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Děti v mateřské škole malovaly rodinu

Mnohé čeká v nastávajícím roce 
i obec. Připravuje se dokončení re-
konstrukce kanalizace na Vyhnálově, 
zpracovávají se žádosti o dotace na 
vytoužené moderní sportoviště a vý-
sadbu remízku či parčíku vedle trati 
směrem k Příkazům, dokončuje se 
projekt přístavby k budově základní 
školy v místě dnešní kotelny, čekají 

nás jednání o nezbytné rekonstrukci 
a intenzifikaci čistírny odpadních vod 
v Horce, o prodloužení cyklostezky, 
…I zde je na místě přání „abychom 
vše zvládli“.

Těmito slovy bych mohl skončit. 
Přesto si dovolím ještě něco připo-
jit. Pojem „obec“ může být vnímán  
z různých pohledů. Stroze podle zá-

kona se jedná o „územní samosprávný 
celek“. Obec také vnímáme jako sou-
hrn domů, cest, stromů, části krajiny 
atd. Ve své podstatě je to však přede-
vším společenství občanů, lidí žijících 
pospolu. Především to dělá obec obcí.  
A o tom, že to tak lidé cítí, jsem se pře-
svědčil mnohokrát. Například, když 
jsem nedávno vyvěšoval do vývěsky 
smuteční oznámení, projížděl kolem 
jeden skrbeňský občan. Zastavil se  
a zeptal se: „Kdo nám umřel?“  Slovem 
„nám“ v této, byť smutné souvislosti 
vyjádřil vše. K výše uvedeným přáním 
doplním tedy ještě jedno. Aby pro nás 
Skrbeň byla i nadále společenstvím 
občanů. Tomuto společenství v novém 
roce vše dobré.

Tomáš Spurný

ZVLÁDNOUT, CO NÁS POTKÁ
Na přelomu roku uveřejňují v mnohých novinách a časopisech přání, 

která vyslovují známé  osobnosti. V záplavě štěstí, pohody, úspěchů, zdraví 
a spokojenosti (čehož samozřejmě nikdy není dost) mne zaujalo přání „aby-
chom zvládli vše, co nás v příštím roce čeká“. V těchto slovech je obsaženo 
vše. Každého něco čeká, ať už jsou to první krůčky, soužití s dětmi ve školce, 
škola a studium, získání zaměstnání, založení rodiny, výchova dětí, někdy  
i absolvování léčby, atd. Ke zvládnutí potřebujeme i ono zdraví a štěstí. A když 
se nám to povede, je to úspěch a dostaví se pohoda a spokojenost. 

Eliška
Tomášek

MarkétkaVíťa
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Zastupitelstvo obce Skrbeň přija-
lo na svém zasedání 8. prosince toto 
usnesení:

1/3/2014
ZO bere na vědomí informaci  

o plnění usnesení a další informace.

2/3/2014
ZO schvaluje s účinností od 

1.1.2015 zřízení „Fondu obnovy  
a rozvoje splaškové kanalizace obce 
Skrbeň“.

3/3/2014
ZO zmocňuje starostu provádě-

ním nezbytných rozpočtových změn  
v období do konce roku 2014. 

O provedených rozpočtových 
změnách bude starosta informovat 
zastupitelstvo obce na nejbližším 
zasedání.

4/3/2014
ZO schvaluje rozpočtové pro-

vizorium pro hospodaření obce na  
1. čtvrtletí roku 2015 ve výši max. 
20% celkových plánovaných výdajů 
roku 2014.

5/3/2014
ZO schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2014, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 
Poplatek na rok 2015 zůstává ve výši 
372,- Kč za osobu.

6/3/2014
ZO odvolává Ing. Ondřeje Fialu  

z funkce člena kontrolního výboru.

7/3/2014
ZO volí do funkce člena kontrolní-

ho výboru Bc. Stanislava Vaďuru.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

8/3/2014
Zastupitelstvo obce Skrbeň po 

projednání schvaluje dle § 6 odst. 
(5) písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, starostu Tomáše 
Spurného jako zastupitele pověřené-
ho spoluprací na pořízení územního 
plánu.

I ve Skrbeni se mnozí lidé setkali 
s neodbytnými, až drzými mladíky, 
kteří nabízeli porovnání nákladů na 
elektřinu a plyn a uzavření nových, 
mnohem „výhodnějších“ smluv. Po-
slední takový „nájezd“ před několika 
měsíci byl obzvlášť nepříjemný. Po-
dobným způsobem někteří obchodníci 

PODOMNÍ PRODEJ 
– ANO ČI NE?

nabízejí i jiné služby či zboží. Někdo 
jim dokáže čelit a prodejce rasantně 
vykázat, někdo to však nedokáže  
a často podlehne. Proti takovým 
nechtěným a nezvaným návštěvám 
může obec své občany chránit formou 
zákazu podomního prodeje. Avšak ne 
všechny nabídky, lépe řečeno podomní 
obchodníci, jsou vždy odmítáni. Jsou 
služby a zboží, o které by lidé zájem 
měli. Proto je na zvážení, zda podomní 
prodej absolutně zakázat. Ze zákazu je 
totiž možné vyloučit například potra-
viny apod. 

Protože se o vydání zákazu ve 
Skrbeni uvažuje, sdělte svůj názor 
na tuto problematiku kterémukoliv 
členu zastupitelstva nebo obecnímu 
úřadu (podomní prodej nezakazovat – 
úplně zakázat – zakázat s výjimkami  
a jakými).

Nejlepší obranou je samozřejmě 
nikoho takového do domu nepouštět.

Jak dlouho se už věnujete hře na 
klavír?

Hraji od šesti let, do první třídy 
jsem nastoupila na hudební školu na tř. 
Svornosti, kde jsme se povinně museli 
učit na nějaký hudební nástroj. Otec, 
který hrál v kapele, mě směřoval na 
hru na klavír. Dodneška mám takový 
zážitek, kdy mi maminka vyskládala 
na stůl 12 500 korun v pětistovkách, 
za které se měl domů koupit klavír,  
a říká: „A budeš hrát? Slibuješ?“ Když 
jsem viděla, kolik peněz přede mnou 
leželo, svatosvatě jsem odpřísáhla, 
že budu. No, a už je to třicet dva let,  
a stále hraju. (smích)

Má hra na klavír nějaká svá spe-
cifika, na rozdíl od jiných hudebních 
nástrojů?

Ano, největší je to, že klavírista je 
často člověk osamělý. Na drtivou vět-
šinu ostatních nástrojů se dá hrát v ce-

lých uskupeních, jako jsou orchestry 
či kapely, ale klavír je nástrojem pro 
individualisty. U klavíru se většinou 
vystuduje konzervatoř a pak se klaví-
rista vrhne na učení ostatních. 

Jakou hudbu si jako klavíristka 
ráda pustíte?

No, představte si, že zhruba prů-
měrně šest hodin denně učím děti  
a dospělé na klavír, potom učím své tři 
děti doma, když si připočtete všechny 
ty koncerty, tak opravdu nezbývá moc 
času a chutí na to, něco poslechnout. 
Když už ale mám náladu a čas, ráda 
si pustím Bacha či Beethovena, nebo 
skladatele z období ruského roman-
tismu, jako je například Čajkovskij, 
z moderny pak například hudbu, 
kterou složil Kabalevskij. Ze soudo-
bých je u mě na suverénním prvním 
místě Hana Hegerová, možná i proto, 
že když se mě v dětství paní učitelka 

Spojena s klavírem
Rozhovor jsem měl domluvený v Domě služeb, tam, kde každý den tančí 

několik dětských rukou na klavíru Petrof pod taktovkou jejich učitelky. 
Přibližuji se k Domu služeb, z oken se line krásná melodie klavíru. Lenka 
bodláková už na mě čeká…
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Termíny svozu odpad  v obci Skrbe  v roce 2015 
Komunální odpad      Plast BIO odpad Sklo 

týden datum den                  

2 6.1.2015 úterý              
4 20.1.2015 úterý    14 3.4.2015 pátek     

6 3.2.2015 úterý  
k  
st edu 16 17.4.2015 pátek     

8 17.2.2015 úterý    18 1.5.2015 pátek     
10 3.3.2015 úterý    20 15.5.2015 pátek     
12 17.3.2015 úterý    22 29.5.2015 pátek   1x14 dní   
14 31.3.2015 úterý    24 12.6.2015 pátek   sudý týden   
16 14.4.2015 úterý    26 26.6.2015 pátek   v pond lí   
18 28.4.2015 úterý    28 10.7.2015 pátek     
20 12.5.2015 úterý    30 24.7.2015 pátek     
22 26.5.2015 úterý    32 7.8.2015 pátek     
24 9.6.2015 úterý      34 21.8.2015 pátek     
26 23.6.2015 úterý Papír 36 4.9.2015 pátek Tetrapak 
28 7.7.2015 úterý    38 18.9.2015 pátek týden datum den 

30 21.7.2015 úterý    40 2.10.2015 pátek 3 12.1.2015 pond lí
32 4.8.2015 úterý    42 16.10.2015 pátek 7 9.2.2015 pond lí
34 18.8.2015 úterý    44 30.10.2015 pátek 11 9.3.2015 pond lí

36 1.9.2015 úterý  
 

tvrtek 46 13.11.2015 pátek 15 7.4.2015 úterý 
38 15.9.2015 úterý    48 27.11.2015 pátek 19 4.5.2015 pond lí
40 29.9.2015 úterý          23 1.6.2015 pond lí
42 13.10.2015 úterý    Dispe ink: 585 700 035 29 13.7.2015 pond lí
44 27.10.2015 úterý        33 10.8.2015 pond lí
46 10.11.2015 úterý        37 7.9.2015 pond lí
48 24.11.2015 úterý        41 5.10.2015 pond lí
50 8.12.2015 úterý        45 2.11.2015 pond lí
52 22.12.2015 úterý            49 14.12.2015 pond lí

ptala, co chci hrát, tak jsem odvětila, 
že mi je to jedno, ale ať je to smutná 
melodie.

Co považujete za svůj zatím nej-
větší kariérní úspěch?

Největším kariérním úspěchem 
je, že jsem své dva žáky připravila na 
konzervatoř. Vystudovali ji v Praze  
a hudbě se věnují. To je vlastně jedno 
z poslání učitele ZUŠ, vychovat si 
nástupce. Druhý velký úspěch souvisí 
i s mým osobním životem, protože 
doprovázím na klavír dva z mých tří 
synů, z nichž jeden hraje na klarinet, 
druhý zase na trubku. Toho třetího 
doprovázet nemusím, protože hraje, 
stejně jako já, na klavír.

Podle čeho jste vybírala nástroje 
pro své syny?

Na rovinu, podle učitelů. Za 
časů, kdy já jsem chodila na Základní 
uměleckou školu Na Vozovce, tam 
působilo pár vynikajících učitelů, kteří 
tam působí i dnes. Proto jsem volila 
nástroje i podle toho, kdo je na škole 
učí. Víte, hra na hudební nástroj není 
jen o té hudbě, šikovnosti a píli, ale 
také o komunikaci s učitelem. Pokud 
si žák s učitelem nesednou, dítě to ne-
bude bavit a brzo skončí. Takto vím, že 
„mé děti“ jsou v dobrých rukách.

Jací jsou dnešní děti žáci?
Připadne mi, že očekávají, že se 

hru na klavír naučí během chvíle, že 
výsledek se dostaví rychle. Není tomu 
tak, hra na klavír je především dlou-
hodobá píle, talent dítěti sice pomůže, 
ale až jako jakási nástavba, ten základ 
si každý musí odpracovat poctivě 
sám. A nedosáhnout toho hned, což 
děti v dnešní rychlé době nechápou. 
Zkrátka to není tak, jako když kliknou 
na počítači myší a výsledek je hned na 
dosah. Ne že by byly dnešní děti horší, 
jen se přizpůsobili době. Já mám „své“ 
děti moc ráda, a vážím si, že ke mně 
na hodiny chodí. Na každé z nich se 
těším,  beru svou práci jako odměnu.

Změnily se za ten čas, co učíte, 
vaše metody výuky?

Spíš mi mé kolegyně říkají, že už 
nejsem tak přísná, že mě moje vlastní 

děti zklidnily (smích). No, vždycky 
jsem uplatňovala metodu „cukru  
a biče“. Jsem přísná, ale umím po-
chválit.  I vzdělávací systém zůstává 
neměnný – je rozdělen na tři cykly. 
První cyklus studia trvá sedm let a je 
zakončen absolventským koncertem, 
to většinou vychází dětem na osmou či 
devátou třídu. Druhý cyklus trvá čtyři 
roky, rovněž zakončen absolventským 
koncertem, a pak je SPD, tedy studium 
pro dospělé.

Neupadá v dnešní době zájem  
o hru na klavír?

Nepociťuji to. Základní umělecké 
školy jsou nacpané, což je dáno tím, že 
jsou teď silné ročníky a dětí je hodně. 
Navíc, já si také nemůžu stěžovat, pro-
tože v současné době tady ve Skrbeni 
učím přes třicet dětí, což je opravdu 
hodně, protože každému se věnuji 
individuálně.

Jak dlouho už učíte ve Skrbeni  hru 
na klavír?

Tato pobočka Základní umělecké 
školy vznikla před čtyřmi lety, před-

tím jsem byla na mateřské, takže od 
té doby, co jsem se vrátila do práce, 
působím zde, na Domě služeb.

Učíte i dospělé?
Ano, zde na Dům služeb za mnou 

dochází dva dospělí. A víte, co obecně 
pozoruji? Že dospělí, kteří se chtějí 
naučit hrát na klavír, bývali v dětství  
o tuto možnost ochuzeni, ať už z fi-
nančních důvodů či jiných. Vždycky 
chtěli hrát, ale nebylo jim dopřáno, tak 
si to vynahrazují v dospělosti.

Plánuje se v nejbližší době nějaká 
akce?

No to je škoda, že jste nebyl, pro-
tože teď jsme měli besídku! Tu máme 
dvakrát ročně, před Vánoci a první 
týden v červnu, a je pro všechny děti. 

V rámci ZUŠ poté se svými svě-
řenci absolvuji podzimní koncerty, 
adventní koncerty, jarní koncerty, dva 
koncerty mladších žáků … no, je toho 
hodně, stačí si vybrat.

Rozhovor připravil 
Ing. Jakub Wittka 

Termíny svozů odpadů v roce 2015
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Skrbeň, leden 2015

Dne 9. 12. 2014 uspořádal BEST 
- Sportcentrum v Olomouci  již čtvrté 
přátelské společensko - sportovní do-
poledne, jako bowlingový turnaj pro 
seniory. Soutěžilo 44 seniorů v devíti 
družstvech. Zúčastnilo se také družstvo 
„SKRBEŇÁCI“ ve složení Miloslava 
Auová - kapitán, Ivan Au, Marie Spur-
ná, Vladimír Bodlák, Jana Bodláková. 
Výrazným a vyrovnaným výkonem 
(průměr 128,5 bodu na člena) získali  
1. místo a zlatý pohár. Porazili tak 
největšího soupeře, družstvo seniorů 
Policie, které zvítězilo v minulém tur-
naji, kde Skrbeňáci skončili druzí.

Řídíme se heslem „pohybem ke 
zdraví a k dobré náladě“ a jako bonus 
dobrá reprezentace rodné obce.

Vladimír Bodlák

BOWLING A SENIOŘI

Na sedmdesát dětí se sešlo 13. prosince  v Obecním sále na čertovské dis-
kotéce, přičemž masek se sešlo 54 a to i někteří dospělí – chválíme. Zhruba tři 

Čertovská se vydařila =:-)

PLESOVÁ SEZÓNA

 

Mgr. Adéla Zentnerová  
Budova Geodes, 4. patro 
Fibichova 2, Olomouc 
Tel.: 732 344 470 

Na nutriční konzultaci spojenou s detailní hloubkovou 
analýzou těla a individuálním poradenstvím 

Na co se můžete těšit: 
• Měření na analyzéru tělesné stavby  TANITA: 
-vnitřní rizikový tuk 
-metabolický věk 
-rychlost spalování 
-a mnoho dalších důležitých hodnot 
 

•Řešení podváhy, nadváhy, obezity, rady pro sportovce 
• Sestavení výživového plánu na míru 
 
  Na luxusní ošetření a diagnostiku  pleti  

 Hloubkové čištění, hydratace, vyživení a rozjasnění pleti novou 
   řadou inteligentní výživy na pleť SKIN care 
 

 Cílená péče o oči a oční okolí  
 
 

 Hloubková diagnostika pleti PŘED a PO ošetření BIA SKIN  
   ANALYZÉREM 
 

 Nácvik obličejové gymnastiky 

Studio Lady 

Využijte vstup do našeho centra se SLEVOU !!! 

Akční cena 250 Kč 

                                                                                                     
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ 

ŠKOLA 
 

POŘÁDAJÍ 
DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ              

KARNEVAL  
   KDY:  1. ÚNORA 2015 OD 14 HODIN 
                V  OBECNÍM  SÁLE SKRBEŇ 
 
 
 

NABÍZÍME TANEC, HRY, ZÁBAVU A  POHÁDKOVOU                                             
SHOW PRO DĚTI I  RODIČE. 
                                                       TĚŠÍME SE NA VÁS 
 
 
 
 
 
 

a půl hodinová šou, plná světel, mlhy 
nabídla písničky k tanci, zahráno bylo 
27 písniček na  přání, proběhly soutěže 
o ceny.

Jako host vystoupil patnáctiletý 
žonglér Robin Coufal z Olomouce, 
kterého zanedlouho následovali souro-
zenci Terezka a Vojtěch Spurní se svým 
žonglérským uměním a nemohla chybět 
ani tombola, ve které jsme vylosovali  
75 cen. 

Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat těmto dárcům za podporu: 
Obec Skrbeň, Hasiči Skrbeň, Seni-
orklub Skrbeň, Vodáci Skrbeň, Pavel 
Řezníček, Vít Spurný, Roman Ruffer, 
Jiří Protivánek, p. Hajduček, p. Jaške, 
Tony-obchod Bala, Era-spořitelna.  
DĚKUJEME. Na další akce konané  
v roce 2015 se těší členové a dobro-
volníci ze Skrbeňáčku. Aktuální infor-
mace a fotky na našich web. stránkách 
- skrbenacek.wobo.cz


