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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVIII. 2018
Jirka Muravjev na snímku vlevo

MLADÝ ŠERMÍŘ ZE SKRBENĚ
Řada Skrbeňáků, kteří se věnují opravdu zajímavým činnostem,
nekončí, a jsme za to rádi. Tentokrát jsme si krátce popovídali s Jirkou
Muravjevem, který se již pátým rokem věnuje scénickému šermu, kterému
se učí v Domě dětí a mládeže v Olomouci.
Před začátkem rozhovoru jsem
si myslel, že scénický a historický
šerm je to samé. Ty jsi mne ale vyvedl
z omylu…
Scénický a historický šerm nejsou od sebe svou povahou daleko,
ovšem scénický šerm, který dělám
já, podléhá základním pravidlům divadelní scénografie, což nám umožňuje daleko lépe zprostředkovat lepší
a kvalitnější zážitek. Scénický šerm
je vlastně takovou formou zábavného divadelního představení.

Jak jsi se dostal k tak specifickému sportu, jakým je scénický
šerm?
Po skončení několikaletého
plavání jsem náhle neměl co dělat
a tehdy mi rodina ukázala krásy organizace Domu dětí a mládeže (DDM).
Tam jsem hledal, co by mne mohlo
bavit a opět pomohla rodina. Přesněji
můj táta, který mi poradil, abych vyzkoušel právě šerm. Nyní se šermu
věnuji již pátým rokem, ale připadá
mi to mnohem méně.

Je v olomouckém Domě dětí
a mládeže kvalitní výuka tohoto sportu?
Ano, a troufám si říci, že ta nejlepší. Výuku totiž vedou šermíři ze
skupiny historického šermu Adorea,
což jsou pánové, kteří jsou už známí i v Evropě a natáčeli například
i historické velkofilmy. Na Helfštýně
pak někteří členové skupiny pořádají
jeden z největších festivalů vojenské
historie u nás.
S čím vším muš umět při scénickém
šermu zacházet?
No, nejprve se svým tělem. (smích)
Mnoho lidí si myslí, že šermíři prostě
vezmou hned na první dobrou meč
a začnou s ním trénovat, základ je ale
v umění dobře ovládat své tělo.
Nejdříve se učí od základu. To obnáší
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především krokování, různé druhy kotoulů a učení se jak správně padat. To
samozřejmě není vše. Dále se učíme
údery rukama a nohama, meči i tesáky
a hlavně obranu proti nim.
Zní to dost nebezpečně…
Samozřejmě tento koníček nese
svá rizika, ale to ostatně nejspíš většina. Krom menších modřin, či naraženin se něco horšího stává ojediněle.
Když se řekne scénický nebo historický šerm, napadá mne vystoupení na
hradech. S tím máš zkušenosti?
Vzhledem k tomu, že spadáme
pod DDM a většina z nás není příliš
zkušená, bohužel nemáme takový
přístup k závodním příležitostem, ale
pár jich přeci za ten rok absolvujeme.
Tento rok už jsme stihli výstup na plese a pokud se to povede, tak budeme
vystupovat i na Dni Evropy, Aktivity
festu a snad se budeme znovu účastnit
vojenské přehlídky na hradu Helfštýn.
A co závody?
Ve sportovním šermu jistě soutěže
jsou, ale v našem směru šermu je nejspíš největším úspěchem onen úsměv
na tvářích v hledišti, když předvádíme
techniky dob již dávno minulých.
Jak jsi na tom s výzbrojí a výstrojí?
Ohledně výzbroje a výstroje je
mnoho specializovaných firem a výrobců. My cvičíme pouze s dřevěnými
cvičnými zbraněmi a pokud si oblečení
a zbraně neseženeme sami, tak máme
možnost je pořídit přímo u trenérů za
velmi pěknou cenu, řekl bych.
Je to náročný sport na finance? Je
to třeba omezující záležitostí?
Ohledně financí pokud na tréninky chodí někdo kdo nic nemá, tak
výzbroj je v tělocvičně na půjčení, ale
pokud chce mít svou sadu, tak košile
a kalhoty na míru s dřevěným tesákem
a mečem by se měly dát na počkání
objednat za velice příznivou cenu.
rozhovor připravil Ing. Jakub Wittka
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 31. zasedání 12. března toto
usnesení:
- schvaluje rozpočet obce na
rok 2018
- schvaluje rozpočet Sociálního
fondu obce Skrbeň na rok 2018
- schvaluje rozpočet Fondu
obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
obce Skrbeň na rok 2018
- potvrzuje zajištění vlastních
zdrojů na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Skrbeň (číslo
a název registrace akce v Evidenčním dotačním systému ministerstva
vnitra 014D241008373 Skrbeň – Dopravní automobil), celkové náklady
2.141.579,- Kč
- schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň
na podporu sportovních, zájmových
a jiných obdobných aktivit pro rok
2018 na 700,- Kč/dítě
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
20.000,- Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2018
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
25.000,- Kč na činnost Seniorklubu
Skrbeň v roce 2018
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
23.500,- Kč na činnost spolku Skrbeňáček v roce 2018
- souhlasí s předloženým orientačním návrhem průběhu budoucí
hranice pro zarovnání hranic mezi pozemky obce a sousedními soukromými
pozemky v areálu Hradisko
- schvaluje Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku a
o vzájemné spolupráci v souvislosti

s realizací stavby „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu pro RD
Skrbeň (lokalita Z11)“ a související
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti
- schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012640/VB/001 se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
- schvaluje poskytnutí daru
5 000,- Kč pro neziskovou organizaci
Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
- schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 08017781 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního
programu „Životní prostředí“ na akci
„SKRBEŇ – splašková kanalizace“.
K obecnímu rozpočtu:
Návrh rozpočtu odpovídá tomu,
že v roce 2018 nejsou naplánovány
žádné větší investiční akce podobné
těm, které byly realizovány v roce
2017 (přístavba školy, rekonstrukce
komunikace V Oleškách, chodníky
na hřbitově). Letos se počítá s těmito
akcemi:
• celková obměna dětských hřišť
• rekonstrukce centrální vodoměrné
šachty
• rekonstrukce topení a elektroinstalace v ZŠ
• workoutové hřiště
• výsadba IP 20 za Křepelkou
• auto pro hasičskou jednotku
• prodloužení některých úseků vodovodu a kanalizace
Návrh rozpočtu však obsahuje
i prostředky na projektovou přípravu
záměrů, které se budou moci realizovat
až v roce 2019 a později:
• rekonstrukce ulice Nová čtvrť
• rekonstrukce ulice Vyhnálovská
• rekonstrukce části veřejného
osvětlení
Součástí výdajů z obecního rozpočtu je také příspěvek obce jakožto
zřizovatele na provoz základní a mateřské školy a školní jídelny. Nad rá-
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mec povinně zabezpečovaných výdajů
obec Skrbeň již mnoho let hradí také
podstatnou část plaveckého výcviku
a přispívá na nákup některých pomůcek, které by jinak hradili rodiče.
U plaveckého výcviku je takto hrazen
pronájem plavecké plochy (400 Kč
na žáka) a zdokonalovací plavecký
výcvik žáků 3. až 5. ročníku (500 Kč
na žáka). U pomůcek se jedná zejména
o pracovní sešity, ale i o jiné věci, při
průměrné částce 500 Kč na žáka.
Předpokládané příjmy v roce 2018
dostatečně pokývají plánované výdaje.
Nebude proto nutné čerpat prostředky,
které obec uspořila v předchozích obdobích, a které dosahují částky téměř
9 mil. Kč a ke kterým ještě přibude
předpokládaná dotace na již provedenou přístavbu školy. Tato poměrně vysoká rezerva najde uplatnění
v příštím roce při rekonstrukci silničního průtahu obcí, kdy obec bude
hradit náklady na rekonstrukci dešťové
kanalizace a veřejného osvětlení a také
parkovací zálivy.

PŘÍSPĚVKY
AKTIVNÍM
Již od roku 2014 poskytuje obec
Skrbeň ze svého rozpočtu tzv. „příspěvky“ aktivním.
Jedná se o příspěvek na každé
dítě ve věku od 6 do 18 let (rozhodující je rok, ve kterém je věku
dosaženo) bydlící celoročně v obci
Skrbeň, které se soustavně věnuje
sportu nebo jiné zájmové činnosti
v rámci sportovních klubů, základních uměleckých škol, školních
zájmových kroužků apod.
Pro letošní rok zvýšilo zastupitelstvo obce příspěvek na 700 Kč.
Žádost podávají zákonní zástupci
dětí průběžně během celého roku. Formulář „Žádost o příspěvek na činnost –
jednotlivci“ je k dispozici na obecním
úřadě nebo na www.skrben.cz v sekci
dokumenty, ostatní dokumenty.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE FARY

Navazujeme na článek o faře v minulém čísle Inforu a představujeme
architektonickou studii budoucí podoby fary, jejímž autorem je Ing. arch. Viktor
Čehovský.

VZÁCNÝ DOKUMENT SBĚROVÁ SOBOTA
Díky panu Josefu Gargelovi ze
Střeně získala nedávno Skrbeň vzácný dokument, původní projektovou dokumentaci obecní kanalizace
z roku 1919.
Pan Gargela je geodet a proto jeho
pozornosti neunikla na první pohled
zajímavá letitá složka vyhozená do
sběru. Ihned pochopil, že bychom o
ni měli zájem, tak ji přivezl. Složka
obsahuje situaci jednotlivých kanalizačních větví, podélné profily
a třístránkovou ručně psanou technickou zprávu. Z ní vyplývá, že o pořízení
projektu bylo rozhodnuto již v prosinci
1915. Práce na něm byly přerušeny
v důsledku povolání projektanta do
vojenské služby, a proto byl projekt
dokončen až po 1. světové válce.

SPLATNOST POPLATKU
Obecní úřad upozorňuje, že splatnost poplatku za odpad (popelnice)
je do 30. dubna. U domácností, které
mají více než tři osoby, lze poplatek
hradit ve dvou splátkách, a to do
30. dubna a do 30. září.

Jarní sběr objemných a nebezpečných odpadů se bude konat v sobotu
21. dubna. Kontejnery budou přistaveny za školou od 10:00 do 11:15
a u železniční zastávky od 11:30
do 12:00.
Nebezpečné odpady:
• Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
• Absorpční činidla, filtry nasycené
olejem, mastné hadry (od oleje)
• Oleje, mazací tuky
• Staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
• Kyseliny a hydroxidy
• Detergenty, odmašťovací přípravky
• Staré léky
• Postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)
Ostatní odpady:
• Pneumatiky (jen na osobní vozy
do velikosti 20 palců)
• Objemný odpad (např. matrace,
koberce, linolea, křesla, gauče, kočárky, nábytek, kufry, sedačky z automobilů, apod.)
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Zpětný odběr:
• Olověné akumulátory
• Baterie, monočlánky
• Zářivky, výbojky
• Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků
• Elektrotechnický odpad (např. TV,
monitory, PC, pračky, rádia, vysavače,
fény apod.)
• Jedlé oleje – přinést v PET lahvi
• Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen
v omezeném množství do 100 kg.
POZOR: odpad obsahující
azbest (ETERNIT) nebude odebírán.
Současně upozorňujeme, že v obci
byly rozmístěny další kontejnery na
drobný kovový odpad. Využívejte také
možnosti dát použitý olej z kuchyní
(v PET lahvi nebo jiné vhodné nádobě)
do malého kontejneru na začátku ulice
Vyhnálovská.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ
V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitelka ZUŠ Litovel vyhlásila přijímací řízení ke vzdělávání
v základní umělecké škole pro školní
rok 2018/2019. Talentové zkoušky ve
Skrbeni budou probíhat dne 9. května
2018 od 16 do 18 hodin v budově
Domu služeb, U školy 16. Uchazeči
se mohou hlásit do studijních zaměření
hra na flétnu, trubku, trombon a klavír.
V případě nevyhovujícího termínu
talentové zkoušky na pobočce ve Skrbeni je možné využít další termíny na
kterékoliv jiné pobočce nebo na hlavní
budově školy.
Zájemci o vzdělávání ve výtvarném
oboru, který je vyučován pouze v Litovli, se mohou dostavit na hlavní budovu
ve dnech 3. a 4. května vždy v celou
hodinu, tj. ve 14, 15, 16 a 17 hodin.
Přihlášky ke vzdělávání se vyplňují předem elektronicky přes webové
stránky školy. Kritéria a další informace, včetně přesného rozpisu konání
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talentových zkoušek ve všech místech
poskytovaného vzdělávání, jsou zveřejněny na webových stránkách www.
zuslitovel.cz.
Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.
ředitelka školy

KALLIOPÉ TRIO
PRAGUE
Na neděli 22. dubna připravil
Kruh přátel hudby koncert Kalliopé
Trio Prague.
Tento soubor byl založen v roce
2011 na půdě pražské HAMU. Jeho
členové, Markéta Vokáčová (housle),
Jan Zeman (violoncello) a Alena
Grešlová (klavír), jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu
zkušeností sólistických i z komorních
ansámblů. Od svého založení trio spolupracuje s Guarneri triem Prague, pod
jehož vedením se několikrát účastnilo

mistrovských kurzů v Bad Saulgau.
Vedle toho spolupracuje s osobnostmi, jako je J. Panocha, L. Čepický
a M. Petráš.
Českému publiku se trio představilo debutovým koncertem na
hudebním festivalu Pražské jaro
2014 a zaznamenalo dva výrazné
soutěžní úspěchy – 2. cenu na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka
a 1. cenu na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů, kde rovněž získalo
cenu Českého spolku pro komorní
hudbu při ČF.
V roce 2015 přibyla k úspěchům tria
3. cena na mezinárodní soutěži komorní hudby J. Brahmse v Gdaňsku.
Koncert se koná v Domě služeb,
začíná v 18:00 hod.
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