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Při diskusi o podobě tohoto pro-
jektu zazněly názory minimalizovat 
velikost zadlážděných ploch a prefero-
vat zeleň. Bohužel, aut přibývá a mož-
nost zaparkovat se stává požadovaným 
kritériem „kvality“ bydlení. Jistým 
kompromisem je tedy zřízení několika 
ostrůvků, do nichž bude možné vysadit 
vhodné keře, stejně tak jako do pásů 
podél oplocení, vysypaných nyní ob-
lázky. Na projektu výsadby se pracuje. 

V celé ulici nyní platí režim „obyt-
né zóny“. To kromě jiného znamená, 
že vozidla mohou stát jen na místech 
k tomu určených. Proto je vozovka 
vymezena obrubníky. Kdyby tomu 
tak nebylo, stála by vozidla chaoticky 
všude a byli bychom tam, kde předtím. 
Je ale třeba zdůraznit, že parkovací 
místa nejsou přednostně určena ma-
jitelům domů, které s nimi sousedí  
a totéž platí obecně všude v celé ves-

nici. Místa pro parkování jsou veřejná  
a může na nich stát kdokoliv, i z pro-
tější strany ulice nebo z domu o kus 
dál. Nemělo by se toho ale zneužívat 
pro „schválnosti“ mezi sousedy. Ma-
jitel auta musí přednostně parkovat na 
svém pozemku, s tím se pro rodinné 
domy vydává i stavební povolení.  
A je-li v domácnosti aut více, což je 
už zcela běžné, nevzniká automaticky 
nárok na možnost zaparkovat „u dve-
ří“. Samostatnou kategorií jsou vozidla 

KOMUNIKACE V OLEŠKÁCH
Od poloviny září slouží uživatelům zrekonstruovaná místní komunikace  

v ulici V Oleškách. Původní komunikace sestávala ze dvou různě starých úseků. 
V úseku, kde to bylo nutné, byla zhotovena zcela nová kompletní podkladní 
konstrukce, celá ulice dostala novou asfaltovou vrstvu. Podél komunikace je 
vydlážděn pruh, na kterém je možné parkovat. Na opačné straně bylo možné 
parkovací místa zřídit jen na začátku ulice, kde jsou obecní pozemky. 

Projekt
„Rekonstrukce místní komunikace 

V Oleškách - Skrbeň“
byl realizován za přispění prostředků 

z programu Ministerstva pro místní rozvoj
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používaná k podnikání – jejich parkování musí zajistit firma, nikoliv obec. 
Občas se vyskytne i auto, kterým nikdo nepohne třeba půl roku, jen blokuje 
parkovací místo. Nabízí se argument, který mnozí asi nepřijmou, ale je výstižný 
– kdo chtěl mít koně, musel mít pro něho i stáj. Uvedeného si musí být vědomi 
všichni. Současně je však namístě především vzájemná ohleduplnost. Díky ní 
jde vše mnohem snadněji.

Po rekonstrukci volají i další ulice. Nejhorší situace je nyní zřejmě v ulicích 
Nádražní a Nová čtvrť. S úpravami je ale nutno počkat, až proběhne kabelizace 
elektrického vedení ČEZ. Tomáš Spurný

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém zasedání 4. září toto usnesení:

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

-   schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo se společností SWI-
ETELSKY  stavební s.r.o. na stavbu 
Rekonstrukce MK V Oleškách - Skr-
beň, číslo smlouvy zhotovitele S18-
036-0017.

- schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na 
zajištění dopravní obslužnosti Olo-
mouckého kraje.

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2017.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Tenisové hřiště je poměrně 
hojně využívané a hráčů přibývá.  
To je potěšitelné. V průběhu čer-
vence byl zprovozněn rezervační 
systém. Až praxe ukázala, že někte-
ré parametry výchozího nastavení 
bude vhodné změnit. Proto byla 
lhůta, ve které je možno hřiště 
rezervovat, zkrácena na 1 hodinu, 
a lhůta pro zrušení rezervace zkrá-
cena na 6 hodin. 

R e z e r va c e  j e  j e d n o d u c h á  
a zvládne ji dnes snad už každý. 
Proto není přijatelné, aby na hřišti 
někdo hrál bez rezervace a argumen-
toval tím, že se neumí zaregistrovat, 
že to za něj měl udělat kamarád a ten 
na to zapomněl atd. (to vše zaznělo 
– od dospělých!). Lze přijmout, že 
si na právě neobsazené hřiště při-
jdou zahrát děti, myšleno školáci, 
kteří ale musí respektovat, že může 
přijít někdo, kdo rezervaci má. Pro 
studenty a zejména dospělé to tak 
ale fungovat nemůže. Všude jinde 
se hráči rezervují a za užití hřiště 
platí, proč by to tak nemělo být  
ve Skrbeni?

A jak postupovat v případě, že  
z důvodu špatného počasí nebude 
možné hrát? Stačí zavolat nebo na-
psat správci hřiště a ten už zařídí, že 
se za takovou rezervaci nebude platit.

Další změnou je, že v zájmu 
podpory sportování seniorů byla za-
vedena 50% sazba pro hráče ve věku  
60 a více let. 

Zajímavou zkušeností bylo, když 
na hřišti hráli dva muži z jedné ze 
sousedních obcí. Aniž by je k tomu 
někdo vyzval, po skončení vzali 
kartáč umístěný vedle vstupní branky 
a hřiště přemetli. Považovali to za 
naprosto samozřejmé. 

To  j e  n ě k o l i k  z k u š e n o s t í  
z  první tenisové sezóny, která  
už víceméně končí. Těšíme se na 
tu příští.

PROVOZ  
TENISOVÉHO HŘIŠTĚ

V minulém Inforu bylo na konci 
článku o zřízení „venkovní tělo-
cvičny“ u železniční zastávky přání, 
aby se využívala nejméně tak, jak 
iniciátoři jejího zřízení předpokláda-
li. Ukázalo se, že skepse nebyla na 
místě. Seniorklub dokonce zahájil 
cvičení slavnostním „křtem“ fitness 
strojů. Řada občanů, nezávisle na 
aktivitách seniorklubu, chodí k ná-
draží pravidelně cvičit a netají se 
spokojeností s tím, že něco takového 
ve Skrbeni máme. 

SKUTEČNĚ SE CVIČÍ

Od 1. září mohou cestující ve 
veřejné dopravě v Olomouckém kraji 
využívat služeb telefonní informační 
linky. Zavedl ji krajský koordinátor 
dopravy KIDSOK.

INFO CESTUJÍCÍM

Nová linka pro Integrovaný do-
pravní systém Olomouckého kraje 
(IDSOK) má telefonní číslo 588 88 77 
88. Zájemcům je k dispozici v pracov-
ních dnech od 7 do 15 hodin. 

Cestující se na lince dozvědí 
například podrobnosti o cenách  
a platnosti všech jízdních dokladů v ID-
SOK, seznámí se s KOMBIZÓNAMI  
a ověří si informace o tarifních zónách. 
Pracovníci linky jim také sdělí vše 
potřebné o žákovském a studentském 
jízdném, průkazech umožňujících 
slevy a uznávání dokladů při přestupo-
vání mezi osobními a spěšnými vlaky, 
příměstskými autobusy a městskou 
hromadnou dopravou.

V neděli 29. října se koná 
tradiční průvod k uctění památky 
obětí 1. světové války a výročí 
vzniku samostatného Česko-
slovenska. Průvod začne v 17 
hodin na návsi a bude zakončen 
ohňostrojem.

LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD
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V neděli 17. září tohoto roku 
do naší obce přijela vzácná návště-
va, pan Christian von Skrbensky se 
svou přítelkyní, který, jak už jeho 
jméno napovídá, je potomkem 
šlechtického rodu Skrbenských  
z Hříště, kteří vlastnili Skrbeň  
v 16. století a od té doby podle ní 
používají přídomek Skrbenští. 

Pan Christian patří ke členům 
rodu, kteří se už v 17. století usíd-
lili na území dnešního Německa.  
S přítelkyní žijí v Drážďanech  
a u nás byli na dovolené v Jesení-
kách. I přes nepřízeň počasí nebo 
možná právě proto se vydali na 
výlet do Olomouce a po prohlídce 
katedrály sv. Václava, kde se nachá-
zí náhrobek nejslavnějšího člena 
rodu, kardinála Lva Skrbenského 
z Hříště, pražského a poté i olo-
mouckého arcibiskupa, navštívili  
i naši obec, aby se podívali na tvrz 
- ,,kolébku“ svého rodu.

Díky ochotě a rychlé reakci 
pana Romana Ruffera jsem měl 
možnost (spolu se svým otcem 
Janem Vymětalem) se s tímto 
sympatickým členem rodu Skrben-
ských setkat a popovídat si, i když 
jen anglicky a německy, protože 
rodová větev, z níž pochází, již 
celá staletí česky neumí. Příjemné 
posezení nad sbírkou pohlednic  
a fotografií kardinála Lva Skr-
benského z Hříště i rozvětveným 
rodokmenem rodu snad nastarto-
valo i další etapu v genealogickém  
a historickém výzkumu, kterému se 
již léta věnuji. Vzhledem k tomu, 
že poslední návštěva vzdálených 
příbuzných pana Christiana, a to  
z Vídně, do naší obce zavítala  
v létě roku 1990, doufám, že ta-
kových náhodných setkání bude 
jen přibývat a povedou k lepšímu 
poznání dějin naší obce i rodu, 
který ji kdysi držel.

Matěj Vymětal

V neděli 24. září se na Horním 
náměstí v Olomouci konala oslava  
45. výročí soutěže Plamen a závěrečné 
vyhodnocení XX. ročníku ligy mla-
dých hasičů v požárním útoku okresu 
Olomouc. Obě skrbeňská družstva  
v letošním ročníku „ligy“ obstála se 
ctí. Od května do září absolvovala cel-
kem 7 soutěží. V celkovém hodnocení 
družstvo mladších vybojovalo 4. místo 
z 34 zapojených kolektivů, starší jsou 
na 16. místě z 30. 

Skončila liga 2017 a hned v sobotu 
14. října začíná v Náměšti na Hané 
závodem požárnické všestrannosti 
Plamen 2017/2018.    

MLADÍ HASIČI

Ve čtvrtek 21. září 2017 se konalo 
setkání seniorů Olomouckého kraje  
a volba babičky roku. V pavilonu 
A na olomoucké Floře se sešlo přes 
700 seniorů z celého kraje. Byl to 
již druhý ročník „Babičky roku“. 
Celé odpoledne bylo pod záštitou 
hejtmana Olomouckého kraje pana 
Oklešťka. 

O titul babička roku soutěžilo 
12 babiček a mezi nimi byla i naše 
babička paní Helena Smahelová. 

BABIČKA ROKU  
OLOMOUCKÉHO 
KRAJE 2017

NÁVŠTĚVA

Už dříve jsme informovali o tom, 
že sběr nebezpečných a objemných 
odpadů bude ve Skrbeni v sobotu 
7. října.

O týden později, v sobotu 14. 
října provedou hasiči sběr kovového 
odpadu a elektrospotřebičů (pračky, 
ledničky, elektrické sporáky, mikro-
vlnné trouby, …).

SBĚROVÉ SOBOTY

Část skrbeňských mladých hasičů 
po vyhodnocení letošní ligy

Nejstarší babička letos byla 100letá  
a 96letá paní. 

Celým odpolednem provázel Vla-
dimír Hron a naše krajská předsedkyně 
paní Milena Hesová. Zvládnout toto 
odpoledne musel ale celý kolektiv 
krajské rady. O zpříjemnění celého od-
poledne se postaraly taneční skupiny 
z Těšetic, Velkého Týnce a Skrbeně.

Zvolily jsme si Bábinčin Maršov-
ský valčík a protože skladba začíná 
„copak by jsi chtěl ty můj vnoučku“, 
pozvaly jsme si k našemu tančení ši-
kovné studenty z olomouckého církev-
ního gymnázia a Filipa Čehovského 
ze Skrbeně. 

Nácvik byl zvládnut během pěti 
zkušebních dnů. Nejprve to vypa-
dalo, že se to nezvládne, ale šikov-
nost mládí dodalo odvahu i nám 
seniorkám. Celé naše vystoupení 
sklidilo velký úspěch. Snad spojení 
mládí a stáří dokazuje, že jedno se 
od druhého nevylučuje. Musíme jim 
poděkovat za jejich velkou trpělivost  
s námi. Ono není valčík jako valčík.  
I náš trénink a cvičení přispělo k tomu, 
že se nám naše vystoupení povedlo.

Marta Studená 
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Na neděli 22. října je připraven 
další z koncertů komorní hudby. Ten-
tokrát účinkuje Pražské smyčcové 
duo ve složení Miloš Černý - housle, 
Eva Šašinková - kontrabas. Kon-
cert se koná v Domě služeb, začíná  
ve 14 hodin.

Smyčcové duo ve složení housle  
a kontrabas interpretuje skladby 
českých i světových autorů klasické 
hudby. Oba umělci mají zkušenosti 
s multižánrovou hudbou, od vážné 
hudby přes šansony, spirituály až  
k folkloru. Jejich vystoupení je bohaté 
nejen šíří repertoáru, ale též využívá 
jejich multiinstrumentálních schop-
ností. Kromě houslí, kontrabasu, kla-
víru a  sólového zpěvu můžete v jejich 
podání slyšet i theremin – nástroj 20. 
století, pro který komponoval např. 
Bohuslav Martinů. Všechny pořady 
jsou provázeny mluveným slovem doc. 
Miloše Černého, který pedagogicky 
působí na DAMU.

SMYČCOVÉ DUO

V úterý 31. října se koná v knihov-
ně beseda s manželi Šarapatkovými 
o cestování po Islandu. Začátek je  
v 17:30 hod.

ISLAND, ZEMĚ 
SOPEK A VOD

VÝSTAVA
Obecní knihovna ve Skrbeni  zve 

na výstavu obrazů – „Mandaly“ místní 
občanky Zuzany Krulové. Vernisáž  
k výstavě se bude konat ve středu  
1. listopadu v 18 hodin. Obrazy si 
budete moci prohlédnout celý listopad  
v době otvíracích hodin knihovny.

Zuzana Krulová
Narozena 1988 v Opavě. Po studiu logopedie na UP v Olomouci se usadila 

v srdci Hané ve Skrbeni. Malování se věnuje od dětství, přináší jí totiž velkou 
dávku energie a štěstí. Po narození dcery se jí změnila spousta věcí. Zuzana 
získala nový rozměr bytí a její mandaly začaly být ještě silnější, bohatější, 
nápaditější a krásnější. Přitahovaly stále více lidí a ona se rozhodla, že přesně 
toto je práce, které chce věnovat svůj čas a svůj život.

Miluje chvíle, když vidí, jak se člověk rozzáří radostí, když dostane právě 
tu jeho mandalu. „Je to můj okamžik štěstí, který mě utvrdí v tom, že vše je 
tak, jak má být.“

Zuzana Krulová Mandala Art

Mandaly
Slovo mandala znamená kruh nebo 

oblouk. Je symbolem jednoty a rovno-
váhy a vyskytuje se ve všech dobách, 
kulturách i náboženstvích. 

Obraz mandaly sám o sobě tvoří 
nádherný prvek v prostoru. Může 
být umístěn jako solitér, který tvoří 
dominantu místnosti, nebo může být 
zakomponován s jinými obrazy tak, 
aby ladily oku i duši. Mandala je silný 
energetický zářič a je vždy na Vás, 

kterou si dle vlastního cítění vyberete, 
aby zharmonizovala Váš prostor. Man-
dala může přinést uklidnění, štěstí ale 
také radost, živost a aktivitu.

Tvorba a realizace
Obrazy jsou malovány většinou 

na zakázku podle přání. Někdy si 
zákazník řekne barvy a prostor, do 
kterého obraz umístí. Jindy si řekne  
i motiv, nebo zadání jinak konkreti-
zuje. Vše je na domluvě a výsledek 
nakonec všechny mile překvapí.

 Originál  je malován na papír 
kombinací několika technik - kaligra-
fický fix, akvarelové pastelky, akry-
lové barvy, gelové fixy atd. Plasticitu  
a světloodrážející efekt mandalám spolu   
s akrylem dodávají tekuté perly. Hoto-
vý obraz je v pevných deskách předán 
majiteli a ten si ho již podle vlastního 
vkusu nechá zarámovat.

Vaši mandalu  si můžete vybrat  
z galerie nebo objednat na přání na FB 
stránce: Zuzana Krulová Mandala Art

Můžete také napsat  email :  
zuzana.krulova@email.cz


