INFOR

SKRBEŇSKÝ
OBČASNÍK

7

ČERVENEC

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVIII. 2018

ŠKOLNÍ DĚTI A PŘÍRODA
I když se v každodenním vzdělávání snažíme ve škole přiblížit a zprostředkovat kontakt dětí s přírodou, pořád mají před sebou stejné tváře,
které jim o ní vykládají a ukazují. Proto byla předposlední školní středa
věnována setkání s „hochy v zeleném“, myslivci.
Od školy se vydala početná skupinka žáků celé místní školy, která mířila k mysliveckému areálu ve Skrbeni.
Tady již bylo vše připraveno.
Nástupem byl zahájen myslivecký
den. Všichni přítomní byli trubačem
panem Jaromírem Šubou přivítáni
znělkou a zpěvem. Úvodní slovo
pronesl a celou akci řídil myslivecký
hospodář ing. Vladimír Vrbka. Následovala přednáška o loveckých fanfárách a troubení. To už na vyvýšeném

místě čekali další hosté, předseda
Okresního mysliveckého spolku Jan
Nastoupil se dvěma loveckými psy.
Provedli ukázku výcviku a všichni
si krátkou přednáškou rozšířili své
znalosti z kynologie.
Po poutavé přednášce byl program doplněn testy na 14 výukových
tabulích. Žáci procházeli jednotlivými
stanovišti a vyplňovali test znalostí.
Když byly testy odevzdány, tak už
trubka písní: „Pijte pivo s bobkem,

jezte bedrník“ oznamovala přestávku.
Po ní jedna skupina opékala špekáčky
a druhá se věnovala střelbě ze vzduchovky pod vedením pana Josefa
Zdráhala, člena mysliveckého spolku.
Myslivecký den navštívil také pan Tomáš Spurný, starosta obce, kterému se
mezi námi moc líbilo.
Ukončení a vyhodnocení testů
bylo provedeno v myslivecké klubovně mezi preparáty ptáků a zvěře
žijící u nás. Žáci odcházeli plni zážitků
a jejich učitelé a přátelé - myslivci si
odnášeli pocit, že jejich posluchači
získali povědomí o tom, jaký význam
má myslivost nejen v péči o zvěř, ale
o přírodu celkově.
Mgr. Vladimíra Zapletalová
ZŠ Skrbeň
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KUS SKRBEŇSKÉ HISTORIE
Matěj Vymětal je nejen rodilý Skrbeňák, ale velmi se zajímá o historii naší obce. V tomto roce uběhne 155 let od narození Lva Skrbenského
z Hříště, šlechtice a člena rodu, od kterého je odvozeno jméno Skrbeně.
Matěj Vymětal ku příležitosti tohoto výročí uspořádal na faře výstavu
o tomto významném muži.

Před časem jste měl ve Skrbeni
na faře výstavu o Lvu Skrbenském
z Hříště, proč zrovna teď?
Sbírám veškeré předměty týkající
se Lva Skrbenského a sbírka zatím
zdobila jen poličku ve skříni u nás
doma. Chtěl jsem ji tedy už konečně
po letech nějak prezentovat a čekal jen
na příhodnou dobu. Také jsem chtěl
našim nejen novým občanům přiblížit
bohatou historii obce u nějaké příležitosti. Letos to vyšlo, protože kardinál
Skrbenský se narodil před 155 lety
a před 80 lety zemřel, čili to bylo takové dvojité jubileum.
Výstavu tvořily exponáty z Vaší
soukromé sbírky, jak jste se k nim
dostal?
To je různé, někdy to bylo dílem
náhody, kdy jsem na něco narazil někde, kde bych to ani nečekal, někdy
to bylo cílené vyhledávání na internetových aukčních portálech, a nebo
jen hledání v nabídkách antikvariátů
a na bleších trzích. Důležité je také
rozhodit sítě u známých, kteří se věnují
podobným koníčkům, navazovat nové
kontakty a pak se mi lidé ozvou i sami,
když na něco o Skrbenských narazí.
Nicméně sehnat dnes nějaký originální
kus, který není v archivu či muzeu,
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není jednoduché a někdy finančně
náročné, ale nervózní přihazování
v aukcích proti jiným dražitelům
u předmětu, který musíte mít, se dá
přirovnat k adrenalinovým sportům.
Jak dlouho se již zajímáte o Lva
Skrbenského z Hříště a historii s ním
spojenou?
Hrady, zámky, šlechtické rody
a historie obecně mě zajímala odmalička. Moji rodiče studovali oba historii, takže určité předpoklady pro zájem
o ni mám od nich. O Skrbenské z Hříště se zajímám asi dvacet let. Hlavně
mě zajímá genealogie rodu a sestavuji
jejich rodokmen. Kardinál Skrbenský
byl jejich nejvýznamnějším členem,
takže se k jeho osobě dochovaly
památky jako fotografie, pohlednice,
medaile či listiny a knihy, které se
s určitým úsilím dají sehnat, a to si
nemohu nechat ujít.
Proč se zajímáte zrovna o rod
Skrbenských z Hříště?
Za to ,,může“ v podstatě můj otec.
On je takový genealog-amatér a asi
40 let se věnuje sestavování rodokmenu naší rodiny Vymětalů a rodin s ní
spřízněných. Já jako každý kluk jsem
chtěl dělat to co můj táta. Jenže v naší
rodině už nebylo co objevovat, vše

už v matrikách a pramenech vyhledal
a sestavil on. A jak jsem se každý
den díval z našeho dvora nebo okna
na budovu tvrze ve statku, tak mi táta
vyprávěl o rodu, který tu tvrz vlastnil,
a který se jmenuje podle naší obce, tak
mě to zaujalo, napadlo zajímat se o něj
a zjistil jsem, jak je i přes své pozdější
bohatství a slávu stále nedoceněný,
a že rodokmen dosud podrobně nikdo
nesestavil.
Proč jste si vybral jako místo pro
výstavu zrovna budovu fary?
Chtěl jsem někde vystavit předměty své sbírky a při rozhovoru s panem
Josefem Fialou ml. jej napadla fara.
Bylo to skvělé řešení, protože fara je
po tvrzi pro mě nejspíš druhým historicky nejcennějším objektem, a to
nejen svou architekturou, ale i vnitřními prostorami. Výstava o slavném
duchovním se jménem po naší vesnici
se tam hodila jednak tematicky, také se
shodou okolností začalo o faře mluvit
v souvislosti s její chystanou rekonstrukcí, a tak jsme čekali i velký zájem
z řad občanů, kteří byli zvědaví, jak to
vypadá uvnitř a také si někteří přišli
s trochou nostalgie zavzpomínat na své
mládí či dětství, kdy na faru docházeli
za panem farářem.
Povedla se výstava a měla nějaké
ohlasy?
Byl jsem velmi příjemně překvapený, kolik občanů všech generací
přišlo. Měli spousty zajímavých dotazů, dorazilo i pár lidí z Olomouce
a nakonec se mi po pár dnech ozvali
z Arcibiskupství olomouckého, že by
výstavu chtěli umístit tam a prezentovat v rámci prohlídek s doplněnými
exponáty z arcibiskupských sbírek.
Takže kdo by měl zájem, zahájení
mnou komentované výstavy proběhne
12. července 2018 v 17.00 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Další
komentované prohlídky se budou konat 28. 8. a 8. 9. 2018 tamtéž. Výstava
bude ale ke shlédnutí celé prázdniny
v rámci prohlídek Arcibiskupského
paláce.
rozhovor připravil
Ing. Jakub Wittka
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém zasedání 21. května a 25. června
toto usnesení:
- bere na vědomí zprávu o plnění usnesení a o průběhu akcí.
- schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet
obce Skrbeň za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Skrbeň za rok 2017 bez výhrad.
- schvaluje účetní závěrku obce
Skrbeň za rok 2017 bez výhrad.
- schvaluje účetní závěrku ZŠ
a MŠ Skrbeň, p.o. za r.2017 bez výhrad
a dále schvaluje výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za r.2017 a převod kladného hospodářského výsledku
ve výši 19.113,43 Kč do rezervního
fondu příspěvkové organizace.
- schvaluje záměr zřídit věcné
břemeno a uzavření Smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv o právu provést
stavbu č. IE-12-8005421/SOBSVB
na pozemcích p.č. 578/1, 578/3, 579
v k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení
odběrných míst na pozemcích p.č. st.
50, st. 59/3, st 59/6, st. 62, st. 63, st.
64, st. 65/1, st. 242, st. 287, st. 293, st.
304).
- schvaluje Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace ve
výši 100.000,- Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Skrbeň.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2018.
- schvaluje poskytnutí příspěvku 2.000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
- schvaluje Směrnici GDPR –
Analýza rizik.
- schvaluje Směrnici pro ochranu osobních údajů.
- schvaluje Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce

Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit.
- schvaluje záměr zřídit věcné
břemeno a uzavření Smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smluv o právu provést
stavbu č. IE-12-8005421/SOBSVB
na pozemcích p.č. 578/1, p.č. 579 v
k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení
odběrných míst na pozemcích p.č. st.
15/2, st. 19, st. 22/2, st. 30, st. 31, st.
34, st. 38, st. 48, st. 245/2, st. 252, st.
247, st. 248, st. 254, st. 255, st. 494).
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2018.
- schvaluje poskytnutí finančního daru pro Střední školu a Základní
školu DC 90, s.r.o., Olomouc –Topolany ve výši 5.000,- Kč.
- schvaluje zveřejnění záměru
prodat z majetku obce Skrbeň pozemky p.č. 432/59 a p.č. 777/2, vše ostatní
plocha v k.ú. Skrbeň.

LINKA č. 20
- AKTUÁLNĚ
V rámci realizace protipovodňových opatření pokračuje oprava mostu
přes řeku Moravu v ulici Komenského
v Olomouci. Stavební práce budou
probíhat až do září 2019, jsou rozděleny do několika etap a to za částečných
nebo úplných uzavírek přilehlých komunikací. Z tohoto důvodu dochází ke
změnám jízdních řádů, trasování linek
a změnám v obsluze zastávek. Linka
č. 20 bude vedena po objízdné trase.
V souvislosti s prodloužením jízdní
doby bude linka provozována podle
výlukového jízdního řádu.

PŘÍSPĚVKY
AKTIVNÍM - ZMĚNA
Zastupitelstvo obce schválilo
s účinností od 1. července letošního
roku nové znění Zásad pro poskytování
dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň
na podporu sportovních, zájmových

a jiných obdobných aktivit. Podle
těchto zásad rodiče dětí ve Skrbeni už
několik roků mohou získat příspěvek
na soustavnou činnost svých dětí,
přičemž v letošním roce obec poskytuje 700 Kč. Od července lze žádat na
činnost dětí ve věku již od 4 do 18 let,
rozhodující je rok narození. Rozšiřuje
se také účel příspěvku. Kromě příspěvku na aktivity ve sportovních oddílech,
zájmových kroužcích, uměleckých
školách apod. lze nově žádat o příspěvek na školu v přírodě, lyžařský výcvik, nebo dětský prázdninový tábor.

POŠTA
O PRÁZDNINÁCH
Pošta ve Skrbeni bude mít
v červenci a srpnu změněnou
provozní dobu.
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00 – 11:00
13:00 – 17:00
8:00 – 11:00
13:00 – 16:00
8:00 – 11:00

NOVINKY Z LESNÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
BAŽINKA
Milí čtenáři,
Dovolte mi představit naši Lesní
mateřskou školu Bažinka, která je
pokračováním Lesního dětského klubu
Bažinka. Školka je nyní zapsána do
rejstříku škol a školských zařízení.
Díky tomu se nejen mění oficiální název, ale přináší to i výhody pro rodiče.
Postupně budeme snižovat školné, které lze navíc odečítat z daní, a můžeme
oficiálně vzdělávat předškoláky v povinném předškolním roce. Školka také
bude pod dohledem školské inspekce.
Zázemím školky je mobilní dřevěný domek u rybníčku vedle horeckého
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hřbitova. Na pozemku máme také krásné indiánské týpí,
které je vidět už ze silnice mezi Horkou a Skrbení a bezpečně vás dovede až k nám. Nejlepším prostorem pro hru
i vzdělávání je však okolní příroda, kde trávíme větší část
dne. Děti se učí v reálných situacích a podílí na vytváření
programu. S dětmi tvoříme, zpíváme, hrajeme na rytmické
nástroje, pracujeme s nářadím, staráme se o zahrádku a nechybí ani předškolní příprava. Bažinka funguje celoročně.
Domek je vytápěný a děti jsou dobře vybavené do každého
počasí. Naším cílem je vést děti k poznání sebe, k lásce
a spolupráci, ke svobodě a odpovědnosti.

MLADÍ HASIČI
Naši mladí hasiči se celoročně zapojují do dvou soutěží,
a to do celostátní soutěže Plamen a do Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Kromě toho příležitostně
zajíždějí na některé pohárové soutěže.
Celostátní soutěž Plamen sestává z těchto disciplín:
– závod požární všestrannosti
– požární útok
– štafeta dvojic
– štafeta 4 x 60 m
– štafeta 400 m CTIF - pouze starší žáci
– požární útok CTIF - pouze starší žáci
Zahajuje se vždy na podzim, končí v květnu. V ročníku
2017/2018 obsadilo skrbeňské družstvo mladších hasičů
20. místo z 25 družstev, družstvo starších 9. místo
z 26 družstev.

Nyní nabízíme několik volných míst pro děti od tří let.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku Hanku Matulíkovou
na tel: 732 821 486, e-mail: Lmshorka@gmail.com.
Lesní MŠ Bažinka je zřizována spolkem Rozvišť, z.s.,
který sdružuje rodiče se zájmem o přirozenou výchovu
dětí v přírodě.
Rozvišť dále nabízí:
O prázdninách:
• Letní Bažinka - příměstský tábor v termínu
16.-20. července 2018
• Letní tábor pro rodiny s dětmi - 18.- 22. srpna 2018
Ve školním roce:
• Skřítci – program pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
• Bobříci – program pro děti od 2,5 roku (zvyká		
me si bez maminky)
• Tvořivé akce pro rodiče s dětmi (soboty, víkendy)
• Lesní družinu pro děti 1. stupně ZŠ
Činnost je podpořena Olomouckým krajem a obcí 		
Horka nad Moravou.
Více informací najdete na www.bazinka.cz

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V soboru 7. července se na hřišti ve Skrbeni koná tradiční turnaj místních družstev v malé kopané. Začátek je
v 9 hodin, občerstvení je zajištěno.
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Okresní liga mladých hasičů v požárním útoku má
letos 7 soutěží pořádaných v určených obcích olomouckého
okresu. Po pěti kolech je umístění našich družstev toto:
mladší „A“ 19. místo, mladší „B“ 40. místo (nezúčastnili se všech soutěží) z 44 družstev,
starší „A“ 16. místo, starší B“ 17. místo z 36 zúčastněných družstev.
V současnosti máme tři desítky dětí ve věku 5-15 let
a 2 dorostence, kteří už pracují s mladšími žáky. Jsme
rádi, že můžeme složit rovnocenná 2 družstva mladších
a 2 družstva starších žáků. Rádi bychom předvedli naše mladé hasiče i našim spoluobčanům ve Skrbeni o prázdninách
na pohárové soutěži a v září na okrskovém branném závodě.
Touto cestou bych rád poděkoval firmě Zahradnictví
Svoboda Milan ze Skrbeně, který nám na letošní sezonu
věnoval pro ty nejmenší 10 ks soutěžních dresů a Obecnímu úřadu Skrbeň za celoroční podporu a přízeň.
			
Za SDH Skrbeň Vratislav Obšel

PŘIŠLI BYSTE NA KINO?
Spolek Skrbeňáček zjišťuje zájem o promítání kina na
hřišti. Promítalo by se (podle počasí) během prázdnin vždy
v pátek od 22 hod. Aby pořadatelé věděli, že bude dost diváků, sdělte svůj zájem na adresu skrbenacek@gmail.com.
Můžete také napsat, o jaké filmy byste měli zájem.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693, ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz, www.skrben.cz
Skrbeň, červenec 2018

