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ZACHRÁNILA
LIDSKÝ ŽIVOT
Jana Coufalová ze Skrbeně projevila nedávno mimořádnou pohotovost
a hrdinství. Svým počínáním zachránila mladý život. Na naši žádost
popsala tuto událost takto:
„V pátek 25. března jsme si
s mými kamarádkami Monikou Fišerovou a Marcelou Hošákovou naplánovaly klidnou vyjížďku s koňmi.
Jely jsme směrem na přírodní koupaliště Poděbrady. Když jsme se vracely
zpátky, asi 500 metrů od Mlýnského
potoka v Olomouci-Hejčíně, jsme za-

slechly křik. Jely jsme tedy za hlasem
a našly tři opuštěná kola na mostě.
Jelikož jsem měla nejklidnějšího koně,
sesedla jsem a utíkala se podívat co
se stalo. Naskytl se mi strašný pohled na hystericky plakající pětiletou
holčičku stojící na břehu potoka.
Řekla mi, že se tam topí její maminka
s bráškou. Ihned jsem poslala holčičku za holkama, aby zavolaly záchranku. Kamarádky ji mezitím uklidňovaly. V bouřící vodě jsem zahlédla jen
zmítající se tělíčko chlapce. Naštěstí
měl cyklistickou přilbu, za kterou
jsem ho zachytila a vytáhla na břeh.
Chlapec už nedýchal, byl cyanotický
a bez pulsu, proto jsem ihned začala
s masáží srdce. Asi po třiceti stlače-

ních hrudníku začal dýchat a probral se. Byl zmatený, v šoku, ale při
smyslech. Začala jsem ho uklidňovat
a rychle jsme mu s děvčaty poskytly
suché a teplé oblečení. Poté přijela
záchranná služba a chlapce i s holčičkou si převzali. Chlapec je prozatím
v nemocnici a podle informací jeho
tatínka, je zdráv.
Když si zpětně promítnu, co vše se
v tom okamžiku odehrálo, uvědomuji
si, že není nic důležitějšího v lidském
životě, než jeho zdraví. ,,Je to úžasný
pocit, zachránit lidský život. Natož
dětský.“
Nezbývá, než Janě vyjádřit velké
uznání.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém zasedání 18. dubna 2011 toto
usnesení:
1/6/2011
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o přípravě a průběhu akcí.
2/6/2011
ZO schvaluje na základě předložené nabídky zadání prodloužení zdi
u parkoviště naproti hřbitova společnosti OSASTERA spol. s r.o.
3/6/2011
ZO schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2010 s výhradou.
Ukládá starostovi obce provést
opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.
4/6/2011
ZO schvaluje, že o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 bude
požádán Krajský úřad Olomouckého
kraje.
5/6/2011
ZO schvaluje výměnu přístřešku
na autobusové zastávce v ulici Na Návsi za přístřešek od firmy Zámečnictví
Zamazal a pořízení informačních vitrín od společnosti Enrom.
6/6/2011
ZO ukládá starostovi vyhlásit
výběrové řízení na stavbu „Stavební
úpravy a přístavba k hygienickému
zázemí obecního sálu“.
7/6/2011
ZO vyhlašuje 1. ročník soutěže
„Rozkvetlá Skrbeň“.
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8/6/2011
ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci poskytované prostřednictvím
MAS Moravská cesta na půdní vestavbu hasičské zbrojnice.

Provádění hodnocení:
Pochůzkou komise v několika
obdobích dle doporučení odborníků
s ohledem na dobu květu nejčastěji
používaných květin.

9/6/2011
ZO souhlasí s tím, že v případě
získání dotace na půdní vestavbu hasičské zbrojnice prostřednictvím MAS
Moravská cesta bude této organizaci
poskytnut finanční dar na financování
její činnosti ve výši odpovídající 5%
získané dotace.

Způsob ocenění:
Diplomy a věcné ceny související
s pěstováním květin apod. pro první tři
v každé kategorii s možností udělení
„zvláštní ceny“.

10/6/2011
ZO schvaluje výsledek hospodaření ZŠ + MŠ Skrbeň za rok 2010 ve
výši 0,- Kč.

ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE

11/6/2011
ZO schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2009/02935/OŽPZ/DSM ze dne
21. 9. 2009.
12/6/2011
ZO schvaluje uzavření nájemní
smlouvy č. 42N11/21 s Pozemkovýmn
fondem ČR na pronájem pozemku
p.č. 560/6 v k.ú. Skrbeň.
13/6/2011
ZO schvaluje rozpočtovou změnu
č. 1/2011.

ROZKVETLÁ
SKRBEŇ
Zastupitelstvo obce vyhlašuje
1. ročník soutěže „Rozkvetlá Skrbeň“. Tato soutěž má za cíl podpořit
péči občanů o vzhled průčelí jejich
domů a předzahrádek před nimi, což
rozhodující měrou přispívá k pěknému
vzhledu celé obce.
Posuzované kategorie:
1. Průčelí domů
(okenní truhlíky, treláže, …)
2. Předzahrádky

Předpokládaný termín vyhlášení
výsledků: září

V některých ulicích si určitě
občané všimli speciální cisterny
vybavené zařízením na tlakové čištění kanalizačního potrubí. Jedná se
o akci, která má za cíl jednak odstranit
z původní kanalizace letité nánosy
a opět ji zprůchodnit v plném profilu,
jednak umožnit práci speciální kamery, pomocí jejíhož záznamu bude
možné zkontrolovat stav kanalizace
a rozhodnout, do jaké míry bude nutné
připravit její rekonstrukci. Současně
se bude kontrolovat, zda z domovních
přípojek i přes vybudování splaškové
kanalizace i nadále nevytéká odpadní
voda.
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VZPOMÍNKY pana Lakomého
pokračování
ŠLAHÁNÍ VLKA
Mezi mé dětské hry patřilo i „šlahání vlka“. Byla to
zábava speciálně chlapecká, ke které jsem nepotřeboval
žádného společníka, ba výbava pro ni byla jednoduchá:
Maminka mně koupila v obchodě u Řezníčků (čp. 53)
dřevěného vlka, na vlastnoručně zhotovený bič jsem si
uřezal prut na vrbě u Močidla, a kousek patřičně silného
provázku se doma vždycky našel. Protože se špice vlka
časem třepila, zatloukal jsem do ní malý cvoček s kulatou
hlavičkou, který nebrzdil rotaci.
Přiznávám se, že jsem hračku-vlka neviděl už nejméně
70 let. Proto nemohu přísahat, že moje dnešní představa
je autentická se skutečností. V mých vzpomínkách je to
dřevěný váleček vysoký asi 6 cm a o průměru 4 cm. V dolní
třetině je zúžen v jehlan, ve střední části má vysoustruhované mělké rýhy aby namotávaný provázek neklouzal.
V horní části je rýha hlubší a vytváří tak hlavičku vlka.
Ten je celý pomalován pestrými barvami. V paměti mně
utkvěla zvláště červená.
Více než tohoto vlka jsem si cenil „kačô“. Starou káču,
kterou jsem našel mezi haraburdím na komoře a pravděpodobně pocházela ještě z mládí mého tatínka. Na rozdíl od
vlka měla tvar nízkého obráceného kužele, nebyla uměle
nabarvená, ale měla přírodní červenohnědou barvu dřeva
jako náš „róbl“, jimž se utahovala povřísla snopů. Maminka
říkávala že je z „kadlátkovyho dřeva“. Snad z něho byla
i moje káča. Při rotaci byla stabilnější a nekonala tolik
kolébavých pohybů jako vysoký vlk. A ještě něco: vlka
měl kdekterý kluk, protože byl běžně prodejný, káču však
měl jen málokdo.
Technika hry: Vlk se uchopil do levé ruky špicí k tělu,
pravou rukou se něj namotal motouz biče. Potom se vlk
postavil na zem, jemně přidržovaný levou rukou za hlavičku a prudkým odstředivým pohybem biče v pravé ruce
se motouz odmotal a uvedl vlka do točivého kolébavého
pohybu. V něm se pak udržoval šlehy biče.
Životní období, kdy zájem o tuto hru u mne kulminoval,
odvozuji z této vzpomínky: Na odpolední vyučování, které
začínalo ve 13 hodin, jsem se jednou za slunečního poledne
vydal mnohem dříve než jindy. A ne jako obyčejně kolem
fary, ale kolem kostela. A ještě k tomu s káčou v kapse
a s bičem. Důvodem toho bylo, že cesta do školy tudy vedla
po široké dlážděné silnici, která byla ideálním místem pro
šlehání vlka. Spáry mezi kameny bývaly tehdy vyplněny
suchým blátem, takže byla hladká jako stůl. Její šířka poskytovala dostatečný prostor pro odskočení vlka po úderu
provázkem, a hladký povrch nebrzdil rotaci. Nebyl jsem
sám, kdo této přednosti využíval. A tak silnicí zaznívaly
tlumené údery bičů a za každým následovala poskočení

vlčka blíže ke škole. Do třídy jsme s ním ale nemohli.
Tak jsme biče i s vlky poschovávali do hustého loubince,
který popínal plot školní zahrádky. Při odchodu ze školy
našel jsem jen bič a milovaná káča byla pryč. Vyšetřování,
které úspěšně vedla sl. učitelka Slámová, ukázalo, že káča
se zalíbila mému spolužákovi J. D. Protože tato učitelka
mne učila jen dva roky ve 2. třídě, mohu dobu svého zájmu
o šlahání vlka včlenit do svých 8 – 10 let.
Předmětem obdivu byl u mne v té době plechový vlček,
tvaru koule a prostrčený osou, na níž byl namotán motouz.
Ten, když se prudce vytáhl, vlček se na zemi nebo i na stole
roztančil. Jeho majitelem byl spolužák Jar. Komínek, syn
posledního skrbeňského sládka.
SCHOVÁVANÁ
Oblíbené byly různé formy hry „na schovávanó“: „Skovávaná“, „Na žmukanó“, „Na ksoksona“. Při nich jeden
hráč stál „na žmukané“, na místě, odkud neměl rozhled po
okolí, např. čelem ke zdi, a počítal nahlas např. do 50.
O 25 let mladší Stanislav Kovařík si pamatuje říkanku:
		
Kdo zkované néni,
		
po tem mě nic néni,
		
kdo zkované je,
		
temo dobře je.
		
Raz, dva, tře,
		
já ož do!
Během té doby se ostatní poschovávali. Poté stačilo při
některé variantě skrytého jen objevit, poznat a na stanovišti
dlaní zaklepat na zeď a zavolat např.: „Franta za košem,
ksok, ksok, ksok!“ Tím byl hráč vyřazen ze hry. Při jiné
variantě bylo třeba schovaného nejen najít, ale i chytit.
Hledající byl nucen chránit své stanoviště. Když se od
něho vzdálil a některému z ukrytých hráčů se podařilo na
ně doběhnout a „odksokskovat“ hledajícího, tento prohrával
a musel příští hru „žmukat“ znovu.
Přitom musím vzdát dík hospodáři na sousedově gruntě
čp. 56 Josefu Mrtýnkovi (1888-1973), za jeho dobrotu
a svatou trpělivost s námi, když jsme si jeho dvůr, kůlny,
stodoly, hury, zkrátka celý grunt vybírali s oblibou za místo
těchto svých her. Jeho vrata bývala nám vždy otevřena.
Hospodář nás nikdy neokřikl, ani když jsme se chovali
ne zcela slušně a zasluhovali napomenutí. Například rádi
jsme stříkávali pumpou u močůvkové žumpy hnůj. Čím
ráznější stisk páky, tím delší dostřik močůvky. A tak jsme
soutěžívali. Z recese jsme se snažili postříkat i přihlížející.
Tak někdy postříkáno močůvkou nejen hnojiště, ale celý
dvůr, ba dokonce zasažena i některá stěna. Smrad se šířil po
celém domě a přes zídku i na náš sousední dvůr. Maminka
hned poznala, kolik uhodilo a přišla si pro mne. Všichni
jsme dostali zaslouženě vyhubováno.
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KULTURA

TĚLOCVIČNÉ
ODPOLEDNE
Jak jsme informovali čtenáře již
dříve, na letošní rok připadá 100.
výročí založení TJ Sokol Skrbeň.
Tělovýchova ve Skrbeni se za toto
uplynulé století ubírala různými
směry, byla poznamenána změnami
společenských poměrů i životního
stylu. Zástupci všech skupin, které se
nějakým způsobem ve Skrbeni věnují
sportu a tělovýchově, se sešli na pracovní schůzce a shodli se na tom, že
bude vhodné uspořádat akci nazvanou
„tělocvičné odpoledne“, která bude
připomínkou historie skrbeňského
Sokola a tělovýchovných aktivit provozovaných v rámci jeho činnosti,
ale také představením jiných spolků
a neformálních uskupení, které se ve
Skrbeni sportu rovněž věnují.
Termín byl stanoven na první
sobotu v červnu, místem konání bude
Farská zahrada. Během odpoledne se

představí jednotlivé sporty či druhy
cvičení, v Obecním sále bude výstava
o historii tělovýchovy ve Skrbeni.
Vyčleňte si tedy na 4. června čas
a přijďte prožít pěkné odpoledne.

VÝZVA
Před časem se na začátku jedné
z polních cest na okraji obce objevila
tato výzva. Každý, kdo má jen trochu
vztah k přírodě, s ní jistě souhlasí
a všichni bychom ji měli respektovat.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
Letošní velikonoční výstava připravená členkami skrbeňského seniorklubu
byla pojata trochu jinak, než ty předchozí. Byla však neméně zajímavá. Vystaveny byly staré kuchařské knihy, kuchyňské doplňky a pomůcky používané při
vaření a pečení. Vždyť na každé svátky, i na Velikonoce, hospodyňky připravují
sváteční jídla, pečou koláče a cukroví. Velikonoční atmosféru navodila výzdoba
vyrobená dětmi ze základní a mateřské školy.

KONCERT + BESEDA
Kruh přátel hudby zve všechny
zájemce na koncert a besedu s muzikantskou rodinou Klánských. Hrají
a besedují profesor Ivan Klánský
a jeho děti Lukáš, Daniel, Adam
a Klára. V příjemné muzikanské „koncertní besedě“ uslyšíte skladby L. v.
Beethovena, F. Chopina, L. Janáčka,
B. Martinů, A. Dvořáka a dalších…
Profesor Ivan Klánský studoval na
pražské konzervatoři u Valentiny
Kameníkové (1963–68) a HAMU
v Praze u Františka Raucha (1968–73).
Od roku 1995 je předsedou Chopinovy společnosti, Chopinova festivalu
v Mariánských Lázních a byl předsedou Rady Kruhů přátel hudby při
Nadaci Českého hudebního fondu.
Od roku 1983 je profesorem pražské
Hudební fakulty Akademie múzických
umění a od roku 1997 je tam vedoucím
Katedry klávesových nástrojů. Dále
je od roku 1991 profesorem Vysoké
hudební školy ve švýcarském Luzernu.
Vede také mistrovské kurzy v Dublinu
(1982–1986) a Bad Sulgau (od 1997).
Jeho nejvýznamnějšími žáky jsou vítězové soutěže Pražského jara - Martin
Kasík a Ivo Kahánek.
Je laureátem mezinárodních soutěží:
Bolzano (1967), Neapol (1968), Bachovská soutěž Lipsko (1968), Barcelona
(1970), Varšava (1970). Stal se prvním
Čechem v historii, který se ve Varšavě
dostal do finále. Proto bývá často označován jako chopenista. Na recitálech ovšem
hraje spíš Ludwiga van Beethovena nebo
Bedřicha Smetanu. Od raného věku
je také Chopinovým obdivovatelem.
Hudbě se aktivně věnují i jeho děti.
Koncert – beseda se koná v Domě
služeb v sobotu 21. května v 19 hodin.
Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
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e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
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