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Jak dlouho se už holky věnují 
tenisu?

Starší, desetiletá Míša, začala  
s tenisem v šesti letech a hraje ho 
tedy už čtyři roky. Její o dva roky 
mladší sestra, Monička, začala ještě 
o rok dříve, v pěti letech, a hraje ho 
třetí rok.

Kde holky trénují?
Obě trénují v Olomouci, konkrétně 

v TK MILO Olomouc. Je to v centru, 
takže doprava na místo je vcelku 

jednoduchá. Tréninky mají přes léto 
třikrát týdně, v zimě jen dvakrát týdně. 
Kromě tenisu ale mají jedenkrát týdně 
ještě atletiku a kondiční cvičení, což 
vyvažuje jednostrannou zátěž z teni-
sových tréninků.

Jak moc náročný mají holky pro-
gram?

Letošní rok je pro obě náročný, 
protože přestoupily do vyšších věko-
vých kategorií. Starší Míša přestoupila 
do mladších žáků, kde už hraje se 

soupeřkami, které jsou i o dva roky 
starší, a rozdíl je tam znát. Monča hraje 
od letošní sezóny poprvé v kategorii 
babytenis, kde se hraje i proti klukům, 
a zase i rok starším. Je to pro ně ale 
dobrá škola i výzva, a navíc – naučí se 
i prohrávat, což je také pro sportovce 
důležité.

Už se dostavily nějaké úspěchy?
Letošní rok pro ně bude těžký,  

a jsme šťastní za každý úspěch.  
I přesto, letos už Míša vyhrála turnaj 
ve čtyřhře v Pardubicích a Monička 
byla třetí ve dvouhře v Ústí nad Orlicí. 
V minulém roce měly obě holky velké 
úspěchy. Mezi ty největší patří vítěz-
ný turnaj Míši v kategorii babytenis  
v České Třebové a 3. místo Moničky 
v minitenise, také v České Třebové.

ODMALIČKA S TENISOVOU RAKETOU V RUCE
Míša a Monča Špitovy jsou odmala vedeny ke sportu. A rovnou k jed-

nomu z těch nejkrásnějších - tenisu. A protože máme ve Skrbeni i nové 
tenisové hřiště, čas se zdál být ideální na to, abychom se pobavili s tatínkem 
holek, Michalem Špitem, jak si dvě malé Skrbeňačky v tenise vedou.
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Je to náročné pro rodiče, vést dvě 
holky k tenisu? Co třeba doprava na 
tréninky?

Není to zase tak strašné, když jste 
na to dva. S dopravováním na tréninky 
a turnaje se střídáme s manželkou. 
Někdy se stane, že třeba o víkendu je-
deme každý s jednou holkou na turnaj 
do jiného města. (úsměv)

Jak je to s vybavením pro malé 
tenistky?

Není to příliš náročné. Každá 
potřebuje kvalitní tenisky a dvě dobré 
rakety. Od začátku potřebovaly co rok 
novou, větší raketu. Od mladších žáků 
už jsou potřeba rakety pro dospělé.

Hrají spolu holky i čtyřhru? Kdo 
je vlastně trénuje?

Určitě bychom chtěli, aby spolu 
hráli čtyřhru, ale jelikož jsou v jiných 
věkových kategoriích, tak to není mož-
né. Snad za dva roky, kdy se potkají  
v mladších žácích.

Obě mají profesionální trenéry  
s osobními úspěchy. Moničku trénuje 
Karel Fuglík a Míšu Katka Sisková.

Co říkají holky na nově vzniklé 
tenisové hřiště u nás v obci?

Holky jsou nadšené, že je ve Skr-
beni nové hřiště. I když není moc času, 
tak si tam jdou dvakrát do týdne zahrát.

rozhovor připravil
Ing. Jakub Wittka

Zastupitelstvo obce přijalo na svém 
zasedání 18. května toto usnesení:

- Bere na vědomí informaci  
o plnění usnesení a průběhu akcí.

- Bere na vědomí výsledek vý-
běrového řízení na zakázku „Přístavba 
dvou učeben k ZŠ Skrbeň – ICT a AV 
technika“.

- Rozhodlo o vyloučení ucha-
zeče Šternstav CZ, spol. s r.o., IČ: 
27798348 z výběrového řízení na re-
alizaci zakázky „Rekonstrukce místní 
komunikace V Oleškách – Skrbeň“.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

- Schvaluje výběr zhotovitele 
stavby „Rekonstrukce místní komuni-
kace V Oleškách – Skrbeň“ dle hodno-
cení nabídek, které provedla hodnotící 
komise a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo se společností SWIETEL-
SKY stavební s.r.o., IČ 48035599, 
nabídková cena  2.515.000,00 Kč bez 
DPH.

Každý z nás si jistě uvědomuje, 
že s vodou by se mělo šetřit, ale bez 
vody se neobejdeme a tak je potřeba 
se zamyslet nad tím, jak s vodou hos-
podařit. 

Pro správné hospodaření s vodou 
máme dva pádné důvody – ekolo-
gický a ekonomický. Naše zdraví je 
spjato s ohleduplností lidí k přírodě. 
Odlesňováním a zastavováním krajiny 
člověk zrychlil odtok dešťové vody do 
řek. Tím trvale snižuje hladinu spodní 
vody a přispívá k častějším záplavám. 
Eliminovat tento neblahý jev můžeme 
zadržováním dešťové vody v krajině. 
Přispět může každá domácnost a to 
zadržováním dešťové vody, využívání 
tohoto zdroje vody nebo jen zpoma-
lením odtoku dešťové vody systémem 
vsakování vody do podloží. Druhým 
pádným důvodem je finanční úspora 
- dešťová voda je zadarmo, proč toho 
tedy nevyužít?

Kolik pitné vody spotřebujeme, 
si často uvědomíme až ve chvíli, kdy 
přijde vyúčtování za vodné. Uvádí 
se, že průměrná spotřeba pitné vody 
na jednoho obyvatele činí přes 100 
litrů vody na den. Způsobů, jak snížit 
spotřebu pitné vody je mnoho – jedním  
z nich je právě využití dešťové vody, 
která může nahradit pitnou vodu tam, 
kde není potřeba. Jedná se o běžné 
činnosti jako je zalévání zahrady, spla-
chování toalet, praní, úklid domácnosti 
nebo mytí auta. Možná se to nezdá, 
ale až 50% denní spotřeby vody v do-

NAKLÁDÁNÍ  
S DEŠŤOVOU 
VODOU

mácnosti může být nahrazeno vodou 
dešťovou.

Kvalita srážkových vod je napros-
to vyhovující pro splachování WC, 
praní prádla nebo zálivku zahrady. 
Výhodou dešťové vody je navíc i to, 
že je měkká. To znamená, že tolik ne-
zanáší spotřebiče a potrubí. Zajímavé 
je, zmínit v souvislosti s dešťovou 
vodou, praní. Díky měkké vodě je po-
třeba menší množství pracího prášku, 
protože ten se lépe rozpouští a špína 
se z prádla lépe uvolňuje. Ušetří se 
také za změkčovadla a není potřeba se 
obávat nadměrného usazování vodního 
kamene.

Běžná soustava pro využití dešťo-
vých vod v rodinném domě se skládá 
z podzemní akumulační nádrže, do 
které jsou svedeny veškeré srážky 
ze střechy objektu. Pro nadměrné 
množství srážek je tato nádrž opatřena 
přepadem do trativodu (vsaku) nebo 
dešťové kanalizace. Po filtraci je voda 
čerpána do domu k určeným zařizova-
cím předmětům (zahradní ventil, WC, 
pračka, atp.). V případě požadavku na 
používání této vody i pro sprchování 
či koupání je možné tuto vodu čistit 
hygienickými filtry. Při nedostatku 
dešťové vody je tento systém napojen 
přes volný výtok na vodu pitnou. 

Další možností jak šetřit s pitnou 
vodou v domácnosti je zpětné využití 
vody méně znečištěné, tzv. „šedé 
vody“. Nejčastěji se takto recykluje 
voda z koupání a umývání. Tato voda 
je snadno čistitelná a dále použitelná 
pro účely domácnosti podobně jako 
voda dešťová. 

Běžná soustava pro využití še-
dých vod v rodinném domě se skládá 
ze dvou nádrží většinou umístěných  
v technické místnosti v suterénu, do 
kterých je svedena voda ze sprchy, 
vany, případně i umyvadla. První 
nádrž je akumulační, ve které se 
mechanicky a biologicky voda čistí. 
V přesně stanovených intervalech 
je následně přes membránový filtr 
čerpána do druhé nádrže. Takto vy-
čištěnou vodu je možné používat pro 



3

INFOR

splachování toalet nebo pro zálivku 
zahrady.

Na podporu využívání dešťové 
a šedé vody vyhlásilo Ministerstvo 
životního prostředí státní dotaci. Tato 
dotace s názvem „Dešťovka“ má moti-
vovat vlastníky a stavebníky obytných 
domů k udržitelnému a efektivnímu 
hospodaření s vodou a snížit tak množ-
ství odebírané pitné vody z povrcho-
vých a podzemních zdrojů. Podmínky 
čerpání této dotace jsou uvedeny na 
stránkách www.dotacedestovka.cz. 

20. 5. 2017, Ing. Jakub Henkl

Jedna obecní stavební akce ve 
Skrbeni byla dokončena, další za-
čala. Tou dokončenou je chodník na 
východní straně ulice Hynkovská. 
Tou zahájenou je přístavba ke škole. 
Zatím se bourá. To proto, že na místě 
kotelny a přilehlého skladu vznikne 
dvoupodlažní objekt, v jehož přízemí 
bude jazyková učebna a po vyučování 
školní družina, v patře bude počítačová 
učebna. Současně budou také vyměně-
ny plynové kotle ústředního vytápění,  
v přízemí školy bude nové bezbarié-
rové WC a na schodišti budou plošiny 
pro případ, že by některý žák byl od-
kázán na invalidní vozík. Dokončení je 
naplánováno na polovinu září.

O rekonstrukci místní komunikace 
v ulici V Oleškách se mluví už dlouho 
a nedávno proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele této stavby. Bohužel, 
vítězná firma, společnost ŠTERNSTAV 
CZ spol. s r.o., před podpisem smlou-
vy zjistila, že nebude moci doložit 
bankovní záruku za případné záruční 
opravy a proto smlouvu o dílo nemůže 
uzavřít. K uzavření smlouvy o dílo tedy 
byl vyzván další uchazeč, společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o. s na-
bídkovou cenou 2.515.000,00 Kč bez 

Možnost zbavit se větví při 
údržbě zahrad tím, že je odveze-
me na hromadu u nádraží a obec 
je na své náklady nechá podrtit, je 
každý rok více a více využívaná. 
Je to dobře, vždyť většina tohoto 
množství by zřejmě shořela na 
bezpočtu ohništích a všichni by-
chom dýchali nepříjemný kouř. 
Tím spíše bychom ale uvítali, 
kdyby lidé větve na skládce rov-
nali a ne jen tak bez ladu a skladu 
pohodili křížem krážem, kdyby 
s větvemi nevozili pletivo, dráty 
a podobné věci, kdyby okrasné 
traviny a obdobné rostliny, které 
se při drcení sukují a zacpávají 
tak drtící stroj, odvezli v bionádo-
bách. Zpracování by potom bylo 
podstatně snadnější.

Pozornosti občanů jistě neuniklo, 
že se v obci často pohybují geometři a 
zůstávají po nich různé značky. Vždy 
to souvisí s přípravou nějaké stavby. 
To poslední zaměřování je předzvěstí 
kabelizace elektrického vedení. Je na-
plánována (při úspěšném projednání) 
na rok 2019, a to v ulicích Hlavní, Na 
Návsi, U Školy, Podvrbí, U Kovárny, 
Spálená, Jos Fialy, U Hřiště, Nová 
čtvrť a U rybníka a mělo by předchá-
zet rekonstrukci silničního průtahu. 
Protože se tato akce bude týkat téměř 
každého domu, je tento článek pouze 
předběžnou informací.  

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

REKONSTRUKCE 
V OLEŠKÁCH

JEŠTĚ  
K DRCENÍ VĚTVÍ

MÍSTO DRÁTŮ 
KABELY

ŘIDIČI POZOR!
PLATNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU 

JE OMEZENA
NA DOBU 10 LET u skupin A-B

na DOBU 5 LET u skupin C-D-E

ZKONTROLUJTE SI, ZDA JE VÁŠ ŘIDIČSKY PRŮKAZ 
PLATNÝ. BLIŽŠÍ INFORMACE K YÝMĚNĚ ŘIDIČSKÉHO 

PRŮKAZU NAJDETE NA STRÁNKÁCH:

DPH. Neplánovaným prodloužením 
výběrového řízení se ovšem zřejmě 
posune zahájení prací, původně plá-
nované na konec června. 
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Skrbeň, červen 2017

Spolek Skrbeňáček zve 30. 
června na letní kino u Močidla. 
Film bude zveřejněn 20. června 
na webu skrbenacek.wobo.cz  
a na plakátech v obecních vit-
rínách. 

Začátek promítání ve 21.00 hod. 
Občerstvení zajištěno. Lehátka, 
karimatky, spacáky atd. sebou.

Připomínáme, že 30. června bude 
ukončena sbírka na opravu věžních 
hodin na skrbeňském kostele (ciferní-
ky a související mechanismus). Kdo 
chce přispět, může svůj dar vložit 
do pokladničky, která je umístěna na 

SBÍRKA NA HODINY

LETNÍ KINO

obecním úřadě, každý čtvrtek také v 
knihovně, nebo zaslat na zvlášť k tomu 
zřízený účet č. 4750382309/0800.

V dubnovém Inforu jsme si po-
steskli, že žádost o dotaci na re-
konstrukci komunikace V Oleškách 
nebyla úspěšná. Teď máme informaci 
radostnější – dotaci se podařilo získat 
na výsadbu bezmála kilometrového 
pásu stromů a keřů napříč jižním cí-
pem našeho katastrálního území. Sázet 
se bude v podzimních měsících. Cena 
za výsadbu je 233.617 Kč, dotace bude 
229.036 Kč. 

Jako každoročně, i letos upozorňu-
jeme na obecní vyhlášku, podle které 
je zakázáno používat hlučné stroje o 
nedělích a svátcích odpoledne. Stále 
se totiž najdou ti, kteří tento zákaz 
ignorují a chovají se ke svému okolí 
bezohledně. Trpělivost sousedů však 
nemusí být nekonečná…

DOTACE  
NA VÝSADBU

DOPŘEJME SI KLIDU

Tomáš ABSOLON
Tel.: 604 878 852

Jan VALÁŠEK
Tel.: 724 586 958

MTP.OLOMOUC@GMAIL.COM

WWW.MTP-OLOMOUC.CZ


