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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVI. 2016

Družstvo házené Sokol Skrveň z roku 1957. Pan Jan Sedláček první zprava

SE SKRBEŇSKÝM SPORTEM
NAPŘÍČ ŽIVOTEM
Byl cvičitelem ve skrbeňském Sokolu, později dlouhou dobu také jeho
předsedou. Především je ale pan Jan Sedláček sportovcem tělem i duší, který
i po osmdesátce žije aktivním způsobem života. Dalo by se říci, že pan Sedláček
je totiž stále živoucím důkazem pořekadla „Sportem ku zdraví“...
Kde můžeme začít mapovat vaše
sportovní začátky?
Můj sportovní začátek byl spojen se Sokolem, už odmalička jsem
v tom skrbeňském působil. Tam jsem
se kromě základních cviků naučil
i atletice a všemožným míčovým
hrám. Líbilo se mi, že Sokol nabízel
různorodé sportovní vyžití, nebyl
jsem zaměřený jen na jeden sport.

Bylo ještě něco, kromě sportu, co
vás do Sokolu táhlo?
Určitě. Sokol totiž nebyl jen
o sportu, ale hlavně o lidech. Spolu
jsme jezdili na letní sokolské tábory, třeba v Rešově, kde jsme měsíc
pobývali v nádherném prostředí
s vynikajícími cvičiteli. Za zmínku
určitě stojí třeba Gabriel Absolon,
který mne toho jako cvičitel naučil

opravdu hodně, a nejen, co se týče
sportu, ale také lidských vlastností,
jako je pokora nebo odvaha.
Jak se vyvíjelo vaše působení
v Sokolu?
Po škole a vyučení už bylo potřeba, abych začal něco Sokolu také
vracet, takže jsem začal dělat cvičitele.
Problém ovšem tehdy byl, že jsem
ještě regulérně pracoval na směny,
proto jsem se Sokolu nemohl coby
cvičitel věnoval na sto procent. Aby
moji cvičenci nestrádali mou zaneprázdněností, střídal jsem se s Josefem
Šustkem, což je nesmírně obětavý
člověk, a protože dělal také na směny,
u dětí jsme se střídali.
Kolik jste tehdy měli přibližně na
starosti dětí?

INFOR
Určitě to bylo přes třicet kluků,
a to si vezměte, že byla Skrbeň tehdy
poloviční.
Takže se dá v podstatě říci, že
tehdy jste sportovně vychovával skoro
veškerou skrbeňskou mládež...
No, asi to nebude daleko od pravdy. (úsměv)
Celou dobu jste byl v Sokolu cvičitel?
Ano, cvičitel jsem byl pořád,
ale postupem času jsem musel vzít
i nějakou funkci. Byl jsem jednatelem
a dvacet let také předsedou Sokolu.
Co to obnáší?
Především jsme museli zajistit to,
aby si na sebe Sokol vydělal. Pořádali
jsme veřejné vystoupení, plesy, vinobraní nebo třeba divadla. Dá se říci, že
kromě rozvoje sportu ve Skrbeni jsme
se podíleli i na kulturním vyžití na
naší vesnici. Za celou řadu obětavých
nadšenců bych jmenoval alespoň Jardu
Řezníčka a Mirka Nepustila.
Jak hodnotíte sport ve Skrbeni
v současnosti?
Vím, že tu sportuje opravdu hodně
lidí. Jen namátkou, máme dva fotbalové manšafty, dámy chodí cvičit na
sál, kluci hrají pravidelně nohejbal.
Jen mi tu chybí trochu té systémovosti
a sportovní výchovy mladých, jako
tomu bylo za mých časů. Ale velmi
pozitivně hodnotím nové hřiště. Už
jen to, že tam každý den vidím nějaké
mladé, jak kopou do míče, mne hřeje
u srdce.
Jak jste se v mládí udržoval ve
formě?
No jéje, těch sportů, kterých jsem
v mládí dělal, je nepočítaně. V zimě
jsem lyžoval a hrál lední hokej, v létě
zase fotbal, nohejbal, volejbal, tenis
nebo třeba házenou. Dost možná jsem
první Skrbeňák, který si postavil doma
svůj vlastní windsurfing, tehdy totiž takové sportovní náčiní nebylo v našich
končinách k dostání.
To jste se musel i sám naučit, ne?
No ano, to bylo kouzelné, rád na
to vzpomínám. (smích) To si pamatuji
jako včera, kdy kamarád stál v Cho2

moutově s knížkou na břehu a poučoval mne, co se má jak dělat, zatímco já
jsem se s tím ručně vyrobeným surfem
plácal ve vodě. Ale, pravda, nebylo na
tom nic extra těžkého, za pár hodin
cvičení už jsme se na něm jakž takž
udrželi.
Byl vůbec nějaký sport, který jste
nedělal?
Ale tak to zase jo. Třeba box jsem
nikdy nedělal. (smích)
Máte ještě nějakou sportovní kuriozitu?
No, když už jsme u těch vodních
sportů, pamatuju si, že jsme chvíli
provozovali i vodní lyžování. To jsme
totiž tehdy měli k dispozici člun, tak
jsme s Laďou Piterkou vyrobili doma
v dílně během čtrnácti dnů vodní lyže,
které dobře posloužili nejen nám, ale
dlouho si je k nám chodili půjčovat
i ostatní sokoli. (úsměv)
Jaký je váš největší osobní úspěch
ve sportu?
Nerad se vytahuju nebo nějak
chvástám, ale když se ptáte, tak velmi rád vzpomínám na to, když jsem
v padesáti běžel Jizerskou padesátku.
Z těch sedmi tisíc lidí, co se zúčastnili, jsem byl ve své kategorii kolem
třístého místa. A panečku, to vám byl
zážitek!
Dělal jste nějaký sport i závodně?
Právě ten lední hokej, hrával jsem
za Induktu Křelov. Mužstvo vzniklo
po tom, co vznikl nový vojenský závod, a nabírali se do něj sportovci. To
bylo krásné – komplet nás vybavili,
hrávalo se na křelovském rybníku.
Tehdy se hokej nehrál v krytých
halách a kluzištích, ale na přírodních
rybnících v okolí, namátkou třeba
v Těšeticích.
Jak se udržujete ve formě teď?
Na stará kolena se bavím hlavně
svou zahrádkou. Jednou za čas si vyjedu na kole, mám strašně rád cestu
ze Skrbeně Litovelským Pomoravím
až do Litovle. Sem tam mě překvapí
i rodina, k 75. narozeninám jsem dostal
tandemový seskok z letadla, k osmdesátinám zase projížďku ve Ferrari. No,

co vám budu povídat, zážitky to byly
obrovské!
rozhovor připravil
Ing. Jakub Wittka

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

VYHNÁLOV –
KRAJSKÁ DOTACE

Tak jako jiné obce i Skrbeň
se snaží získat na nejrůznější
účely dotace. Ne vždy je žádost
úspěšná. V případě rekonstrukce
části místní komunikace v ulici
Vyhnálovská jsme úspěšní byli.
V rámci dotačního titulu Podpora
budování a obnovy infrastruktury
obce Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016
byla Skrbeni poskytnuta dotace
300 tis. Kč.

CHODNÍK
HYNKOVSKÁ
Na západní straně Hynkovské ulice už nový chodník nějaký čas slouží,
na řadu přišla protější strana. Protože
ale podklady pro výběrové řízení byly
k dispozici až v červnu, tedy uprostřed
stavební sezóny, kdy už bývá kapacita stavebních firem naplněna, bylo
v zadávacích podmínkách umožněno
předkládat nabídky s realizací do poloviny listopadu nebo až během příštího
jara. Na podzim se často zhorší počasí
a stavby se dodělávají ve spěchu, na
jaře je přece jen času víc. Nejvýhodnější nabídka skutečně přišla s jarním
termínem, proto letos v Hynkovské
ulici ještě „kopat“ nezačneme.
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NAŠE ULICE
Životní úroveň sídla je patrná zejména podle kvality
veřejných prostorů, které nabízí. Důležitý je sociální aspekt
ulice, prostor přístupný všem, demokratická aréna, kde se
mohou scházet a společně trávit čas lidé různých věkových
skupin včetně možnosti bezpečné hry dětí. Veřejný prostor by
měl navazovat na zástavbu a tvořit s ní jeden funkční celek.
V uplynulých 26 letech došlo k dramatickému nárůstu
počtu motorových vozidel, která vytváří prostorový problém při parkování. Řešením není umístit všechna vozidla
před domy majitelů, ale kombinací vymezených stání
v ulici, využití parkování na vlastním pozemku a vybudování zabezpečených odstavných parkovišť pro větší vozy
(dodávky, nákladní vozy) postupně omezit množství aut
v ulicích.
Na jaře prošla rekonstrukcí ulice Vyhnálovská, kde byl
zvolen dopravní režim obytné zóny.
Cílem navrhování obytné zóny je přizpůsobení provozu vozidel pobytové funkci přilehlé zástavby či prostoru.
V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný
prostor. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní, což
je zdůrazněno jejím stavebním řešením.
Většina ulic v obci byla založená v době s nízkým nebo
nulovým počtem motorových vozidel. Šířkový profil je
omezený a kombinace zeleného pásu, chodníků, parkovacích a jízdních pruhů se tam prostě nevejde. Obytná zóna
je proto úsporné řešení, přinášející komfort obyvatelům
v podobě volného pohybu s jasně definovanými plochami
pro odstavení vozidel.
Velkou roli hraje také veřejné osvětlení a výsadba zeleně. Ve hře je kromě estetického hlediska i odpovídající
funkce a vliv na klima v sousedství našich domů.
Výška sloupů veřejného osvětlení vytváří charakter
prostoru. Stávající vysoké sloupy jsou vhodné pro dopravně vytížené trasy, pro obytné ulice jsou vhodnější nízké
stožáry, které vytvoří intimní atmosféru a nesvítí do oken
zástavby.
Stromy fungují jako dokonalé klimatizační zařízení. Koruna vzrostlého listnatého stromu má listovou plochu kolem
1 600 m2. Na každém čtverečním milimetru z této plochy se
nachází 50 až 100 průduchů, které regulují vypařování vody
při „dýchání“ stromu. Jediný velký strom dobře zásobený
vodou chladí v létě výkonem 20 až 30 kW. V zimě stromy
zmírňují proudění studeného vzduchu. Zelené plochy
s trvalkovými záhony, keři nebo pouze zatravněné umožňují
vsakování dešťové vody a omezují akumulaci tepla v létě.
Všechny uvedené faktory je třeba zvážit při navrhování
úprav a rekonstrukcí jednotlivých komunikací či ulic a najít
více či méně kompromisní řešení. Zkuste se zamyslet nad
tím, co vám nyní v tomto smyslu vyhovuje, co vám chybí
a jak byste si podobu skrbeňských ulic představovali.

VZPOMÍNKA NA POSLEDNÍ
DNY ŠKOLNÍHO ROKU
2015/2016 V ZŠ SKRBEŇ
Závěr školního roku bývá poznamenán ,,uvolněním“ ze
všech stran, učitelů i žáků. Vysvědčení sice ještě rozdáno
není, ale známky jsou již zapsány ve školních výkazech,
a proto nezbývá než si těch několik posledních dní zpříjemnit něčím jiným než výukou mezi lavicemi.
Skrbeňští žáci poslední dny před začátkem prázdnin
přijali několik pozvání. První zastavení se konalo v hasičské
zbrojnici. Pod vedením zkušeného dobrovolného hasiče
pana Obšela si žáci prohlédli hasičskou zbrojnici, diplomy
a poháry ze soutěží, mohli si i prakticky vyzkoušet zapojení
a smotání hadic.
Druhé zajímavé dopoledne žáci prožili díky šipkované,
kterou pro ně připravily skrbeňské maminky pod vedením
paní Pozdíškové. Žáci během cesty plnili zajímavé úkoly
z matematiky, českého jazyka a prvouky. V cíli byli odměněni malými dárky, nanuky a píšťalkami, které byly slyšet
Skrbení na zpáteční cestě ke škole.

Třetí zastavení v tomto týdnu nás čekalo v Obecní
knihovně Skrbeň. Zde se žákům poutavě věnovala paní
Mgr. Věra Vrobelová. Někteří žáci se během prohlídky
začetli do poutavé knížky, jiné zaujala křížovka.

Poslední pozvání jsme dostali od místního mysliveckého spolku do jejich klubovny, abychom zde strávili
dopoledne plné překvapení. Po příchodu nám myslivecký
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hospodář Ing.Vladimír Vrbka vyprávěl o ochraně přírody,
popsal na vystavených preparátech škůdce v lese a vše
o lesních obyvatelích. Všichni pozorně poslouchali, protože věděli, že je za chvíli čeká test z těchto znalostí a byla
by ostuda zaškrtnout špatnou odpověď. Než paní učitelky
test vyhodnotily, tak se ,,ochránci“ přesunuli ke stanovišti
střelby ze vzduchovky. Pod vedením zkušeného myslivce
si každý odnesl domů terč s výsledky své střelby.
A to už se venku ozýval štěkot tří psích společníků
myslivců. Předseda OV ČMS Jan Nastoupil vysvětlil žákům
výcvik loveckých psů a jejich úkoly při lovu. Při názorných
ukázkách ani jeden ze psů chybu neudělal.
Závěr patřil opékání špekáčků. Společným nástupem,
kdy byli vyhodnoceni nejlepší účastníci besedy, dopoledne
v přírodě skončilo. Všichni účastníci obdrželi diplomy
a s veselou náladou odcházeli na oběd do školy.
Díky za pěkné dny patří Sboru dobrovolných
hasičů, paní Pozdíškové, paní Mgr.Věře Vrobelové
a Mysliveckému spolku ve Skrbeni. Doufáme, že to nebylo
poslední vzájemné setkání.
Mgr. Vladimíra Zapletalová, ZŠ Skrbeň

MYSLIVECKÁ VÝSTAVA
Když se blížil konec školního roku, ve školce se vůbec
nezahálelo. Protože jsme dostali pozvání na zajímavou výstavu, vydali jsme se ve středu 29. června s dětmi ze třídy
Sluníček na cestu. Nebyla, věřte, z nejkratších, ovšem naše
děti ji s přehledem – i v horkém letním dni - zvládly a na
hradisku nás přivítal pan Vrbka.

HASIČI ZVOU
- na taneční zábavu, která se koná na Farské zahradě v pátek 19. srpna od 20 hod. Hraje kapela Motors.
- na soutěž hasičů – veteránů v požárním útoku,
která se koná v sobotu 27. srpna od 14 hod. na hřišti. Bohaté
občerstvení bude zajištěno.

POZORNÍ OBČANÉ

Zasvěceně povídal o zvířatech z našich lesů, polí a luk.
Při poznávání vycpaných exemplářů byl velice překvapený,
že děti skoro všechna jména a názvy znaly – a nejen proto,
že mají třeba tatínka myslivce.
Děti si nadšeně všechno pěkně z blízka prohlížely
a hlavně zahrnuly pana Vrbku zvídavými a všetečnými
otázkami. Ten jim trpělivě naslouchal a velice ochotně
odpovídal. Jak by ne, když je odborník. A za to – i za
osvěžující jablečný džus – mu patří náš velký dík.
Těšíme se příště, Silvie Kvasničková
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Nedávno jsem se přesvědčil, že ve Skrbeni nejsou občané
lhostejní. Dva lidé mne nezávisle na sobě upozornili, že je něco
v nepořádku s okapy na škole – voda při dešti stékala po fasádě. Přivolaný klempíř zjistil, že nároží bylo ucpané větvičkami
a listím a problém během chvíle odstranil. Pozorným občanům děkuji.
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