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ČERVENEC

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVI. 2016

Foto: Luděk Peřina a Libor Teichmann

S VIOLONCELLEM ZE SKRBENĚ
DO SVĚTA A ZASE ZPĚT
Ludmila Bubeníčková je již téměř 37 let stálicí v souboru Moravské
filharmonie, kde již dlouhá léta vykonává koncertního mistra violoncell. Za
zvuku svého hudebního nástroje procestovala notný kus světa a vyprávění
všech zážitků by zabralo několik večerů. I přesto paní Bubeníčková nedá
dopustit na Skrbeň, do které se vždy ráda vracela, a stále vrací.
Jak dlouho už trvá vaše profesionální kariéra violoncellistky?
V Moravské filharmonii působím
od roku 1977. Dva roky na to, v roce
1979, jsem se zúčastnila dvoukolového
konkurzu do České filharmonie, který
byl ale tehdy seskládán jen z mužů.
Po prvním kole, který se odehrával za

plentou, jsem dostala dopis, ve kterém
stálo, že souhlasím s tím, že „neapeluji“ na výsledek konkurzu. Tím to bylo
vyřízené.
Co jste tedy dělala?
Samozřejmě jsem zůstala v Moravské filharmonii. (úsměv)

Jak vypadají první roky mladé violoncellistky v takovém souboru, jako
je Moravská filharmonie?
Tehdy jsem začínala na třetí židli
jako zástupce koncertního mistra. Jen
pro představu, v tělese violoncell je
celkem osm hudebníků. Já jsem nastoupila na třetí, takzvanou „funkční“
židli, což je zástupce koncertního
mistra. Od čtvrté židle dál už jsou
takzvaní tutti hráči, tedy hudebníci,
kteří nezastávají žádnou funkci.
Na jaké židli jste teď?
Postupem času, s přibývajícími
léty a zkušenostmi, se posouváte na
„vyšší“ židli. Já jsem se skrze konkurz
posunula za pár let hned na první židli,
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takže zhruba dvacet let již dělám koncertního mistra violoncell.
Co to přesně znamená, být koncertním mistrem?
To znamená, že máte na starost
odehrát všechny sóla na violoncello,
které jsou ve skladbě, kterou hrajeme, poté také vést skupinu osmi
violoncell, a dělat „smyky“, což jsou
velmi zjednodušeně tahy smyčcem,
kterými řídím všechny violoncella.
Také se skupinou procvičuji těžké pasáže jednotlivých skladeb, které máme
v repertoáru.
Teď mě napadá – jak vlastně vypadá váš den v „práci“, jestli se tomu
tak dá říkat?
Je to o zkouškách. Nejenom
u nás, ale v celém světě je zavedené, že
máme denně buď jednu čtyřhodinovou
zkoušku, nebo dvě tříhodinové. Více
jak šest hodin za den by však zkouška
neměla trvat, hlavně kvůli psychice
hudebníka. Kromě zkoušek však
musíme počítat do „pracovního času“
samozřejmě i koncerty, které jsou také
časově dost náročné, protože se nejedná jen o koncert samotný, ale třeba
i přejezd na opačnou stranu republiky.
Navíc, mám jedno violoncello i doma,
a nedílnou součástí mé přípravy je
i cvičení doma.
Kolik lidí je v současné době
v souboru Moravské filharmonie?
Jejda, tak to vám teď přesně neřeknu, ale je jich 70 – 80. S každým
jedním členem se dobře znám, i proto,
že filharmonie musí působit jako jeden celek, a tyto vztahy k tomu velmi
přispívají.
Nedílnou součástí koncertování
s Moravskou filharmonií je i cestování,
že ano?
Ano, to je pravda. Za tu dobu,
co jsem členkou filharmonie, jsem
opravdu procestovala kus světa. Teď už
sice tak moc necestujeme, jako tomu
bylo dřív, ale mám bohaté vzpomínky
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třeba na Španělsko a Itálii, kterou jsme
se souborem projeli křížem krážem
a koncertovali jsme na hodně krásných
místech. Dokonce jsme byli i v Africe
nebo Japonsku.

hezky, ale to nejhezčí nás vždy čekalo
až po příjezdu domů.

Jaký je váš největší zážitek?
Byla by škoda zmínit jen jeden,
protože těch zážitků je nepočítaně.
Vzpomínám třeba na Sicílii, kde jsme
hráli ve starobylém amfiteátru. Tam
se stala i jedna zvláštnost. Koncert
byl naplánován na devátou hodinu
večerní, protože ale bylo stále velmi
teplo, přesunul se až na půl jedenáctou večer. Také ráda vzpomínám na
cesty do Francie. Třeba v Paříži jsme
koncertovali v divadle na Champs
Ellyssés, potom jsme se ještě přesunuli
na francouzskou riviéru do Cannes,
kde jsme měli možnost vystupovat
v budově, kde se pořádají ty největší
evropské festivaly.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Říkáte, že teď už do ciziny tak moc
nejezdíte, jak je to možné?
To cestování bylo hodně o kontaktech, a také o prostředcích té dané
země, kterých už není tolik, jako dříve.
A co si budeme povídat, některé země
si raději pozvou Českou filharmonii,
než nás, Moravskou. To jméno přece
jen zní ještě stále více. Navíc, nemyslete si, že to vždy bylo jen příjemné
cestování. Třeba v Japonsku jsme
viděli a zažili opravdu krásné věci,
na druhou stranu, když přelétáváte
ze severu země, kde je pět stupňů, na
jih, kde vystoupíte z letadla, a je tam
třicet stupňů nad nulou, organismus,
ale i nástroje, dostávají opravdu zabrat.
Takže se ráda vracíte domů, do
Skrbeně?
Přesně tak, i když jsou cizí země
krásné, vždycky se těším zpátky. Víte,
hlavně dříve bylo pro mne cestování na
jednu stranu krásné, na druhou stranu
tím ale hodně trpěla rodina. Odjet od
ní někdy i na tři týdny nebylo zrovna
příjemné. I kolegové z filharmonie se
mnou souhlasí, že na cestách nám bylo

rozhovor připravil
Ing. Jakub Wittka

Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 16. a 17. zasedání tato usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 se závěrem „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.
- schvaluje, aby o přezkoumání
hospodaření obce Skrbeň za rok 2016
byl požádán Krajský úřad Olomouckého kraje.
- schvaluje uzavření Smlouvy
o převodu privatizovaného majetku
č. 64, kterou ČR-Státní pozemkový
úřad převádí z vlastnictví státu do
vlastnictví obce Skrbeň:
• pozemek p.č. st. 342/2 – zastavěná plocha, jehož součástí je budova
bez č.p.
• budovu bez č.p., druh budovy
– zemědělská stavba, způsob využití
- porodna prasat, na pozemku p.č. st.
342/1.
• budovu bez č.p., druh budovy
– zemědělská stavba, způsob využití
– bývalá vodárna, na pozemku p.č. st.
344.
• budovu bez č.p., druh budovy
– zemědělská stavba, způsob využití přístřešek, na pozemku p.č. st. 448/1,
st. 448/2 za celkovou kupní cenu
58.800,- Kč.
Obec Skrbeň bude poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí.
- schvaluje:
a) přijetí dotace 300.000,- Kč
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 na projekt „Rekonstrukce části místní komunikace
Vyhnálovská – Skrbeň“.
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b) spolufinancování uvedeného
účelu ze strany obce v minimální výši
88,2% z celkových skutečně vynaložených nákladů .
c) smlouvu o poskytnutí dotace
mezi obcí Skrbeň a Olomouckým
krajem jako poskytovatelem dotace.
- souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
M-SILNICE a.s., na stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace
Vyhnálovská – Skrbeň“, celková cena
díla 1.541.505,78 Kč + DPH.
- souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
PRESBETON Nova s.r.o., na vydláždění příjezdu k požární studni na hřišti,
celková cena díla 120.384,92 Kč +
DPH.
- schvaluje provedení rekonstrukce podlahy v tělocvičně základní
školy dle nabídek společností MIKŠÍK
– stavby a reality, s.r.o. a Schenk –
sportovní povrchy, spol. s r.o.
- schvaluje:
a) přijetí dotace 100.000,- Kč
z Programu na podporu JSDH 2016,
dotační titul Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje na rok 2016,
s účelem použití „pořízení dopravního
vozidla dostatečně vybaveného pro
zásah nebo pořízení a přestavba vhodného vozidla pro tento účel“.
b) spolufinancování uvedeného
účelu ze strany obce ve výši minimálně
300.000,- Kč.
c) smlouvu o poskytnutí dotace
mezi obcí Skrbeň a Olomouckým
krajem jako poskytovatelem dotace
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2016.
- bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce z 11. až
16. zasedání.
- souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo se společností StavoSport s.r.o. na zakázku
„Vybudování víceúčelového hřiště
v obci Skrbeň“, celková cena díla

1.543.590,55 Kč + DPH. Bankovní
záruka se nahrazuje zádržným ve výši
5% z ceny díla po dobu trvání záruční
doby.
- schvaluje výběr zhotovitele
zakázky „Vybudování tenisového
hřiště Skrbeň“ a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo se společností Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.,
IČ: 25560191, nabídková cena
1.230.974,86 Kč + DPH.
- souhlasí s provedením výběrového řízení na opravu chodníku
v Hynkovské ulici – východní strana.
- schvaluje závěrečný účet/celoroční hospodaření obce Skrbeň za rok
2015 bez výhrad.
- schvaluje účetní závěrku obce
Skrbeň za rok 2015.
- schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Skrbeň,
p.o. za rok 2015.
- schvaluje „Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8012287/
SoSBVB/1Skrbeň, Za Humny, RD,
Kvapil-připojení kNN“ se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
- souhlasí se záměrem odkoupit
do vlastnictví obce část pozemku p.č.
st. 335 – zastavěná plocha v k.ú. Skrbeň (okraj komunikace).
- ZO souhlasí s přípravou výsadby zeleně podél polních cest v jižní
části katastru s využitím vhodných
dotačních titulů.
- ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro
Střední školu a základní školu DC 90,
s.r.o.

ŠKOLNÍ
TĚLOCVIČNA
V druhé půlce června se před
školou objevily kontejnery, které dělníci plnili zeminou. Byla to navážka
vykopaná pod podlahou třídy, která
slouží jako tělocvična. Důvodem bylo
rozhodnutí tuto podlahu celkově zre-

konstruovat. Palubky položené v roce
1991 na původní prkennou podlahu již
dosloužily. Po zhotovení odvětrávacích průduchů a navezení štěrku nyní
zraje první betonová vrstva. V průběhu
prázdnin budou provedeny další vrstvy
a do poloviny září zde bude položen
nový povrch ze sportovního PVC.

Úspěch v anketě
Základka roku
2015/16
Skrbeňská škola se v anketě Základka roku 2015/16 umístila mezi
školami Olomouckého kraje na úspěšném 30. místě.
Naši absolventi hodnotili, jak se
jim na škole studovalo, jak je škola
připravila pro budoucí studium a život.
Toto hlasování má pro nás velkou hodnotu, protože posouzení školy z pohledu bývalých žáků je kritériem, jež by
měli zvažovat rodiče, kteří teprve pro
svoje dítě základní školu hledají.
Všem absolventům děkujeme za
podporu.
S dalšími úspěšnými školami se můžete seznámit osobně na
http://zakladkaroku.cz/zebricky
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NOVÉ HŘIŠTĚ
V sobotu 2. července bylo slavnostně otevřeno nové hřiště. Mluví se
o „novém“ hřišti, ale všichni víme,
že toto místo si skrbeňští občané pro
cvičení a sportování vybrali už před
bezmála sto lety a postupně pro tento
účel upravovali a vylepšovali. Během
těch desítek let se zde provozovala
prostná cvičení, gymnastika, česká
házená, hokej, volejbal a malá kopaná, odehrávaly se zde sokolské slety,
spartakiády, školní cvičení, hasičské
soutěže, olympiády seniorů i různé
slavnosti. Toto místo má svou bohatou
historii a je neodmyslitelnou součástí
naší obce.
Stav hřiště se měnil a každá generace se nějakým způsobem podílela na
jeho vzhledu, vybavení a také způsobu
využití. Někdy k tomu byly podmínky
příznivé, jindy naopak. V žádné době
se to ale neobešlo bez obětavých
a pracovitých lidí, kteří zde odpracovali bezpočet hodin, bez jakékoliv
odměny, mnohdy i bez jakéhokoliv
poděkování. Bez nich by to ovšem
nešlo.
Bohužel v době nedávné se stav
hřiště nelepšil, naopak se velmi zhoršil. V mnoha jiných obcích využili
příležitosti získat peníze z jiných než
obecních zdrojů. Ve Skrbeni tomu
zabránila řada okolností, o nichž se
vícekrát psalo v obecním zpravodaji
a o nichž jsme mnohokrát mluvili.
Teď už to musíme přijmout a na rozdíl
od jiných můžeme, nevím, zda hrdě,
vyvěsit nápis, že toto hřiště není vybudováno s přispěním Evropské unie, ani
státního rozpočtu, ani Olomouckého
kraje. Nevadí, obec hospodaří tak, že
jsme si na hřiště nemuseli brát žádný
úvěr ani se nedostali do finančních
problémů.
K dokončenému hřišti přibude
do konce září ještě hřiště pro tenis
a nohejbal, v dalších letech bude nutné
dožívající hernu nahradit novým objektem. Zkrátka – i ve Skrbeni budeme
mít sportoviště na slušné úrovni.
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To by ale samo o sobě bylo málo.
Nejdůležitější je, aby se zde opravdu
sportovalo.
Doufám, že energie hlasů volajících
po kvalitním hřišti bude proměněna ve
sportovní aktivity a to pokud možno
ne jen k vlastnímu vyžití, ale také pro
výchovu dětí, mladých sportovců.
Proto je záměrem hřiště co nejvíce
zpřístupnit. Po dobu prázdnin bude
otevřeno denně od 8 do 21 hodin. Kdo
si bude chtít zahrát volejbal, může zavolat některému ze správců (Jaroslav
Zlámal a František Absolon – kontakty
jsou uvedeny na vstupu do hřiště) a ti
mu poskytnou potřebné vybavení.
Areál by měl sloužit všem generacím. Symbolicky se tedy i na
slavnostním zahájení podílely děti
i jejich babičky – se svým cvičením
vystoupily členky seniorklubu, po nich
žáci skrbeňské školy.

Poté pan Jan Sedláček starší provedl slavnostní výkop a následoval turnaj
osmi družstev v malé kopané.
I když zde ještě mnohé chybí,
mohou skrbeňáci na svém hřišti začít
sportovat. Nyní nezbývá už nic jiného,
než ono okřídlené zvolání „Sportu
zdar! A skrbeňskému zvlášť!“
Tomáš Spurný
A jak zahajovací turnaj dopadl?
Družstva s někdy exotickými názvy,
ale složená ze skrbeňáků a jejich
kamarádů z okolí se umístila v tomto
pořadí: Kladivo, Gunners, Devils,
1. FC Skrbeň, Vodáci, Hasiči, Perla
Mosambiku, Nám se nechce. Nejlepším útočníkem byl vyhlášen Lukáš
Vokurka, obráncem Josef Ficnar,
brankařem Pavel Reich.

KULTURA

Výtvarná soutěž Požární ochrana
očima dětí

Naše škola se zapojila do výtvarné
a literární soutěže Požární ochrana
očima dětí, kterou pořádá v rámci
požární prevence dětí a mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V letošním 42. ročníku bylo hodnoceno celkem 1803 dětských prací. Mezi
výše uvedenými bylo i šest obrázků
z dílny skrbeňských žáků. Soutěž měla
několik kategorií. Naši žáci uspěli
hned dvakrát.
V kategorii ZŠ 1 se v okresním
kole na 1. místě umístila Hana Protivánková z 2. třídy. V kategorii ZŠ 2
se na 3. místě v okresním kole umístil
Martin Slováček z 3. třídy. Martinův
obrázek se tolik líbil, že postoupil do
krajského kola a zde získal opakovaně
krásné 3. místo.
Slavnostního předání cen se oba
úspěšní malíři účastnili 31. května
na Okresním sdružení hasičů ČMS
v Olomouci.
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