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Vrbčanský zpravodaj č. 3/2015
za období červenec - září 2015
Vážení čtenáři,
čas neúprosně ubíhá,
léto, prázdniny a dovolené
jsou za námi. Září se stalo pro
některé naše děti tím úplně
prvním dnem ve škole nebo
mateřské školce, ostatní děti
se s větší nebo menší radostí
do
nich
opět
vrátily.
Povinnosti nás čekají zase
celý rok.
Pevně věřím, že jsme všichni
během léta nabrali dostatek
energie zvládnout vstup do
poslední čtvrtiny tohoto roku, a plně si ho užijeme. I v naší obci se bude konat několik
společenských akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Pracovně nás čeká ještě jedna větší akce,
a tou je zvelebení okolí horního křížku. Plánujeme k ní uspořádat obecní brigádu a velice si
ceníme, že zde jsou stále lidé, kteří s úsměvem na rtech přijdou rádi pomoci. Jako
poděkování připravíme menší občerstvení – přijďte nám pomoci i Vy !
Než se rozloučíme s letošním rokem, musíme připravit obecní rozpočet na příští rok.
Využijte prosím této výzvy a pomozte nám ho reálně vytvořit. Řekněte nebo napište nám, co
v naší obci chybí, co byste rádi změnili. Témat je vždy hodně… úprava prostranství, pořádek,
bezpečnost, společenské akce, určitě Vás toho napadá více.
Závěrem mi dovolte poděkovat místním rybářům, kteří uspořádali několik brigád
a upravili přítok Vrbčanského potoka – děkuji!
Všem přeji krásné „babí léto“ a těším se na Vaše náměty.
Šárka Jelínková

Vykonané práce za období červenec - září:
 Prostranství u víceúčelového sportovního hřiště jsme dovybavili odpadkovým košem
a stojany na kola. Nové lavičky usadíme vzhledem k počasí až na jaře. Věříme, že nic
z nového vybavení nezničí vandalové, a vše bude dlouho sloužit ke spokojenosti všech
našich občanů, a zejména sportovců využívajících víceúčelové hřiště.
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 Opravili jsme zbývající část chodníku na zkratce směrem
k vlaku - nově jsme položili dlaždice a zabetonovali obruby.
 Začala plánovaná II. etapa prořezávání a kácení stromů –
na základě již vypracovaného znaleckého posudku
pokračujeme v revitalizaci zeleně v naší obci.
 Místní rybáři uspořádali několik brigád a upravili přítok
do rybníka.

Co plánujeme na IV. čtvrtletí tohoto roku (říjen – prosinec)?
 Formou brigád plánujeme upravit prostranství u horního křížku. Konkrétní plán akce
je zveřejněn na úřední desce obce, abyste se mohli případně vyjádřit k jeho návrhu.
Tímto Vás zveme na první obecní brigádu, která se bude konat v sobotu
17.10.2015 v 8:00 – sraz je u obecního úřadu. S sebou si prosím vezměte lopaty,
rýče, krumpáče a hlavně dobrou náladu !
Brigáda se bude konat pouze za příznivého počasí.

Společenská kronika:
K významnému životnímu jubileu jsme v červenci pogratulovali panu
Františku Čáslavovi, v srpnu paní Heleně Mezníkové a v měsíci září
panu Miroslavu Šifferovi. Všem oslavencům gratulujeme!
Se smutkem jsme se rozloučili s paní Helenou Hervertovou, paní
Otilií Kratochvílovou a panem Jaroslavem Zedníkem. Na všechny vzpomínáme!

Dvě výročí a dva vzdálené hroby:
Před sto lety – 5. listopadu 1915 – zemřel v Griesu v Tyrolích doktor teologie Antonín
Jedlička. Narodil se 10. června 1887 ve Vrbčanech. V roce 1910 byl vysvěcen na kněze
a působil jako kaplan. Byl velmi nadaný, a proto byl poslán na studie do vídeňského
Frintanea, které absolvoval s výborným prospěchem. Frintaneum byl institut, který
vzdělával kleriky určené pro vyšší církevní úřady. Antonína Jedličku trápila několik roků
zákeřná nemoc tuberkulóza. Odjel se léčit na jih do Griesu, tam se však nastydl a zemřel.
Válečné poměry nedovolily převoz těla do vlasti, vrbčanský rodák tam zůstal pochován.
Rodiče v něm příliš brzy ztratili syna a katolická církev vzdělaného a nadějného kněze.
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Před padesáti lety – 8. června 1965 – zemřel v Brně prof. MUDr. Vladimír Novák,
DrSc., nejvýznamnější vrbčanský rodák. Narodil se 17. října 1891 ve Vrbčanech v čp. 3.
Vystudoval gymnázium v Kolíně a lékařskou fakultu Karlovy univerzity. Tento vzdělaný
lékař je zakladatel československé traumatologie, byl primářem brněnské úrazové
nemocnice a ředitel Výzkumného ústavu traumatologického a profesor úrazové chirurgie na
brněnské lékařské fakultě. Nejvíce se věnoval studiu úrazové chirurgie – traumatologie –
studijními pobyty na předních klinikách Evropy. Jeho cílem bylo poskytovat raněným
moderní komplexní léčbu a navracet je do běžného života. I v dnešní době Úrazová
nemocnice v Brně na vysoké úrovni předává výsledky své odborné a vědecké práce na
Novákových traumatologických dnech v intencích profesora Nováka. Rodáku z Vrbčan se
stalo domovem Brno, kde je také pochován.

Kulturní život v naší obci:
Na konci letních prázdnin,
v sobotu 29.8.2015 na „Bahně“
proběhla „Soutěž Sboru dobrovolných
hasičů Vrbčany – Hasičská polabská
liga“, 5. závěrečné kolo včetně vyhlášení
výsledků. Naši hasiči se celkově umístili
na krásném 3. místě – blahopřejeme!
Dne 19.9.2015 se u hasičské
zbrojnice konalo zábavné odpoledne
„Loučení s létem“ (viz foto).

A co je naplánováno pro Vás dále?
Pro děti uspořádáme již šestý ročník „Vrbčanského strašení“, které bude spojeno
s ukončením rybářské sezony. Akce se spoustou her, soutěží a vyhlášením nejstrašidelnější
masky proběhne v sobotu 31.10.2015 od 15:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
O občerstvení pro všechny se postarají místní rybáři.
V měsíci listopadu pozveme naše starší občany na další společné „Setkání seniorů
s občerstvením“, které se bude tradičně konat v místní knihovně, a to ve středu
4.11.2015 od 16 hodin. Těšíme se na vaši hojnou účast.
V sobotu 21.11.2015 pro Vás chystáme v místní knihovně „Předvánoční bleší
trh“. Více se včas dozvíte na letáčcích, které budou včas rozneseny do Vašich schránek.
První adventní neděli společně rozsvítíme vánoční stromeček. Zazpíváme
si vánoční koledy, ochutnáme cukroví od místních občanů, gulášek a svařené vínko.
A překvapení pro nás připravuje nově vzniklý dětský kroužek ….
A nejen zlobivé děti se mohou pomaličku bát příchodu čertů, kteří do hasičské
klubovny přiletí v sobotu 5.12.2015. Pevně věříme, že mikulášskou nadílku nakonec
obdrží i ti zlobivější 

3

Naše příroda – chraňme ji!
Jistě víte, že na našem rybníce bydlí a hnízdí:
Kachna divoká
Anas platyrhynchos
Kachna divoká je naše největší plovavá kachna.
Samec je nezaměnitelný svou kovově lesklou hlavou s bílým
páskem okolo krku. Tělo má hnědavě bílé a má modré, bíle
orámované křídelní zrcátko. Samice je celá hnědě skvrnitá.
Mláďata jsou olivově hnědá se žlutými skvrnami a černým
proužkem přes oko. Kachny létají rychlými, zvonivě
šumivými údery křídel. Hojně hnízdí na stojatých vnitrozemních vodách. Hnízdí v březnu až
dubnu jednou ročně. Víte, že kachna na našem rybníku vyvedla v polovině července
osm krásných kachňátek ? Hnízdo je umístěno na zemi poblíž vody, je kryté travou
a vybudováno ze suchých trav a je vystláno černým, u kořene bílým prachovým peřím.
Samice snáší 7–11 zelených až modrozelených vajec, na kterých sedí 28 dní. Mláďata jsou
nekrmivá, samice je pouze doprovází. Živí se rostlinami, plži, červy, pulci a žábami. Potravu
hledají na hladině nebo pod vodou. Nepotápějí se však pro ni, ale nanejvýš ponoří hlavu pod
hladinu a zadek zvednou kolmo vzhůru. Tomu se říká, že „panáčkují“. Potravu hledají také
na pobřeží a v noci často zaletují daleko do polí, kde se živí zeleným osením, nebo zralým
obilím. Kachna divoká přezimuje na nezamrzajících vodních plochách.

Mohlo by Vás také zajímat…
Takto vypadala o letních prázdninách vstupní cesta k vodě na Velké Stráži, kterou
jsme na jaře společnými silami uklidili na pravidelné brigádě. Opravdu je pro některé lidi
tak složité vážit si přírody a chovat se k ní ohleduplně?! 

V posledních letech se opakovaně na Velké Stráži konají technoparty, kdy hlasitá
hudební produkce ruší noční klid ve značné části obce. Vzhledem k tomu, že dotčený
pozemek není ve vlastnictví obce, nemáme pravomoc tyto akce zakázat. Přesto se snažíme,
s pomocí policie a osobní domluvou na místě, zajistit snížení hluku a klidný průběh akce.
Jistě jste zaznamenali realizaci dlouhodobě plánované rekonstrukce mostu. Stavební
práce jsou ohlášeny až do dubna příštího roku.
Na Vrbčanském zpravodaji spolupracovali:
Šárka Jelínková, Andrea Soukupová, Jana Svobodová,
Ondřej Horák a Miroslav Kuchař
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