji ve Skalce, kde jsme
získali první místo. V Kostelci jsme byli 2x a jednou jsme
obsadili 2. místo a potom 3. místo. V Pěnčíně jsme turnaj
vyhráli. Stali jsme se vítězi okresní ligy žáků. V r. 2009 jsme
se zúčastnili turnaje v Kostelci, kde jsme obsadili 3. místo
a zvítězili jsme na turnaji v Kobeřicích.

Jelikož v okresní lize není dorostenecká kategorie, tak jsme
se začali připravovat na mužskou soutěž. I v této kategorii
dosahujeme dobrých výsledků. V ročníku 2009–2010 jsme
začínali v 5. lize a každý rok postupně stoupali výše a nyní
hrajeme 2. okresní ligu. V ročníku 2010–2011 jsme pro velký
počet zájemců zvláště z řad mládeže založili B tým, který hrál
4. ligu a hned také postoupil jako nováček do 3. ligy.
Od roku 2010 se zúčastňujeme zimní futsalové ligy
okresu Prostějov. Dále jsme odehráli řadu turnajů – v Bystročicích, Blatci 2x, Dubanech 2x, Dobrochově 2x, Hrubčicích 2x, Olšanech.
Cykloturistika je prozatím v plenkách, nicméně se již
několik odvážlivců vydalo pod vedením Jindřicha Dokoupila za poznáním krás našeho okolí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Dokoupilové,
majitelce ﬁrmy DDsport za podporu naší činnosti.
Vlastimil Dokoupil

100 let
Sokola

V letošním roce naše tělocvičná jednota Sokol Dubany
oslavila 100 let od svého založení. Při příležitosti tohoto výročí naše jednota uspořádala oslavu, na kterou byli pozváni
jak minulí, tak i současní členové TJ Sokol Dubany a další
významní hosté. Je nutno podotknout, že na přípravě oslav
se pracovalo téměř s ročním předstihem a možná i proto
vše proběhlo bez větších problémů. Dovolte mi, abych i touto formou opětovně poděkoval všem, kdo se na přípravách
oslav 100. založení TJ Sokol Dubany podíleli.
Mezi naše každoroční činnosti tradičně patří uspořádání společenského plesu v sokolovně v Dubanech, pálení čarodějnic se sportovním a soutěžním programem pro děti
ve sportovním areálu v Dubanech a pořádání tenisového
turnaje na tenisovém hřišti vedle sokolovny v Dubanech.
Nelze opomenout v zimních měsících vytvoření ledové
plochy na hřišti vedle sokolovny v Dubanech a její údržbu,
na které se naši členové již mnoho let zpětně podílejí. Mezi
naše sportovní aktivity patří cvičení s dětmi, které probíhá
dvakrát za týden, a to v pondělí před volejbalem a ve čtvrtek v rámci školní družiny pro žáky 2. a 3. třídy.
Samotná sportovní činnost TJ Sokol Dubany je tvořena
dvěma družstvy malé kopané hrající 1. a 3. okresní ligu
malé kopané. V minulé sezóně družstvo TJ Sokol Dubany
„A “získalo titul, tedy zvítězilo v nejvyšší okresní soutěži. Je
nutno však podotknout, že sezóny, kdy naše „áčko“získávalo vítězství v poháru Města Prostějov, nejvyšší okresní
lize, nebo se účastnilo celorepublikového turnaje vítězů

pohárů, jsou asi na dlouhou dobu pryč. Silná generace
hráčů, která cenné úspěchy získala, patří již věkem do fotbalového důchodu a konkurence ostatních družstev je
nemilosrdná. Můžeme tedy jen doufat, že náš fotbalový
„potěr“ brzo vyspěje a naváže na úspěchy, kterých jsme
dosud dosáhli. Myslím, že budu mluvit za všechny sportovce, tedy fotbalisty malé kopané, že jsme s fotbalem prožili
a dosud prožíváme krásné chvíle při sportovních akcích.
K našemu politování ovšem musíme konstatovat, že i přesto, že jsme se stali v posledních letech nejúspěšnějším
družstvem malé kopané na okrese Prostějov, se naše dosažené výsledky nikterak neprojevily na zájmu diváků,
tedy vás občanů našich spojených vesnic.
Našim cílem bylo a je i do dalších let, aby i samotní
občané našich spojených vesnic pocítili, že se jako podporovaná organizace ze strany OÚ Vrbátky snažíme pro
lidi zorganizovat sportovní a zábavnou činnost a takto
přispět ke společenskému dění v našich obcích. Za každou
činností kterou pořádáme, je nutno vidět lidi, tedy členy TJ
Sokol Dubany, kteří jsou pro druhé ochotni něco udělat,
uspořádat či zorganizovat, a to ve svém volném čase, bez
nároku na honorář. Za podporu OÚ Vrbátky touto cestou
děkujeme.
Již nyní si Vám dovolujeme do Nového roku za TJ Sokol Dubany popřát hodně zdraví, štěstí, klidu a dobré
nálady.
za TJ Sokol Dubany, Pavel Karásek

Na jaké akce se můžeme těšit začátkem roku 2012?
14. leden 2012
27. leden 2012
11. únor 2012
18. únor 2012
26. únor 2012
17. březen 2012
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Společenský ples (Volejbalový klub Vrbátky)
Společenský ples (Sokol Dubany)
Obecní ples
Dětský maškarní karneval
Školní ples (Klub přátel základní a mateřské školy Vrbátky)
Společenský ples (SDH Vrbátky)
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Tříkrálová sbírka

leden
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dětský maškarní karneval

únor
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Pochod na Svárov

Pálení čarodějnic

kveten
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

cerven
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Štětovický cyklokros

Lampionový průvod

zárí
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ríjen
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Vítání občánků

brezen
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

100 let Sokola

duben
2012

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30

Kácení máje a dětský den

Drakiáda

cervenec 9 10 11 12 13 14 151 162 173 184 195 206 217 228
2012
23 24 25 26 27 28 29 30

srpen
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mikulášská nadílka

Vrbátecké vepřobraní

listopad
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

prosinec
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Jsou Vrbátky kolébkou
úspěšných sportovců?
Zdá se, že ano. Z Vrbátek pocházel nejen český stříbrný
olympionik ve střelbě z malorážky, ale i v současnosti tu
máme bezesporu nadějné mladé sportovce. K těm nejúspěšnějším patří mistr České republiky v řecko-římském
zápase. Ptáte se, kdo to je? Je to 14letý kluk Tomáš Kaut.
A protože i přes své mládí dosahuje obdivuhodných výsledků, rozhodli jsme se s ním udělat rozhovor.

na mistrovství jednou na třetím místě
a dvakrát na druhém místě ve volném stylu. Když jsem byl malý, před tím než jsem toho
na dva roky nechal, jsem byl na 1. místě na celosvětovém
šampionátu v holandském Amsterodamu.

Jak a kdy ses dostal k tomuto sportu?

Proč jsi toho tehdy nechal?

Když jsem začal chodit do školy, chtěl jsem dělat nějaké bojové umění a tak jsem zkusil řecko-římský zápas.
Na předměstí Prostějova působí klub Čechovice, kde
trénuje kluky od 6 do 20 let trenér Vojtěch Szilva a k němu
jsem začal chodit.

Nejdříve jsem tento sport chtěl dělat, ale postupem let to
pro mě začal být dril, kdy jsem na tréninky jezdil jen z donucení. Bylo mi tehdy 11 let a přestalo mě to bavit. Dělal jsem
mezitím fotbal, ale moje kategorie v tomto klubu skončila
a já jsem zase hledal, jaký sport dělat. Znovu jsem zkusil
řecko-římský zápas a jsem rád. Zlepšil jsem si díky tréninkům fyzičku a vypracoval postavu. Zatím mě to baví.

Jak často máte tréninky a pro jak staré kluky to je?
Tréninky máme 4x týdně (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek) od čtyř nebo od pěti odpoledne dvě hodiny, ti nejmladší je mají 3x týdně 1,5 hod. před námi. Kluci jsou
rozděleni podle věku do 4 kategorií – přípravka A, B, C
(od 6–12 let), dále mladší žáci od (12–13 let), starší žáci
(od 13–15 let), kadeti (15–18), junioři (18–20) no a nad
20 to jsou muži, ale ty tu nemáme.

Jakých největších úspěchů jsi zatím dosáhl?
Loni jsem se umístil na prvním místě na mistrovství
České republiky v řecko-římském zápase, dále jsem byl

Doporučil by jsi tento sport i ostatním klukům?
Určitě ano. Je to zajímavý sport. Navíc náš klub je celkem úspěšný v soutěžích. Jsme několikanásobní mistři ČR
v lize žáků a dokonce dva kluci z našeho klubu se účastnili i mistrovství světa. Během roku jezdíme průměrně
na 25–30 zápasů. Všichni, kdo by měli zájem začít chodit na tréninky, ať se mrknou na webové stránky našeho
klubu, které jsou www.cechovice.estranky.cz. Přihlásit
se můžou kdykoliv během roku v kterémkoliv věku.
Díky za rozhovor, redakce

Informace a aktuality
Kulturní a sportovní komise plánuje uskutečnit začátkem roku 2012 (v závislosti na počasí a sněhových
podmínkách) jednodenní zájezd do lyžařského střediska Branná v Jeseníkách. Bližší informace budou
zveřejněny v polovině ledna.
Petr Růčka

pokrývá signálem široké území regionu. Nachází se sice
v blízkosti památného dubu naší obce, ale nemá na něj
žádný negativní vliv. Naopak bude chránit starý dub
před ohrožením bleskem.
Ivo Zatloukal

Mlékomat ve Vrbátkách
Koncem měsíce října byl na území naší obce vystavěn vysílač mobilního operátora Vodafone, který
významně zlepší signál tohoto operátora v této lokalitě.
Původně podle rozhodnutí bývalého starosty se měla
čtyřicetimetrová věž tyčit přímo ve Vrbátkách za školou.
Po dohodě s ﬁrmou Vodafone jsme přesunuli místo
stavby vysílací věže mimo zastavěné území za objekt
cukrovaru. Za stromořadím topolů je z obce sotva patrná, ale podle měření operátora naprosto dostatečně

Od prosince tohoto roku začal ve Vrbátkách v prostoru ZD na budově dojírny fungovat mlékomat. Mléko
z tohoto mlékomatu vám doporučujeme, protože chuť
je nezaměnitelná a s baleným mlékem se nedá srovnat.
Také prostranství farmy se postupně uklízí a zkrášluje.
Je potěšující, že družstvo nejen dělá něco nového pro
naše občany – zákazníky, ale také postupně upravuje
nevábný vzhled svého areálu v okolí naší obce.
redakce

Rok 2011 u hasičů ze Štětovic
Vánoce se pomalu blíží a opět je čas k zhodnocení uplynulého roku. Je spousta akcí, soutěží, které se každý rok stále
opakují, ale určitě stojí za připomenutí. S dětmi se pravidelně
scházíme jednou do týdne. V zimních měsících střídáme
sportovní aktivity v sokolovně s teoretickou činností u nás
v klubovně. Děti se učí vázání uzlů, první pomoc, topograﬁi,
graﬁcké značky atd. Na jaře trénujeme požární útok s vodou,
běhání, šplh, střelbu ze vzduchovky a jiné. Občas nějaká
hra nebo výlet. Nejzajímavější jsou ale přece jen soutěže.
V únoru jsme se opět zúčastnili již tradiční Zlaté vařečky
v Drahanech, kde si náš tým opět „zakuchtil“. Připravili
výbornou gulášovou polévku a jako druhý chod grilované
kuřecí maso s opečenými americkými brambory a česnekovým dipem. Nicméně, ale ani toto nestačilo porotcům,
a oni opět skončili na 15. místě. V branném závodě jsme
vytvořili mladší a starší družstvo. Obě skončila na krásném
6. místě z 12 a 14 soutěžních družstev. Sezónu požárních
útoků odstartovali pohárovou soutěží ve Vrahovicích dne
21. 5. 2011. Odpoledne pak pokračovalo 1. kolem požárního sportu neboli okrskovým závodem v Klopotovicích,
kde předvedli nádherný požární útok s časem 20 s. Pak byla
celé prázdniny pauza v soutěžení a opět jsme začali na konci
září naší soutěží ve Štětovicích, kde jsme utvořili tři družstva
a získali dvakrát 2. místo v kategorii mladší a starší žáci
a jednou 1. místo v kategorii dorost. Letošním posledním
závodem ukončující soutěžní sezónu byl závod požárnické
všestrannosti hry Plamen v Brodku u Konice, kde jsme vytvořili dvě družstva – starší žáky a dorostence. Starší žáci
skončili až na 24. místě ze 32, ale dorostenci obsadili nádherné 2. místo. Kromě soutěží jsme zase letos vyjeli na pětidenní tábor do kempu Bítov u Vranovské přehrady. Počasí
naštěstí vyšlo a bylo vhodné jak na výlety, tak na koupání.
Posledním zatím naším výletem byla návštěva Hasičského
muzea a Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem.
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Jak jsme si vedli „my starší“? Na okrskové soutěži
naši muži obsadili 2. místo. V soutěži jednotlivců obsadil
opět 1. místo Tomáš Kadlčík. Poprvé si letos 3. místo
vybojoval i náš dorostenec Vlasťa Dokoupil. O pár dní
později 1. června jsme uspořádali Dětský den pro MŠ
v parku ve Štětovicích, za dva týdny náš tradiční Dětský
den na myslivecké chatě ve Štětovicích. Z dalších soutěží
to byla soutěž „Ó hanáckó sekerko“ v Kostelci, kde jsme
vytvořili jedno družstvo, které skončilo na krásném 4. místě. V září bylo námětové cvičení v Klopotovicích, jednalo
se o simulovaný požár plynové stanice.
Nejdůležitější akcí, kterou jsme letos již po čtvrté pořádali, byl MEMORIÁL ZDEŇKA ŠMEHLÍKA v ZPV pro
mladší a starší žáky hasiče a dorost. Tento rok bylo slunné
počasí a soutěž se vydařila. Nesmíme samozřejmě zapomenout, že je to také díky našim sponzorům a to – Obci
Vrbátky, pana Milana Indráka, pana Františka Konečného
a společnosti Admirál. Za jejich ﬁnanční dary jim touto
cestou ještě jednou děkujeme. Díky také patří hasičům
z Vrahovic, kteří nám každoročně půjčují chybějící soutěžní pomůcky a především Mirku Vantuchovi, který nám
zajišťuje jako rozhodčí jedno stanoviště. Paní Věra Pírková
nám zase každý rok vytváří nádherné diplomy.
Samozřejmostí je každoroční školení členů jednotky.
Letos to bylo školení strojníků, velitelů, nositelů dýchací
techniky, první pomoci. No a výjezdy naší jednotky? Do
uzávěrky Trianglu byly letos dva. První výjezd byl v srpnu
z důvodu čerpání vody ve sklepě rodinného domu ve Vrbátkách. A na konci září to byl požár stohu slámy na Vrahovském kopci, kde jsme využili i naši dýchací techniku.
To je zkrácený výčet naší činnosti. Ještě nás čeká porada velitelů JPO, sběr starého železa, mikulášská besídka
pro MŠ a samozřejmě závěrem výroční valná hromada.
Všechny naše akce, soutěže, činnosti a fotky z těchto akcí
můžete také sledovat na našich webových stránkách www.
sdhstetovice.estranky.cz.
Závěrem bychom chtěli popřát krásné Vánoce a mnoho
štěstí, zdraví a lásky do Nového roku!
Kateřina Šindlerová
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Co jste hasiči, co jste dělali,
co jste za ten rok, všechno spáchali?
Začali jsme velkým plesem,
v rytmu polky, ještě teď se třesem.
Tombola bohatá, jako obvykle.
Někomu sekačku, někomu cibule
dva pytle.
A co potom? Co dělo se dál?
Nebyl snad jedinou akcí ten
váš bál?
Na opravách zbrojnice,
nechali jsme času více,
než mohlo by se zprvu zdát.
I cisternu, můžeme tu parkovat.
Teče tu i teplá voda,
jen pípa chybí, věčná škoda.
A co požáry a velké vody?
Ty každoročně napáchají škody.
Tak jak říkáš, pravdou díž
já mluvím o tom kousek níž.
V srpnu deštík vláhy dodá,
však natekla v sklep velká voda.
Plave mrkev, plave moře zeleniny,
a v tom bahně tonou její vitamíny.
Tak hasiči čerpadlem,
odsáli to všechno ven.
Sucho bude v sklepě zas,
jen nesmí pršet, prosím vás.
Takže velká voda v tomto roce,
zaměstnala vaše ruce?
Nejen voda… O několik týdnů dál,
červený kohout kokrhal.

Mikuláš

Poplach hlásal amplión
hned v zbrojnici je celý sbor.
Nasaď přilbu, nalož hadici,
zapni maják, vyraž vpřed.
Tam na kopci je stoh hořící,
tak uháněj a nikoho nepřejeď.
Hoří, doutná balík slámy,
nebyli jsme tam už sami.
Tucet sborů z okolí
u ohně se tetelí.
A k čemu jste tam vlastně byli?
Vždyť hořící stoh je nad vaše síly.
My natáhli jsme hadice,
a drželi pozice,
s hasičema z Štětovic,
jež s cisternou platni byli víc.
A co do konce roku?
Máte ještě něco v plánu?
… Aspoň trochu?
V plánu letos máme mít
jako loni, na čuníka vyrazit.
Dát mu ránu do palice,
pak dobré budou jetrnice.
Tak přijďte lidi všichni zas.
A když bude krutý mráz,
na hlavu vemte kulicha
a do břicha rumíka,
ten nepřízeň počasí,
spolehlivě zarazí.

Co v roce příštím připravíte?
Čím nás asi oslníte?
Příští rok pak bychom rádi,
ověřili, jak jsme zdrávi
a že činnost hasiče,
dělat můžem i na příště.
Snad i málo teorie
pak velitel do nás vlije.
By jsme trochu zchytřeli
a opakovali si i v posteli,
kolik hadic natáhnout,
když potřeba je zasáhnout
a velký kopec leží v trase,
kudy voda tlačit má se.
A po tom připraveni,
jak rytíři z Blaníku,
vyrazíme hned,
jak živly ztropí paniku.
Ať si voda, oheň, vítr snad,
my nemáme se čeho bát.
Vždy vyrazíme směle vpřed,
pokud auto podaří se nám rozjet,
a stříkačku nahodit,
pak zázraky se můžou dít.
To jsou věru silná slova,
chcete k tomu něco dodat?
V novém roce pak chcem Vám přát,
ať vždy se máte pro co smát.
Ať ke všem výzvám stavíte se směle
a špatné věci ať jdou do … háje
Za SDH Vrbátky Pavel Novotný

p. Dubanský – Pohled na Vrbátky

Petr Kozel
Pekelník blemcá, řetězy chřestí
úhledný anděl voní Ninou Ricci
Malým s nosíky na oknech
z těšení zrnko strachu klíčí
Z komína vlaje bílý kouř
a kocour vládne na dvorku
Opožděn rukou prokřehlou
zahradě loupím barborku
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Polyfunkční dům
Letos se znovu rozpoutala diskuze, co se starým
obecním úřadem. Padaly různé návrhy – prodej, zbourání a přestavby na kde co. Nakonec zvítězil návrh přestavby na polyfunkční dům, kde přízemí je určeno pro
zdravotní ordinace a 1. patro pro trávení volnočasových
aktivit těch nejmenších, úspěšné dětské Centrum volného času. V plánu je i vybudování parkovacích míst
před budovou.
Nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce a po dokončení
prací zde bude mít ordinaci praktická lékařka MUDr. Michaela Seidlerová, zubní lékaři MUDr. Petr Dostál a MUDr.
Vilém Dostál a nová dětská praktická lékařka MUDr. Horáková. MUDr. Štěpánková ukončí ve Vrbátkách praxi. Co
se týče harmonogramu prací a jejich ukončení, na to jsme
se zeptali místostarosty p. Smičky.

V jakém rozsahu byla provedena
rekonstrukce domu?
Rekonstrukce se provádí dle projektu z roku 2006,
který byl již tehdy konzultován především s našimi lékaři,
ale postupně docházelo ke změnám názorů a především
umístění dětské lékařky v prvním patře se jevilo jako nevhodné. Takže došlo k přehodnocení priorit, přízemí bude
celé využito pro lékaře, holička již byla přestěhována
do nové budovy u hřiště, tedy do školícího centra a první
patro bude sloužit především dětem pro zájmové kroužky
a dospělým pro výuku angličtiny. Budou vyměněny téměř
všechny podlahy, v prvním patře budou odstraněny střešní
okna a snížen strop, veškeré zdravotnické instalace budou
provedeny nově. Dále proběhne generální oprava topení,
v budově budou dva okruhy, jedním bude vytápěno přízemí (lékaři) a druhým 1. patro. Celá budova bude nově

vymalována. Na závěr bude vyměněno i křivé zábradlí.
Samozřejmě nová budova dostane i nový kabát.

Využívá k tomu obec nějaké dotace?
Kolik to bude obec stát?
Obec se rozhodla použít na rekonstrukci vlastní peníze.
Několikrát jsme se snažili peníze na tuto budovu získat,
ale vždy jsme neuspěli, protože v projektu jsou uvedeny
tzv. podnikatelské subjekty a na ty stát peníze nedává
(původně holička, ale i lékaři). Plánované výdaje ve výši
3 800 000 Kč dle projektu nebudou překročeny, neboť
výběrovým řízením se nám povedlo tyto výdaje výrazně
snížit. Mělo by to být cca 3 150 000 Kč a počítám do toho
i parkoviště pro 7 aut.

Uvažuje obec i o lékárně?
Ne, lékárna je soukromý podnikatelský záměr a do toho
obec nemíní peníze investovat.

Kdy budou práce ukončeny?
Dokončení stavebních prací je plánováno na
15. 12. 2011.

Uvažujete o Dnu otevřených dveří?
Slavnostní otevření určitě zorganizujeme. Pokud půjde
vše podle plánu a lékaři se stihnou přestěhovat včas, tak
hned začátkem roku 2012.
Děkujeme za rozhovor, redakce

Fara v Dubanech
Fara v dubanské farnosti patří vedle kostela mezi nejstarší a nejvýznačnější budovy v naší obci. Zatímco kostel
je vidět zdaleka jako významná architektonická dominanta
Duban, pak fara i přes svoji robustnost je tak trochu v jeho
ústraní. V několika větách ji zde chceme, zejména našim
novým spoluobčanům, připomenout.
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Fara v Dubanech existovala již od středověku. První
písemné zprávy o farnosti jsou už v roce 1369. O původní dřevěné faře se zmiňuje list městské Rady v Kralicích
v roce 1604. Toto písemné dosvědčení dokládá, že samostatná dřevěná fara stála v Dubanech minimálně od 80.
let 16. století. Stavebně technický stav dřevěných farských
obydlí byl na sklonku baroka mnohdy v katastrofálním
stavu. Rovněž dubanská fara se v polovině 18. století řadila mezi neutěšené dřevěné stavby, které již naprosto
nevyhovovaly svým účelům. Z důvodu katastrofálního
stavebně technického stavu fary píše farář Adolf Hutter
abatyši od sv. Kláry, Agnes Schreyerin první list roku 1759.
V době pruského obléhání Olomouce sám přiznal, jak je
v těchto stísněných časech tvrdé na ni dorážet a něco
žádat, „nicméně je nouzí donucen a již není schopen déle
zadržovat své prosby“, a prosí zde za stavbu nové fary.
Biskupští úředníci olomoucké konzistoře později potvrdili,
že „neutěšený stav dřevěné dubanské fary je všeobecně
známý a hrozí každým dnem, ba každou hodinou zřícením“. Nová fara byla postavena v roce 1760 po obležení
Olomouce. Z této doby se dochovaly rámcové rozpočty
a pamětní deska na průčelí u jihovýchodního rohu s textem ANNO 1760. Stavbu prováděl zednický mistr z Prostějova František Sklenář. Podle děkanské matriky byla
fara postavena „z dobrého materiálu a vtyčena do výše
dvou pater. Obě patra byla klenutá. V nižším patře byly
dvě světnice vyhrazeny pro faráře a na protější straně
jeden pokoj pro čeleď. Uvnitř domu byla rovněž kuchyně
a sklep pro 6 nádob na víno. Ve vrchním patře bylo celkem
5 pokojů, z čehož byl jeden vyhrazen kooperátorovi, tři
světnice pro hosty a jeden jídelní sál. Celý dům byl kryt
taškami“. Tolik uvádí dobová děkanská matrika. Do dnešní
doby se dochovala průčelí přibližně ve své původní pozdně barokní podobě s odsazenými zaoblenými nárožími
a horizontálním členěním i keramickou krytinou. Exteriér
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budovy byl od jejího vzniku poznamenán pouze drobnějšími úpravami. Také ve vnitřní dispozici byly uskutečněny jen
méně podstatné změny. Do dnešní doby se také dochovala
v jídelně malovaná výzdoba, a to trojice alegorií podle
heraldických prvků, pocházející až z 19. století.
V roce 1833 bylo u fary postaveno nové hospodářské
zázemí, které nahradilo starší chátrající budovy. Zajímavostí je, že se dubanská farní správa nesetkala u svých
farníků s kladnými ohlasy a stavbu nových hospodářských
stavení chápali věřící z Duban a přifařených vsí jako zcela
nadstandardní a zbytečnou. Protest farníků z obce Dubany, Vrbátky a Štětovice, dorazil již v březnu roku 1830,
tedy dva roky před zahájením stavby, hospodářskému
úřadu velkostatku Klášterní Hradisko. Podle nich nebylo
zapotřebí nové stodoly ani stájí, protože ty byly klenuté
a nacházely se v daleko lepším stavu, než obytné světnice
vesničanů. Podle mínění dubanského fojta Franze Novotného a níže podepsaných zástupců obce tkvěl hlavní důvod novostavby v nádherymilovnosti pana faráře, který by
měl radši myslet na opravu místní školy. Farníci poukazovali na skutečnost, že je školní budova zcela neobyvatelná
a má zřícené stropy. Přes tyto protesty byly hospodářské
budovy, které se sestávaly z koňské stáje, kravské stáje,
kurníku a varné komory, postaveny.
Po celou dobu své historie fara plnila své poslání. Pouze v roce 1952 se na faru nastěhovala vojenská posádka,
která měla hlídat radar na blateckém kopci. Jediným dokladem ubytování posádky jsou cedulky se jmény branců,
přibité na krokvích krovu jako značení postelí v hromadné
ložnici. V roce 1956 vojáci faru opustili. V roce 1978 odešel
do důchodu farář Ladislav Sedláček. Od té doby není fara
trvale užívána. Největší opravou v minulém století byla
v roce 1999 oprava střechy. Na východní stranu střechy
byla použita nová krytina, na severní stranu pak bobrovka z němčického kostela. Celkem 235 m2. Současně byla
provedena výměna laťování a některých trámů. Vytřídění
a přeprava krytiny z Němčic byla zajištěna dobrovolníky
z Duban. Tato velká oprava byla dokončena 3. 7. 1999.
V současné době církev od užívání fary deﬁnitivně
upustila. Dosud je na faře uskladněna pouze farní knihovna. Budova je svými dimenzemi a dispozicí objektem vhodným pro více účelů – např. pro muzejní využití. Od roku
1989 do současné doby byly na využití farní budovy vypracovány celkem čtyři projekty. Bohužel k těmto řešením
se střídala nevstřícnost majitele a ﬁnanční nedostupnost.
Skutečností zůstává, že si tato budova dozajista zaslouží
důstojného využití s vyloučením komerčních účelů.
Použité materiály: Stavebně historický průzkum fary
v Dubanech (2008), autorka Mgr. Lucie Augustinová. Poděkování za pomoc patří paní Aleně Hudcové z Duban.
redakce
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Nová dětská lékařka ve Vrbátkách
Rekonstrukce starého obecního úřadu na polyfunkční dům byla dlouho plánovaná, stejně jako přestěhování
všech praktických lékařů do těchto prostor. Novinkou
však je změna dětského lékaře. Od nového roku respektive během prvních měsíců nového roku, po všech těch
peripetiích s dokončením domu a následným nastěhováním, bude nově ordinovat MUDr. Bohumila Horáková
jako praktický lékař pro děti a dorost. Paní doktorce
jsme položili pár otázek:

Můžete se nám blíže představit?
Odkud pocházíte a odkud znáte Vrbátky?
V Olomouci již bydlím více jak 10 let, takže okolí znám
celkem dobře. Jelikož mi právě končí rodičovská dovolená,
hledala jsem menší obvod v Olomouci nebo okolí, kde
bych mohla pracovat jako pediatr a uvítala jsem příležitost,
která se naskytla ve Vrbátkách.

Jaká je Vaše současná praxe?
Po studiu jsem pracovala několik let na dětském oddělení v Bruntále, posléze na novorozeneckém oddělení
v Zábřehu na Moravě a služby jsem vykonávala na novorozeneckém oddělení ve Fakultní nemocnici v Olomouci.
Během mateřské dovolené jsem sloužila pohotovostní

služby v kojeneckém ústavu a příležitostně zastupuji obvodní pediatry.

Vaše předchůdkyně MUDr. Štěpánková měla
ordinační hodiny cca 2 hodiny třikrát týdně,
jak to plánujete Vy?
Převzetí ordinace je složitý administrativní proces,
a pokud všechna jednání dopadnou tak, jak očekávám,
chtěla bych ordinovat 4x týdně (pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek) 3 až 4 hodiny. Pokud by v průběhu mé praxe
došlo k výraznějšímu vzrůstu počtu pacientů, ordinační
doba by mohla být rozšířena.

Jak budete řešit zastupování v době dovolené?
Vzájemné zástupy obvodních pediatrů jsou docela
běžná záležitost, sama jsem v posledních letech takto více
dětských lékařů zastupovala.

Co ještě plánujete?
Vše závisí na tom, jak se bude rozvíjet moje praxe,
budu se soustřeďovat především na ni. Jinak jsem ochotna
v případě zájmu veřejnosti aktivně se zapojit do besed či
přednášek pro nastávající maminky, rodiče v rámci mateřského centra, školky či školy na témata ochrana zdraví dětí
a nemocí dětského věku a jejich prevence a léčba.
Děkujeme za rozhovor, redakce

Něco k rubrice Názory občanů
Když jsme v roce 2008 zavedli do tohoto časopisu
novou rubriku Názory občanů, chtěli jsme, aby se kromě
vedení obce, spolků a organizací i naši jednotliví spoluobčané mohli s námi podělit s nějakým svým postřehem,
námětem či připomínkou. A tak tato rubrika vešla v život
a je, tu více, tu jen okrajově, vámi využívána. Na možnost
dodání příspěvku jste vždy včas upozorněni a to jak obecním rozhlasem, tak na webových stránkách obce. Přes
určitá úskalí a nedorozumění se snažíme, aby jednotlivé
příspěvky nebyly nikým cenzurovány. Články otiskujeme
i v těch případech, kdy s jejich obsahem nesouhlasíme.
Samozřejmě neuveřejňujeme vulgarity, pomluvy či články
přesahující meze slušnosti. Ale tento případ ještě nenastal. Přesto máme jednu zásadu pro uveřejnění vašeho
příspěvku – článek musí být podepsán. Prostě anonymy
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ze zásady nebereme. A tak pokud v budoucích číslech
Trianglu chcete ostatním něco zajímavého sdělit, pak
máte možnost. A pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete
být pod vaším článkem jmenováni, pak článek otiskneme
s tím, že autor článku je redakci znám, ale nepřeje si být
uveden. A slibujeme, že to bude jen mezi námi dvěma –
vámi a redakcí na druhé straně. Prostě takové redakční
tajemství. Nevěříte? Věřte.
Určitě tento způsob komunikace se spoluobčany, který
vám nabízíme, je férovější a elegantnější, než vhazování
nepodepsaných anonymů někdy za noci do našich schránek.
Takže už nyní se těšíme na vaše příspěvky v dalších
ročnících časopisu.
redakce
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Cyklokros
V sobotu 10. září 2011 se konal 11. ročník cyklokrosu
ve Štětovicích. Počasí se vydařilo, děti si zasportovaly
a každý z účastníků si odnesl nejen diplom, ale i obrovský
zážitek. Děti si užívaly závodu a dokonce nové atrakce –
trampolíny. Rodiče si mohli posedět u chutných makrel
a točených nápojů. Avšak proč píši tento článek, když vše
podle úvodu vypadá, jako ideální program pro děti i dospělé při sobotním odpoledni? Ač u této akce bylo hodně
kladů, chci se zaměřit především na zápory, kterých je
třeba se do dalšího ročníku vyvarovat.
Nejprve bych se zaměřil na zásadní věc. Jako normálnímu člověku, který má selský rozum, přijde samozřejmé,
že u takové akce a v takovém rozsahu by měla být zabezpečena zdravotní pomoc. Je pravda, že se nikomu nic
nestalo, ale přeci jen by měl být přítomen kvaliﬁkovaný
zdravotník alespoň s malou brašnou a se základním vybavením první pomoci. Vždyť tolik dětí na jednom místě
a ještě k tomu u závodní akce by přítomnost zdravotníka
nebyla marná. K úrazům nebývá daleko a základní ošetření na místě může někdy zachránit život. Myslím, že by
to nebyla velká investice a zároveň by bylo bezpečnosti
a prevenci učiněno za dost.
Další problém jsem zaznamenal u atrakce, která byla
dobrým avšak nedomyšleným nápadem. Jedná se o trampolínu. Děti se na ni vyřádily dostatečně, avšak u takové
atrakce by měl být určený dozor. Nejen kvůli bezpečnosti
dětí, ale aby nějakým způsobem bylo regulováno, jak
dlouho a jak velké děti můžou této atrakce využívat.
Když jsou uvnitř velké děti, nemůžete k nim přidat ty
menší a naopak. Takže v této oblasti organizace zklamala. Starší a větší děti mohly nekontrolovaně skákat
a ty menší musely dlouho čekat do chvíle, kdy se pro ně
uvolnilo místo.
Co se týče odměňování dětí, mám jednu výhradu.
Všechny děti dostaly diplom za účast, což je v pořádku, ale
když dítě donese takový diplom za účast s přeškrtnutou
disciplínou „na bruslích“ a poté ﬁxem dopsáno „za cyklokros“ je myslím ostuda toho, kdo tuto nehoráznost vymyslel a měl by se sám zastydět. Ano, řeknete si, ty děti
nemají z toho rozum, ale jsou děti, které si chtějí diplom
schovat nebo zarámovat a pověsit si jej ve svém pokojíčku, aby měli památku. Památku, která dokazuje, co dítě
absolvovalo a jaká byla zábava v letech jeho dětství. Tuto
„památku“ po několika letech vytáhne, když se bude chtít
pochlubit a co vlastně ukáže? Paskvil, který si může takto
přepsat sám nebo někdo, kdo se nemohl rozhodnout,
v jaké disciplíně se dítě vlastně zúčastnilo. Nevím, kolik
dětí tento cár papíru dostalo, ale vím jistě, že jedna osoba
se obrátila na pořadatele, aby diplom byl vyměněn. Této
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osobě bylo po desetiminutovém vyjednávání vyhověno.
Alespoň slibem, že bude diplom znovu a správně vytisknut. Snad se to dítě dočká nového diplomu a navíc by
nebylo na škodě, aby dotyčný přidal nějakou sladkost
jako omluvu.
Poslední věc je už jen malým detailem, kdy pořadatelům selhávala technika. Ono používat bezdrátový mikrofon
je sice příjemná věc a vypadá efektivně na moderátorech,
avšak pokud je celý přenos rušen a není moderátorovi
rozumět, stává se tato jindy neocenitelná pomůcka spíše
otravou. Jak pro moderátora, tak pro posluchače. Myslím,
že tahle technika udělala stejnou práci, jako kdyby moderátor šeptal zády k vám a když náhodou se otočí vítr proti
vám, zaslechnete aspoň pár vyslovených písmenek, jako
tomu bylo i v tento den.
Avšak abych jen nekritizoval, musím ocenit práci
všech, kteří se na této akci podíleli a podílí. Umím si představit jaké úsilí za vší touto parádou stojí a zejména kolik
volného času, a to vše zadarmo. Je také poznat, že svoji
„práci“ dělají poctivě a dobře. Je to poznat tím, že každým ročníkem je vyšší účast dětí a nejen z okolních obcí.
Věřím, že moje kritika bude brána spíše s nadhledem
a jako pomoc, kde je třeba se některým věcem vyvarovat
než jako hanobení ostatních někým, kdo se na organizaci
podobných akcí ani nepodílí. Opak je pravdou, mám
mnohaleté zkušenosti, dokonce s postiženými dětmi, ale
to je zase jiný příběh.
Doufám, že cyklokros ve Štětovicích zůstane a stane
se známější a ti, co se na tom podílí nepřestanou vymýšlet
další a další akce pro děti.
Ladislav Cásek

Nic ve zlém mladí pánové!
Byli jsme také mladí a ti, co neztratili paměť a nejsou
pokrytci, musí přiznat, že jsme byli „pěkná kvítka“ .
Na rozdíl od mnohých jsem paměť neztratil, a proto nejsem k současné mládeži přehnaně kritický. Ovšem jedna
jejich letošní akce mne přece jen trochu nadzvedla.
V prostoru dolního hřiště v Dubanech byla před
dvěma či třemi lety vybudovaná dřevěná lávka přes
tzv. mlýnský náhon při jedné ze školních sportovních
akcí, aby se mohli školáci bezpečně přemisťovat zadem
ze školy k hřišti a zpět. Protože se ukázalo, že je to dobrý
nápad, byla ta lávka ponechána na místě i po té sportovní
akci a věřte, že sloužila ke spokojenosti občanů až do letošního roku.
Letos si ovšem skupina dubanských mladíků potřebovala ověřit svoji sílu a možná i odvahu a provedli totální
likvidaci této lávky. Dřevo naházeli do mlýnského náhonu
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v takovém stavu, že se lávka už nedala zrekonstruovat.
A přiznávám, že chybí mnoha občanům i mně.
Věřte, že v součinnosti s některými dubanskými občany, bydlícími v okolí, bychom mohli pachatele identiﬁkovat
a dosáhnout jejich potrestání, jak ve škole tak i na obecním
úřadě, ale zvolili jsme raději tento výchovný prostředek.
Ujišťuji Vás pánové, že za našich mladých let jsme
úmyslně nic neničili a naše „lumpárny“ musely mít vtip
a nesměly dělat nenávratnou škodu.
Jen pro ilustraci uvedu dva případy. U hospody stával
téměř denně „pionýr“ jednoho družstevníka, který byl znám
svou náklonností k alkoholu. Tehdy se alkohol za volantem
a řídítky ještě ze strany SNB tak úzkostlivě nehlídal. Ucpali
jsme výfuk „pionýra“ , což mělo za následek to, že po nastartování a ujetí pár metrů motor chcípl a než zplodiny

spalování netěsnostmi ucpání vyprchaly, nedal se nastartovat. A tento proces se opakoval, takže ten družstevník
byl nucen „pionýra“ domů odtlačit. Když ráno příštího dne
zjistil příčinu, pochopil i to, kdo mu to udělal a pěkně nám
vynadal, ale do hospody už chodil raději pěšky.
V jiném případě jsme jednomu spoluobčanovi, který
nám soustavně nadával, vylezli pomocí žebříku na střechu
a položili mu na komín skleněnou tabuli. Komín neměl
tah a nedalo se topit. Pochopitelně, že na to brzy přišel,
znovu nám vynadal, ale vzal to sportovně jako vtip a choval
se k nám líp.
Vážení mladí pánové, važte si práce druhých a neničte
ji. Zároveň Vás vyzývám, abyste tento příspěvek vzali nikoliv jako pokárání, ale jako přátelskou domluvu.
Dubanský Jiří, důchodce, ročník 1933

Chemikálie v podzemních vodách
V rámci projektu ﬁnancovaného z operačního programu životního prostředí a spoluﬁnancovaného Olomouckým krajem „Doprůzkum znečištění v okolí obce
Olšany u Prostějova a ověření vhodných sanačních
technologií“ byly v uplynulých měsících realizovány
především ověřovací práce vybraných sanačních technologií. Tyto práce stále probíhají a budou pokračovat
až do začátku roku 2012. Veškeré práce jsou monitorovány pravidelnými odběry vzorků podzemních vod a
půdních vzdušnin. Odebrané vzorky jsou analyzovány
v akreditované laboratoři a výsledky jsou postupně
vyhodnocovány. Závěrečné vyhodnocení všech prací
proběhne v prvním kvartálu roku 2012 a projekt bude
ukončen na konci března 2012.
Dále v uplynulém období probíhaly průzkumné práce v prostoru mezi obcemi Dubany, Hablov
a Bystročice. V tomto prostoru není jednoznačně
vymezen okraj kontaminačního mraku chlorovaných
ethenů v podzemních vodách. Byly proto vyhloubeny 4 nové monitorovací vrty MV-45 až MV-48,
ze kterých byly odebrány vzorky podzemních vod.
Výsledky analýz v odebraných vzorcích prokázaly
kontaminaci podzemních vod chlorovanými etheny
v případě vrtů MV-46 a MV-47, v případě vrtu MV45
byly koncentrace pod mezí detekce, v případě vrtu
MV-48 byly koncentrace velmi nízké (pod limitem
pro pitnou vodu). V následujících měsících budou
provedeny průzkumné práce v prostoru východně
od vrtů MV-46 a MV-47.
Dekonta, Musil
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Alchymie sestavování rozpočtu
Při sestavování obsahu Trianglu jsme se v redakční
radě dohodli, že do letošního vydání zařadíme příspěvek
o rozpočtu a o hospodaření obce. Nebojte se, nebudu
tady opisovat číselné hodnoty z rozpočtu a už vůbec ne
citovat zákony a vyhlášky, kterými se řídí rozpočtový proces a na jejichž základě obec hospodaří. Spíš se pokusím
popsat, jak příprava rozpočtu probíhá v praxi, odkud
přichází peníze a co obec všechno musí platit.
To, že obecní úřad hospodaří na základě rozpočtu,
který se vždy sestavuje na období kalendářního roku, je
dostatečně známá věc. Základním pravidlem je, že rozpočet musí být vyrovnaný, to znamená, že výdaje nemůžou
být vyšší než příjmy. Je samozřejmě možné hospodařit
i se schodkovým rozpočtem, ale v takovém případě musí
mít obec před schválením rozpočtu zajištěný úvěr nebo
půjčku na pokrytí rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji, nebo rozdíl musí být schopná pokrýt uspořenými
ﬁnančními prostředky z předchozích let. Obec může mít
i přebytkový rozpočet, kdy si část ﬁnančních prostředků
šetří k využití v dalších letech.
Setkávám se s názorem, že sestavit rozpočet a hospodařit s obecními penězi je v podstatě velmi jednoduché –
prostě se jen počká, kolik na účet obce přiteče peněz a ty
se pak zvesela utratí. Představa je to jistě lákavá, ale můžu
Vás všechny ujistit, že tak to opravdu nefunguje! Příprava
rozpočtu na další rok začíná na přelomu září a října. Rada
obce vyzve občany, spolky, základní školu, sportovní kluby,
aby předložili své ﬁnanční požadavky k zapracování do
prvního návrhu připravovaného rozpočtu. Každoročně
se požadavků sejde opravdu velké množství a jejich výše
několikanásobně převyšuje příjmy – tedy ﬁnanční možnosti obce. Tady potom nastává pro radní nepříjemné
rozhodování, musí se totiž rozhodnout, které požadavky
podpoří a zařadí do návrhu rozpočtu, a které z návrhu
naopak vyškrtnou. Postupuje se vždy tak, aby se dokončily rozdělané akce. Dalším kritériem je například to, jaké
dotační tituly se dají v následujícím roce čerpat např. ze
státního rozpočtu, rozpočtu kraje nebo Evropské unie.
Rada sleduje uvedené možnosti, a pokud je vypsaný nějaký dotační titul na akci, kterou obec chtěla realizovat, tak
se taková akce zařadí do návrhu rozpočtu přednostně.
Připravený návrh rozpočtu musí být zveřejněn na
úřední desce a na internetových stránkách obce po dobu
15 dní. V tomto období se mají občané možnost k návrhu vyjádřit, podat připomínky nebo si třeba jen nechat
vysvětlit, z jakých podkladů rada obce při sestavování
návrhu vycházela. Teprve potom rozpočet projednává
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a schvaluje zastupitelstvo. Při samotném schvalování může
dojít k přesunům, vyřazení některých akcí nebo naopak zastupitelstvo rozhodne, že se do rozpočtu zařadí akce úplně
nová, která v návrhu původně nebyla. Není to tedy tak,
že rozpočet musí být schválen v podobě, v jakém ho navrhla rada, konečné rozhodnutí je vždy na zastupitelstvu.
Každý občan se může zúčastnit zasedání zastupitelstva
a zkontrolovat si, jak pracují a pro co hlasují zastupitelé,
které si zvolil.

Takže čím je vlastně tvořen rozpočet obce?
Největší část příjmů obce tvoří daňové příjmy. Jsou to
podíly na jednotlivých daních, které vybírá stát a prostřednictvím ﬁnančních úřadů je přerozděluje obcím a také
výnos daně z nemovitostí. Dále sem patří poplatky od
občanů za komunální odpad nebo poplatek ze psů, které
jsou vybírány v pokladně obecního úřadu.
Druhou skupinou jsou nedaňové příjmy, například
platby od občanů za stočné, příjmy z pronájmů pozemků, odměna za vytříděný odpad, různé nahodilé předem
neočekávané příjmy nebo třeba i takové „drobnosti“ jako
poplatek za hlášení místním rozhlasem nebo poplatky za
pronájem hrobového místa.
Další skupinu příjmů představují kapitálové příjmy,
sem řadíme příjmy z prodeje majetku. V minulých letech
to byly hlavně příjmy z prodeje stavebních parcel v Dubanech na Močidlech.
Poslední skupinou příjmů jsou dotace, tady vždy záleží
na štěstí, ale také na šikovnosti při jejich získávání. Do
dotací patří i příspěvek na výkon státní správy – to jsou
ﬁnanční prostředky, které obec dostává od státu za administrativu, kterou za stát vykonává. Součástí této dotace
je i příspěvek na školství, jehož výše závisí na počtu žáků,
kteří navštěvují obecní školu a školku. Pro zajímavost výše
státního příspěvku na provoz školy a školky byl v letošním
roce 329 100 Kč. Kromě státního příspěvku nám na školu
přispívají i okolní obce, které posílají žáky do vrbátecké
školy. Jedná se o žáky z Hrdibořic a Biskupic, letošní plánovaný příjem za tyto žáky je 160 000 Kč.
Výdajová stránka rozpočtu je určitě zajímavější. Kromě
výdajů, které jsou předem stanovené a musí se hradit
vždy, jako jsou provozní příspěvek škole, splátka úvěru
na kanalizaci, úhrada nákladů na odvoz odpadu, veřejné
osvětlení, provoz ČOV nebo třeba mzdy zaměstnanců
obce, zůstává část volných prostředků, o jejichž použití
rozhodne zastupitelstvo. Na co se tyto ﬁnance použily
v minulých letech myslím není třeba vyjmenovávat, stačí
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se jen podívat kolem sebe, co se vybudovalo nebo opravilo
a jak všechny tři vesnice „prokoukly“.
Výdaje podobně jako příjmy řadíme do kapitol podle
způsobu použití. Jednotlivé názvy kapitol jako doprava,
kultura, požární ochrana, čistírna odpadních vod nebo
vnitřní správa není potřeba dál představovat. Obec jako
zřizovatel školy ﬁnancuje také provoz a vybavení školy,
platí energie, opravy a údržbu budov. Náklady na mzdové
prostředky zaměstnanců školy, školky a školní vývařovny
hradí stát. Můžeme se podívat, kolik obec dává ročně na
běžný chod školy. Pokud od celkové částky provozního
příspěvku odečteme státní příspěvek a příjmy za cizí žáky,
tak zjistíme, že v letošním roce to bude přibližně 1 810 000
Kč. Náklady na velké akce jako byly rekonstrukce vytápění

a výměna oken v budově základní školy nebo zateplení
mateřské školy jsou v rozpočtu sledovány zvlášť.
Obec stále ještě splácí půjčku na výstavbu kanalizace,
roční splátky jsou ve výši 1 108 000 Kč, zůstává doplatit
2 184 000 Kč. To pro obec znamená závazek ještě na
2 roky.
V době, kdy si prohlížíte a hodnotíte letošní vydání
Trianglu, je rozpočet na rok 2012 už pravděpodobně
schválený. Zastupitelstvo obce, které mělo schvalování
rozpočtu na programu se konalo 14. prosince.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát klidné vánoční
svátky, do nového roku hlavně pevné zdraví, rodinnou
pohodu a víc lidské ohleduplnosti k sobě navzájem.
Hana Kulhajová

Dům s pečovatelskou službou
O výstavbě domu s pečovatelskou službou se mluví
v naší obci už několik let. Plánovala se přestavba dubanské fary nebo odkup budovy č.p. 51, všechny dohady
však ukončila letošní nabídka majitele pozemku v centru
obce. Odkup pozemku a plánovanou výstavbu domu
s pečovatelskou službou schválilo zastupitelstvo obce
na zasedání dne 22. 6. 2011.
Pozemky mají celkovou výměru 6.039 m2, odkoupeny
byly za 250 Kč/m2. Pozemky jsou v územním plánu určeny k zástavě rodinnými domy. Tři pětiny pozemku jsou
vhodné k výstavbě, ostatní část pozemku leží v ochranném pásmu železnice. Pozemek je dosti rozlehlý, lokalita
z centra obce je k výstavbě vhodná. Dům by bylo vhodné
postavit z náměstí, směrem k trati situovat parčík.
Jistě Vás zajímají podrobnosti k výstavbě tohoto domu,
proto jsme položili pár otázek panu starostovi.

Pane starosto, znáte už předběžný harmonogram
výstavby DPS?
Je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební řízení a bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Pokud
zastupitelstvo obce zařadí tuto investiční akci do rozpočtu
roku 2012, po vyhlášení výzvy dotačního titulu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) požádáme o příspěvek
na výstavbu. To by se mělo stát v měsíci únoru.

Jaké jsou šance obce k získání dotace? Kolik
prostředků by to stálo obec?
Věříme, že šance na získání příspěvku jsou vysoké,
protože v loňském roce bylo uspokojeno asi 70 % žadatelů.

TRIANGL 13 / 2011

Bohužel i tak ﬁnanční zátěž pro obec bude vysoká. Pokud
získáme dotaci v maximální výši asi 550 tis. na bytovou
jednotku, čili celkem cca 4,5 mil. korun a rozpočtované
náklady stavby 16,3 mil. stlačíme řádně provedeným výběrovým řízením na řekněme 75 %, budeme muset vynaložit
z našich peněz přes 7 mil. To jsou veškeré prostředky,
které si může naše obec dovolit utratit v jednom roce
na investiční akce.

Znáte už podmínky pro občany, kteří by se zde
chtěli ubytovat?
Podmínky, za kterých se budou moci občané požádat
o ubytování, jsou součástí výzvy každého dotačního titulu
MMR, v letošním roce byly tyto.
Osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená
soběstačnost je způsobená:
 věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více –
nebo
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 zdravotním stavem, kdy snížená soběstačnost je ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona
o sociálních službách.
Žadatel o ubytování nesmí vlastnit žádnou nemovitost.

Letos probíhala anketa mezi občany.
Jak to dopadlo?
Ankety, která proběhla mezi našimi občany, se zúčastnilo 63 respondentů. Pro výstavbu se vyslovilo 59
hlasů, proti 4 a 36 občanů vyjádřilo zájem o své ubytování
v tomto zařízení.

Pozemek k výstavbě je obrovský,
co zde plánujete ještě?
Ano, pozemek je veliký, ale v jeho využití jsme omezeni schváleným územním plánem a zákonnými normami
vyplývajícími z polohy blízko železniční trati a cukrovaru.
Chceme zde vytvořit park, jenž oddělí ubytovací prostory
od výše uvedených rušivých elementů a ve východní části
upravenou terénní vyvýšeninu, která bude v zimě sloužit
k sáňkování a v létě např. k bikrosu. Je také možnost SV
část lokality odprodat jako stavební parcelu k výstavbě
1 rodinného domku.
redakce

Dým bramborové natě
Jestli si teď, vážený čtenáři, myslíš, že si přečteš
něco z historie naší kinematograﬁe, tak budeš zklamán.
Ne, nedovíš se zde nic o ﬁlmu Františka Vláčila, ani
o famózních hereckých výkonech pana Hrušinského
a paní Galatíkové. To jen název ﬁlmu jsme si půjčili
k něčemu mnohem prozaitšímu. I když i v našem případě půjde zejména o mezilidské vztahy.
Jedná se o zastupitelstvem obce schválenou Obecně závaznou vyhlášku obce číslo 1/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v obci Vrbátky. Uf. Tak snad jsme zdlouhavý
název vyhlášky citovali správně.
O co vlastně jde. Jde o snahu vedení obce alespoň
nějakým způsobem ovlivnit nebo chcete-li regulovat
chování některých našich spoluobčanů. A tak vyhláška pod honosným předmětem vyhlášky: za účelem
ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek, řeší v obci pálení trávy a haluzí a suchých
květin a podobně tak, aby to neobtěžovalo sousedy
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a nikoho. Její znění si můžete přečíst na webových
stránkách obce.
Dříve ale bylo přece všem a bez vyhlášky jasné,
že oheň se udělá za vesnicí, na poli nebo na konci zahrady a jen tehdy, když jde vítr ven z obce. Jinak se nedělal nebo uhasil. Prostě to bylo samozřejmé. Stejně
tak v letní nedělní poledne soused nesekl křovinořezem
zahradu nebo za plotem či před domem netúroval
motorku. A dnes? Je přece demokracie a tak každý si
prý může dělat co chce. Ale vážně. Vypadá to, že takovýchto vyhlášek možná časem ještě přibude. Všichni
ale víme, že ve vyhláškách řešení není. Ty jsou jen jako
poslední instance. Stejně jejich dodržování nemá kdo
sledovat, stejně se použijí jen, když si někdo bude
nahlas a důrazně stěžovat nebo však to také známe,
když se to bude někomu na někoho hodit.
Řešení je ale prosté. Stačí chovat se k ostatním jako
k sousedům tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali
k nám. Stačí jen trochu ohleduplnosti a lidskosti do našich vzájemných vztahů, tak jak to dříve na vesnici běžně
chodilo. Opravdu chce to jen málo.
redakce
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Z deníku terénního pracovníka
Pomalu se blíží konec roku 2011 a proto je také třeba
bilancovat. Dát na misku vah ctnosti i nectnosti, klady a zápory, lásku a nevraživost – prostě takovou malou inventuru
toho, co se nám podařilo a co je třeba ještě udělat. Někdo
si možná řekne, nač se vracet, jaký to má význam hodnotit,
chválit, kritizovat a nebo co ještě jiného dělat?!
Ono to jistý smysl má. Když někoho pochválíme, tak
nejen že stoupne jeho sebevědomí a pokračuje v tom
dobrém, ale jak je známo, příklady táhnou. I kritika má
svůj význam a to nejen ve výchovném smyslu, ale nutí nás
pro příště se vyvarovat negativních následků.
I terénní pracovník je jenom člověk, který se dopouští
chyb a proto musí analyzovat a hodnotit, aby se pro příště
vyvaroval dalších chyb, a to hlavně při práci s lidmi ze sociálně slabé komunity, neboť to má později nedozírné následky,
především na vývoj osobnosti těch nejmenších – dětí.
Proto se v letošním roce soustředila má práce v této
komunitě na: zlepšení prostředí, hygienu, zdravotní péči
a hlavně výchovu dětí a to převážně těch nejmenších. Koncem loňského roku se narodila dvě děvčata a letos tři kluci.
Ve spolupráci s pediatry, specialisty na oddělení očním,
neurologii v Prostějově a v Olomouci, ale hlavně s dětskou
lékařkou MUDr. Štěpánkovou se podařilo zajistit docházku
rodičů s dětmi na pravidelné kontroly, rehabilitační cvičení
kojenců, včetně očkování. Díky dlouhodobému pozitivnímu
působení na rodiče a dobré spolupráci se ZŠ a MŠ Zdeny Kaprálové se podařilo zařadit v loňském školním roce
do první třídy jedno děvče, které letos pokračuje ve 2. třídě
ZŠ v Dubanech. Za velký úspěch považuji, že se v letošním
roce na základě motivačních pohovorů s rodiči, podařilo
umístit šest dětí, většinou předškoláků, do mateřské školy.
Tři sourozenci navštěvují MŠ v Dubanech a další tři, dva
sourozenci a jejich sestřenice, MŠ ve Štětovicích. Dětem
se ve školce líbí, každé ráno se tam těší a je to také poznat
i na změně jejich chování. Dbají více na hygienu, rádi se učí
novým věcem a jsou vnímavé. To je záměrem našeho projektu, aby vstřebaly co nejvíce nových poznatků a byly
připraveny do první třídy ZŠ. Pro další, čtyřletou holčičku,
se podařilo po několikaměsíčních pravidelných návštěvách
foniatrie FN v Olomouci a ve spolupráci s Nadací Olgy
Havlové zajistit výrobu speciálních sluchadel, neboť tato holčička má skoro 90 % ztrátu sluchu a vůbec nekomunikovala.
Z těchto důvodů bohužel nemůže navštěvovat normální
MŠ. Díky velmi dobré spolupráci s koordinátorkou Krajského úřadu v Olomouci PhDr. R. Kottnerovou a pochopení
Spec. pedagogického centra pro sluchově postižené děti
v Olomouci, konkrétně Mgr. Tiché, se podařilo zajistit její
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výuku. Zatím 1x týdně absolvuje s rodičem logopedická cvičení a výuku znakové řeči. Vzhledem k dobrým výsledkům
má šanci, že příští školní rok ji bude umožněn v tomto centru internátní týdenní pobyt. Podařilo se také této dívence
za pomoci sociálního odboru MÚ a ČSSZ Prostějov vyřídit
průkaz ZTP/P, aby mohla dojíždět na výuku. Věřím, že jí to
pomůže ke zkvalitnění jejího života. Na SŠ a ZŠ v Prostějově
Komenského ulici studují další dvě děti, které tam také přes
týden bydlí na internátě, kde jim je věnována pozornost
v doučování. Z toho jeden z nich navštěvuje první ročník
učební obor – kuchař. Letošní školní rok také bude na ZŠ
ve Vrbátkách končit jeden žák, který má velmi dobré studijní
výsledky a je předpoklad studia na střední škole.
V poslední době se šířily fámy, že romští spoluobčané
mají „zvláštní výhody“, obec koupila auto na odvoz dětí
„z uličky“ do školy, platí jim stravné a školné a pod. Mohu Vás
ubezpečit, že na tomto není zhola nic pravda. Auto se koupilo
pro jiné účely, např. rozvoz jídla do škol (příkaz hygienika)
a veškeré poplatky platí dětem rodiče. Sociální dávky dostávají dle platného zákona stejné, jako ostatní naši občané.
Nejdůležitější, a to především pro mladé rodiny z této
komunity, je vzdělání jejich dětí, což se zatím daří plnit.
Hlavně jsem rád, že i přes některé počáteční negativní úvahy vůči těmto dětem se podařilo jejich začlenění
a že si ve školce vedou velmi dobře. Vždyť přece nezáleží
na barvě pleti, ale hlavně na výchově a chování. Pokud nechceme, aby přejímaly špatné návyky z rodiny, musíme jim
podat pomocnou ruku a ukázat jim hlavně ty dobré věci,
které jim prospějí. To také konstatoval i článek v Týdeníku
Prostějovska paní redaktorky (14. září 2011), která měla
možnost si to osobně ověřit v terénu.
Nedávno jsem četl útlou knížečku spisovatele Bruna
Ferrera „Květiny pro duši“, kde mne zaujal jeden krásný
citát: „Můžete učinit šťastnými všechny, kteří s vámi žijí.
Objevili byste nepředstavitelné poklady, které by jinak
přišli vniveč. Můžete to udělat velmi snadno. Tak proč to
tedy neuděláte? “
A proto na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří pochopili, že moje práce není zbytečná, že to
co dělám, není povolání, nebo zaměstnání, ale poslání
a kteří mi pomoci darů formou nábytku, oblečení, obutí
a případně dřeva na topení pomáhají zlepšovat prostředí
těchto občanů a tím je nenásilnou formou celkově integrovat do společnosti.
Nejen jim, ale všem občanům naší krásné obce střediskové přeji pokojné Vánoce, klidný závěr roku, a hlavně
hodně zdraví a pohody do roku 2012.
Václav Němec
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Narozené
děti
Listopad 2010 /
září 2011
Dále se narodily:
Lucie Zavadilová
Lukáš Čureja
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Lucinka Směšná
Vrbátky 2010

Pepíček Herynek
Dubany 2010

Adélka Čáslavová
Dubany 2011

Martínek Olšínek
Vrbátky 2011

Natálka Olšínková
Vrbátky 2011

Alexík Čureja
Vrbátky 2011

Alfrédek Gábor
Vrbátky 2011

Dominiček Dubný
Vrbátky 2011

Emička Pavlíková
Dubany 2011

Evička Rohovská
Vrbátky 2011

Fabricio Čureja
Vrbátky 2011

Štěpánek Svoboda
Dubany 2011

Tadeášek Dvořák
Vrbátky 2011

Toníček Chytil
Dubany 2011

Zoe Karolínka Zbořilová
Štětovice 2011
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Zuzanka Galdová
Vrbátky 2011

Honzíček Chyška
Vrbátky 2011

Petřík Svozil
Vrbátky 2011

Michaelka Janitová
Dubany 2011

Michálek Vodný
Vrbátky 2011

Natálka Růčková
Štětovice 2011

Natálka Studýnková
Vrbátky 2011

Bedřišek Smička
Dubany 2011

Peťa Láník
Dubany 2011

Šimonek Oharek
Dubany 2011

Štěpánek Křížek
Vrbátky 2011

Štěpánek Svoboda
Dubany 2011

Rádi bychom touto cestou
poděkovali
p. Aleši Rohovskému
za sponzorsky zhotovenou
kolébku, která slouží
ke slavnostnímu vítání
nově narozených dětí
v našich obcích.
za sudičky Helena Zedníčková
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V roce 2010 nás opustili …
Procházka Jaroslav, Všetičková Hedvika, Spáčilová Jaroslava,
Kubíčková Věra

V roce 2011 nás opustili …
Hampel František, Gunarová Zdenka, Chytilová Radmila,
Aberle Alois, Šustrová Zdeňka, Nemajer Miloš, Novotný
Jan, Gábová Danuše, Lopaur Pavel, Florík Miloslav, Voitlová
Jarmila, Kelnarová Marie, Koutný Jiří, Rožková Jarmila, Pavlík
Jiří, Hlačík František, Čurejová Terezia, Petružela Josef
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Keramika Dubany
Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky pořádá již
13 let kroužky keramiky pro děti i dospělé, které každoročně přinášejí radost z tvůrčí práce desítkám zájemců.
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