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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXI. 2021

Obraz školní budovy, který namaloval někdejší skrbeňský občan pan Josef Oháňka

ŠKOLA NA VLNÁCH DISTANČNÍ VÝUKY
Tento článek byl napsán pro prosincový Infor. Nedopatřením však do Inforu
zařazen nebyl. Všichni jsme ale doufali, že to, co popisuje, se stane do konce
roku minulostí. Bohužel se tak nestalo a text je stále aktuální i na začátku roku
nového. Věřme, že ne nadlouho.
Když se školy v březnu uzavřely
v důsledku pandemie koronaviru, zastihla nás tato zpráva bezprostředně po
návratu z jarní školy v přírodě. V naší
hlučné škole během několika hodin
zavládlo ticho a klid, ale život se v ní
nezastavil. Všem bylo jasné, že výuka
musí probíhat dál, ale jak? Chyběly
základní zkušenosti s řešením vzniklé situace a nebylo ani jasné na jak

dlouho nás jiný způsob výuky čeká.
Vsadili jsme tedy na to, v čem si věřili
učitelé a co zvládali žáci sami nebo
s dopomocí rodičů. Naše distanční
výuka byla od 2. týdne postavena na
emailování a telefonování. Touto formou jsme společně sdíleli nejen učivo,
ale obohacovali jsme se o fotografie
z jarních vycházek, z domácí výuky
nebo jen tak jsme si mezi sebou posíla-

li zajímavé obrázky pro radost. Všem
nám ovšem chyběl osobní kontakt
a vymýšlení společné činnosti.
Bylo to náročné období, ve kterém
žáci i učitelé klasické školní pomůcky vyměnili za klávesnici, monitor
a myš. Ale společně jsme se zlepšovali
a po technické stránce jsme rostli.
Na své jarní koronavirové cestě jsme
nasbírali první zkušenosti. Školní IT
prostředí je výborné díky nedávné
rekonstrukci školy. Půdu pod nohama
jsme ale trochu začali všichni ztrácet
se zavedením společné komunikační
platformy, která se ukázala ne příliš
šťastným řešením. Naši žáci nebyli
v běžných hodinách informatiky pro
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způsob videokonferencí dostatečně
cvičeni a také materiální vybavení
některých rodin nebylo plně dostačující. Společné online propojování
bylo někdy zkouškou nervů na obou
stranách monitoru. Ale naštěstí přišly
prázdniny. Pro žáky odpočinkové, pro
učitele obdobím bilancování toho, co
jsme na jaře nestihli, jak neprobrané
a zcela nevhodné učivo pro distanční
výuku co nejvhodněji zařadit do učebních plánů na další školní rok.

vysvětlovat žákům učivo z elektronických učebnic, dokážeme se propojit
a pracovat na tabulích a obraz přenášet
na monitor žáků do jejich domovů.
V současné době distanční výuka
pokrývá všechny předměty školního
vzdělávacího plánu, a i když je náročná
pro každého účastníka a každé vzájemné setkání je naše velká premiéra,
pociťujeme ze strany žáků a rodičů
velkou snahu a ochotu zvládnout vše
co nejlépe. Tvoříme pevný vzájemně

Září letošního školního roku bylo
spojeno s intenzivním opakováním
a docvičováním učiva, ale i se zaváděním nových IT nástrojů. Po zkušenostech z jara jsme pro komunikaci na
celé škole zvolili novou komunikační
platformu Teams. Společně s rodiči
jsme probrali potřeby pro případnou
domácí výuku. Tam, kde bylo rodinné
vybavení nedostačující, škola podala
pomocnou ruku a byla schopna zapůjčit notebooky, které jsme získali
z nedávné projektové činnosti. Teď se
náramně hodily. V některých rodinách
se vyskytly problémy s financováním
dat pro distanční výuku. I tady se škola
snažila pomoci a rodiče nakontaktovala na občanská sdružení, která tato data
poskytují zdarma.
A vlastní práce? Ta je dnes zcela
jiná. Ve třídách vznikla malá vysílací
studia, která umožňují pedagogům

otevřený trojúhelník, který má podle
mého dobrou budoucnost.
A tak si škola žije dál. Jinak, než
jsme zvyklí. Jinak, než bychom si přáli. Přizpůsobit jsme museli i přijímání
žáků do základní a mateřské školy, jiné
bylo slavnostní ukončení a zahájení
školního roku.
Je toho „jinak“ opravdu hodně a je
neuvěřitelné, jak jsme se s tím všichni
dokázali poprat. Je třeba ale i poděkovat všem zaměstnancům za to, že našli
způsob, aby to šlo, aby to fungovalo.
Všem žákům za to, s jakou chutí se
pustili do on-line výuky a jde jim to
opravdu báječně. A v neposlední řadě
všem rodičům za pomoc a podporu
svých dětí a rovněž zřizovateli, který
s předvídatelností vložil nemalou
finanční částku na vybudování IT zázemí, na kterém my dnes rosteme dál.
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Jarmila Kulatá

Přes všechny výdaje a případné
starosti s provozem školy je zřejmé,
že k obci škola patří a ve svých žácích
spoluvytváří vztah k domovu. Ten
se projevuje různě. Připojujeme dva
příklady.
Nejdříve malé ohlédnutí na začátek školního roku. Škola při této příležitosti dostala krásný dárek. Je jím
obraz školní budovy, který namaloval
někdejší skrbeňský občan pan Josef
Oháňka. Ten neopomněl na zadní
stranu obrazu napsat: „Namaloval
Josef Oháňka, bývalý žák skrbeňské
školy“.
Druhým příkladem je vzpomínka
na pana Jiřího Bodláka, který zemřel
v polovině prosince loňského roku.
Poslední část svého života prožil
komplikovaně, nicméně to byl on, kdo
dal první impulz k obnovení skrbeňské školy, tehdy několik let zavřené
a určené k jinému využití. Jirka za
mnou přišel těsně po Vánocích 1989
s tím, že hledá někoho, kdo by mu
pomohl prosadit obnovení školy ve
Skrbeni. Souhlasil jsem a pustili jsme
se spolu do snažení, v očích některých
marného, v očích jiných, jichž byla ale
naprostá většina, správného. Přidali se
další a se všeobecnou, často spontánní
podporou bylo cíle nakonec dosaženo.
Bez Jirky Bodláka, někdejšího žáka
skrbeňské školy, by se tak ale nestalo.
Tomáš Spurný

ZE ŽIVOTA
SKRBEŇÁČKU
V prosinci,
na výroční schůzi
spolku Skrbeňáček, došlo k několika událostem,
o kterých bychom
chtěli naše spoluobčany informovat.
Po více než osmi letech ukončil svou
činnost předseda Miroslav Štanga.
Rádi bychom mu touto cestou
poděkovali za jeho obětavou činnost
a stovky hodin, které ze svého času
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obětoval přípravám a organizaci desítek akcí. Při zhodnocení činnosti za rok 2020, která byla významně ovlivněna
vládními restrikcemi kvůli koronaviru, bylo konstatováno, že účastníky akcí jsou cca z jedné třetiny skrbeňáci,
zbývající účastníci jsou přespolní. Přesah činnosti do
okolních vesnic nás sice těší, nicméně hlavním záměrem
organizátorů je udělat něco především pro našince. Pokud
je malý zájem skrbeňáků o naše akce dán tím, že by to
chtělo akce obměnit, opětovně vyzýváme ty, kteří mají
nápady a chtěli by se aktivně podílet na organizování kulturního života ve Skrbeni, aby se s námi spojili a přiložili
ruku k dílu. Pokud bude nezájem pokračovat, zvažujeme
své další působení.
S ohledem na organizační změny, aktuální úbytek členů
a vládní restriktivní opatření bylo rozhodnuto o plánu akcí
na rok 2021: čarodějnice, letní kino na konci školního roku,
podzimní kino na konci prázdnin a drakiáda.
Novým předsedou spolku se stala mnohaletá členka
a spoluorganizátorka Růžena Pudilová, která nové nápady
a dobrovolníky vítá s otevřenou náručí.

MAMI, TATI,
KUPTE MI ZVÍŘÁTKO!
Aneb proč (ne)pořídit dítěti domácího mazlíčka
Pokud dítě odmalička vyrůstá v domácnosti, kde je nějaké
zvířátko, vytvoří si
k němu silné citové
pouto, které přetrvává
až do dospělosti. Tudíž
mazlíček napomáhá
v utváření a budování citové složky dítěte. Kromě toho
jej učí zodpovědnosti. Dítě má určité povinnosti, zjistí, že
nemůže jen tak odejít z domu a nepostarat se o mazlíčka,
nevyvenčit ho, nedat mu napít.
Samozřejmě dítěti zprvu pomáhají rodiče, ale postupně
je schopno se postarat o zvířátko samo. Naučit dítě zodpovědnému chování a uvažování je pro jeho správný vývoj
opravdu důležité.
Mezi další pozitiva jistě patří také to, že si dítě osvojí
zásady ohleduplného chování a trpělivosti. Rodiče dítěti vysvětlují, že tahat zvířátko za ocas je špatné, že mu tím ubližuje.
O tom, že naučit mazlíčka poslušnosti je běh na dlouhou
trať ani nemluvíme.
Kdy zvířátko pořídit?
Doporučujeme pořídit ho v době, kdy budete i vy sami
ochotni přijmout za něj zodpovědnost. Hned od začátku
na domácího mazlíčka musíte pohlížet jako na nového

a plnohodnotného člena rodiny. Pokud si nejste s čímkoliv
jistí, nebojte se pořízení mazlíčka odložit. Nejprve si také
zjistěte, co vše péče o dané zvířátko obnáší, jak se pohybují
finanční náklady, kolik času mu budete muset věnovat.
Pokud často cestujete, zjistěte si, jaké máte možnosti
hlídání, nebo zda bude možné brát mazlíčka na dovolené
s vámi. A pokud si nejste jisti připraveností dítěte, zkuste si
o tom promluvit např. s učitelkou, s výchovnou poradkyní
nebo dětskou psycholožkou. Vše je však většinou otázkou
intuice.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Tříkrálová sbírka
Pokladnička pro Tříkrálovou
sbírku bude k dispozici v neděli
10. ledna u kostela od 14:00
do 15:00. Jiné způsoby přispění viz
www.trikralovasbirka.cz

CO NÁS ČEKÁ
V NOVÉM ROCE
Přesnou a úplnou odpověď na takovou otázku nezná
nikdo. Nicméně alespoň něco lze s větší či menší mírou
jistoty předpokládat.
Z pohledu dění v obci už v lednu to bude instalace
svislé zvedací plošiny u schodiště v Domě služeb a farnost
zahájí práce na rekonstrukci fary na komunitní centrum.
Jakmile se rozjaří, bude pokračovat rekonstrukce silnice
od kostela ke hřbitovu včetně veřejného osvětlení. Protože
rekonstrukci silnice v ulici Hlavní vzala za své naprostá
většina zeleně a květinových záhonů, bude zpracován
návrh na osázení ostrůvků vzniklých pro tento účel, i dalších přilehlých ploch. Máte-li nějaké návrhy, doporučení,
představy, neváhejte a napište na obec@skrben.cz.
Na období letních prázdnin je naplánována obnova interiéru Domu služeb. S jinými akcemi se zatím
nepočítá, bude ale pokračovat příprava projektových
dokumentací.
A v osobní rovině? Všem vám přeji, aby na vás čekalo co nejméně problémů a starostí, aby převážilo to dobré
a příjemné.
Tomáš Spurný
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VZPOMÍNKA NA PANA JANA MORÁVKA
Jenda Morávek byl a zůstává pro mne hanáckým Pánbíčkem.
Měl všechny boží rysy a hanáckou rozšafnost a moudrost. Bývalý učitel
Lidové umělecké školy/Lidušky/ v Uničově, milovník klasické hudby, využil
v osmdesátých letech minulého století příležitost k založení tak zvaných
Kruhů přátel hudby v 27 obcích a osadách na Uničovsku.
Šel na to chytře. Všechna Jednotná zemědělská družstva měla
zvláštní fond na uspokojení kulturních potřeb pracujícího lidu. Tuto
aktivitu nebylo možno odmítnout.
Jenda trpělivě objížděl předsedy
Jednotných zemědělských družstev,
až získal jejich souhlas. Vznikla
nejhustší koncertní síť na kilometr
čtvereční na světě. Na Uničovsku se
tak rok co rok uskutečnilo několik set
koncertů a ne ledajakých. I v nejmenších obcích bez koncertního sálu, ale
s malým kostelíkem či mateřskou
školkou se začala objevovat zvučná jména hvězd koncertních pódií,
jakými byli např. Josef Suk, Eduard
Haken, Pavel Šporcl, Štěpán Rak, Jiří
Hlaváč, Jaroslav Krček, Smetanovo
kvarteto, Janáčkovo kvarteto a ve
výčtu souborů a sólistů bych mohl
ještě dlouho pokračovat…
Jenda začal zvát i představitele
profese herecké a tak v různých kombinacích s koncertními umělci zněly
verše v podání Radovana Lukavského,
Otakara Brouska, Gabriely Vranové,

Táni Fischerové, Jitky Molavcové…
Pokládám si za čest, že jsem byl ke
spolupráci pozván i já a tak mohu
podat autentické svědectví o Jendovi,
o organizaci koncertů a jejich ohlasu.
Koncerty byly hodinové, Jenda měl
vždy zasvěcený úvod. Čas se musel
striktně dodržovat, protože se po odpoledním vystoupení přejíždělo jinam
na podvečerní a potom ještě jinam na
večerní. Harmonogram sestavoval
Jenda tak, aby nedocházelo, jak on
říkal, k časovým prodlevám. V praxi
to znamenalo, že jsme dojížděli do
jednotlivých míst těsně před začátkem
a odjížděli ihned po skončení. Často
se stávalo, že pohostinní pořadatelé
připravili občerstvení. To ale Jenda
dopředu věděl a itinerář dle toho
upravoval.
V autě seděl vždy vedle šoféra
a navigoval spletí silniček a místních
cest, které vedly k místu konání. Během jízdy zároveň informoval, co se
kde chystá k jídlu. Popravdě, chystalo
se všude. Skvělé hanácké koláče,
místní uzeniny, v Troubelicích vždy

minutková večeře, v Lošticích bývala
jednu dobu zabíjačka…
Za Jendou se nejezdilo jen na jedno vystoupení, ale rovnou na sedm až
třeba čtrnáct, podle toho, kolik času
umělci měli. V sobotu a v neděli byla
tři vystoupení denně, ve všední dny
dvě. Jak jinak pokrýt dvacet sedm pořadatelů? V posledních letech několik
štací ubylo… Stát přestal podporovat
tuto bohulibou činnost. Honoráře
umělců byly sice jen symbolické, ale
každý z účinkujících se těšil na setkání
s Jendou i s jedinečným publikem.
Musím dodat, že Jenda tuto nesmírně
namáhavou a organizačně složitou
agendu vykonával s láskou a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
V posledních letech už ze zdravotních důvodů nemohl jezdit na
jednotlivé koncerty. Ty se však zásluhou dalších nadšenců a Jendových
přátel konaly a konají dál. Bylo by
škoda opustit hudbymilovné Hanáky
a Hanačky, z kterých vychoval snad
nejlepší, nejvstřícnější a zároveň
nejzasvěcenější posluchače, s jakými
jsem se kdy setkal.
Jan Morávek, pro přátele Jenda,
v sobotu 2. ledna zemřel. Odešla jedna
z největších osobností, s jakou jsem
se v životě setkal. Vše, co na poli hudebním vykonal, bude žít dál. V nás
účinkujících i v každém z těch desítek
tisíc posluchačů, kteří se zúčastňovali
na Uničovsku a jeho okolí koncertů.
Štafetu převzala za Jendu paní
doktorka Karla Vymětalová a vede
si skvěle. Dobře ví, že Jendou zaseté
símě hudby a slova, ponese ještě dlouho vzácné plody lásky k naší zemi,
k lidem a k Bohu.
Alfred Strejček
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