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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIII. 2013

STAVÍME, PŘIPRAVUJEME
Během tří srpnových týdnů docházeli cestují k autobusové zastávce na jiné
místo, než jsou léta zvyklí. Autobus zastavoval na Hlavní ulici naproti pomníku
padlých, aby stálá zastávka v ulici Na Návsi mohla být předlážděna, stejně
tak jako přilehlé chodníky. U školky a u kostela současně vzniknou parkovací
místa. Opravena bude také studna vlevo od chodníku před školkou.
Na začátku srpna byla dokončena
oprava poškozených míst zpevněné
polní cesty k Hynkovu. Použita byla
tzv. trysková metoda, kdy jsou výtluky a praskliny po očištění zastříkány
asfaltovou emulzí a zasypány kamennou drtí.
Další, podstatně větší stavby,
se připravují. Proběhlo opakované
výběrové řízení na opravu části dešťové kanalizace v ulici Vyhnálovská

a Hynkovská. Zakázku bude provádět
společnost HORSTAV Olomouc spol.
s r.o. Nabídková cena je 2.616.143 Kč
(bez DPH), včetně 10% rezervy. Práce
by měly být zahájeny během podzimu
a dokončeny v příštím roce. Konkrétní
termín zahájení bude ještě upřesněn.
Další výběrové řízení se týkalo
stavby cyklostezky ze Skrbeně na
Skalku. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EUROVIA CS a.s.,

nabídková cena 2.392.181 Kč (bez
DPH). Také zde se počítá s možností
zahájit práce ještě letos, záleží do
značné míry také na počasí.
Připravují se také úpravy chodníku
a komunikace v ulici U Kovárny. Vycházejí ze studie, jak ve Skrbeni zlepšit
možnosti parkování vozidel tak, aby
komunikace byly pohodlněji průjezdné. V každé ulici je situace trochu jiná.
Někde lze zlepšení dosáhnout poměrně
snadno, jinde by byly potřebné úpravy
velmi nákladné. V rámci celé obce je to
tedy záležitost dlouhodobá. Komunikace v ulici U Kovárny je natolik úzká,
že kolem zaparkovaných aut neprojedou popeláři ani traktor se sněhovou
tradlicí. Není však dlouhá, proto je
v plánu začít s úpravami právě zde.
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POLICIE NABÁDÁ
Následující článek byl připraven na začátek období
dovolených, je však aktuální celoročně.
Pokud jedeme na dovolenou, stačí i prodloužený
víkend, měli bychom pamatovat na základní pravidla zabezpečení svého domu:
- domluvte se sousedy (rodinnými příslušníky), že
Vám budou pravidelně vybírat poštovní schránku,
- nenechávejte zatažené rolety a žaluzie (mohou navodit dojem, že se v domě nikdo delší dobu nenachází),
- snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni
v domě.
Pokud se nacházíte v domě a jdete jen na zahrádku,
zamykejte také vstupní dveře (vrata, branky,…) a zavírejte
okna. To samé platí, i pokud jdete pouze na krátkou chvíli
k sousedům nebo jen přes cestu do obchodu. V tomto
roce jsme byli svědky několika případů, kdy právě tato
chvilková nepozornost stála majitele domu několik desítek
tisíc korun.
Pro případ, že byste byli přesto vykradeni, je vhodné
mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla
apod. Tyto informace Policii ČR pomohou v pátrání.
V současné době se také můžete setkat s podvodníky,
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kteří se pod různými záminkami budou chtít dostat k Vašim
penězům. Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího
nevpouštějte do svého domu.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb
nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe
zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník
odvolává.
Nepodléhejte lákavé vidině zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných nákupů hrnců, elektroniky apod. odmítejte. V naprosté většině jde o podvod.
por. Bc. Petr Čunderle, DiS.
Policie České republiky
Preventivně informační skupina Olomouc

Srpnový Infor nevyšel
Úplný název našeho zpravodaje zní Infor - skrbeňský občasník. Použití slova „občasník“ se ukázalo jako
prozíravé, protože letošní srpnové čílo nevyšlo. Důvod?
Především překrývání dovolených s termínem uzávěrky
a nedodání slíbených textů. Čtenářům se tímto za
přerušení každoměsíčního vydávání omlouváme.
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Ohlédnutí za školním rokem
Rozdáním vysvědčení jsem spolu
s dětmi ukončila třetí školní rok výuky
hry na klavír tady ve Skrbeni. A musím
říct, že právě v tom našem třetím roce
nastalo dosti změn. Dětí, které se klavíru věnují, je třikrát více než v prvním
roce, začínáme se stále více zapojovat
do školních i okresních koncertů a
přehlídek a taky nám přibyla pěkná
tabule před Domem služeb.
Mám radost, že žáci pravidelně
vystupují v úvodu koncertů Klubu
přátel hudby. Letos to byly Michaela

Bára Zatloukalová

NOVÝ NÁZEV
SPOLKU

Kalvová, Viktorie Vaďurová, Natálie
Štangová a Bára Zatloukalová. A
nezůstalo jen u Skrbeně. V únoru pořádala ZUŠ Litovel klavírní koncert,
na kterém velmi pěkně hrály Viktorie
Vaďurová a Natálie Štangová. Viktorka se ještě o měsíc později zúčastnila
okresní přehlídky talentovaných žáků
v Olomouci a spolu s Michaelou Kalvovou si ve čtyřruční hře troufly na
celostátní soutěž v Lipníku nad Bečvou, kde získaly čestné uznání a o pár
dnů později v Olomouci obdržely třetí
místo na regionální přehlídce čtyřruční
hry. Kdo z vás měl možnost jejich hru
slyšet, určitě poznal, že holky nelenily
a udělaly za rok velký pokrok. Také
pro Báru Zatloukalovou byl květen
významný, protože výborně absolvovala na koncertě v Litovli. Takže se
naše pobočka může pochlubit první
absolventkou.
Říká se, že po třetím roce výuky
se začíná tvořit klavírní třída. Tolik
malých a šikovných klavíristů, kteří
navštěvují naši pobočku, jsou jistě
příslibem, že se máme na co těšit. A
už třeba v příštím roce, kdy je vyhlášena národní soutěž ve hře na klavír
a nebo jen tak pro radost na našich
besídkách.
Lenka Bodláková

Spolek přátel skrbeňské školy
se dne 18. 7. 2013 přejmenoval na
Skrbeňáček, o.s. Nadále budeme
pořádat akce pro děti a mládež.
Těšíme se na druhý ročník DRAKIÁDY a POHÁDKOVO-FILMOVOU
PÁRTY.
Chcete nám i Vy pomoci realizovat akce a mít radost z radosti našich
dětí?
V případě zájmu pište na e-mail
skrbenacek@gmail.com nebo prostřednictvím nových webových stránek www.skrbenacek.wobo.cz .
Za Skrbeňáček
předseda Pavel Veselý

Zahájení školního
roku s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů chce
dětem dodat elánu do začínající
školního roku. Proto pro ně připravil
zábavné soutěžní odpoledne, které se
bude konat v sobotu 7. září od 14 hodin
na hřišti u nádraží. Připraveny jsou
soutěže, které zvládnou i ti nejmenší,
s obtížnějšími úkoly pořadatelé pomohou. O co půjde? Například hod na
panáka, soutěže s příkazem „plaz se,
shoď, odnes, ...“ atd. Odměny pro soutěžící a občerstvení pro všechny bude
zajištěno. Děti i rodiče zvou hasiči. Při
zhoršených podmínkách se sosutěže
uskuteční na Farské zahradě.

Co nového
v senior klubu
Naše schůzky v první polovině
roku jsme zakončili v červnu krásným
povídáním s panem Kobzou, redaktorem Českého rozhlasu Olomouc.
Jeho zážitky z cest po Jeseníkách
nás naladili prázdninově. Ale ani
o prázdninách jsme nelenošili. Senioři
z Choliny nás pozvali na sportovně
společenské odpoledne, kde se nejen
tančilo ale i sportovalo. Abychom
jim dokázali, že jsme dobří sportovci, soutěžili jsme ve všech šesti
disciplínách. Soutěže se účastnilo
6 senior klubů a my jsme získali dvě
zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Cholinští senioři nám to
chtějí oplatit u nás.
Nejen sport ale i tanec nás láká.
Proto jsme přijali pozvání od seniorů
z Velkého Týnce, abychom se zúčastnili tanečního odpoledne, kde 10
tanečních skupin ze senior klubů předvedlo svoje skladby. Naše děvčata se
předvedla se skladbou Poupata.
I přesto, že bylo velké teplo se
nám odpoledne na zámečku ve Velkém
Týnci líbilo.
Za senior klub Marta Studená
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ZAHAJOVACÍ KONCERT
V úterý 3. září se koná zahajovací koncert další sezóny koncertů pořádaných Kruhem přátel hudby již od roku 1999. Účinkují Jiří Bárta (violoncello)
a Terezie Fialová (klavír).
Koncert se koná v Domě služeb, začátek je v 19 hodin.
Program:
J. Brahms: Sonata e moll op. 38 pro cello a klavír
L. van Beethoven: Variace na téma z Mozartovy opery Kouzelná flétna pro
violoncello a klavír
E. Grieg: Sonáta a moll op. 36 pro cello a klavír
Jiří Bárta je český violoncellista, který do evropské špičky vstoupil počátkem 90. let 20. století, když vyhrál významné hudební soutěže (Drážďany,
Los Angeles a Beethovenův Hradec). Po studiích na pražské HAMU studoval
violoncellovou hru v Kolíně nad Rýnem u Borise Pargamenščikova. Je pravidelně zván na světové hudební festivaly (Salzburg, Praha, Bratislava, Edinburgh
a další). Vystupuje pravidelně s Českou filharmonií, Berlínskými filharmoniky
a Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dalšími orchestry.
Hrává i s komorními soubory, nevyhýbá se ani spolupráci s jazzovými tělesy.
Terezie Fialová patří k nejtalentovanějším pianistům nastupující mladé
generace. Pochází z brněnské hudební rodiny, v pěti letech začala hrát na klavír,
o rok později na housle. V obou nástrojích se s úspěchem účastnila mezinárodních
soutěží (Amadeus, Prague Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte), proto
pokračovala ve studiu klavíru i houslí na Konzervatoři v Brně. Jako houslistka
byla členkou mezinárodního orchestru mladých „The Young Sound Forum of
Europe“, se kterým podnikla několik turné po významných koncertních pódiích
(Konzerthaus Berlín, Suntory Hall Tokio ad.) a spolupracovala s umělci jako
Christoph Altstaedt, Nicolas Altstaedt, Jean Efflam Bavouzet, Viviane Hagner,
Nabil Shehata, Krysztof Penderecki ad. Nyní se věnuje hře na klavír a komorní
hře. Vystudovala pražskou AMU u prof. Ivana Klánského. Vzdělání si doplnila
studijními pobyty na Hochschule für Musik Luzern ve Švýcarsku (I. Klánský, Guarneri Trio), na Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy
v německém Lipsku (M. Tomas,) a taktéž účastí na mistrovských kurzech
a masterclass u prof. Avo Kouyomdjiana, M. Huggse, H. Boeppla, J. Kalichsteina,
M. Presslera aj. (Reichenau, Weikersheim, Leutkirch, Hamburg, Kalifornie ad.)
V současné době je studentkou komorní hry na Hochschule für Musik und
Theater v Hamburku ve třídě prof. Niklase Schmidta (Trio Fontenay). Je laureátka mezinárodních soutěží, např. Janáčkovy soutěže, Smetanovské soutěže,
soutěže B. Martinů v Praze, Nueva Akropolis v Madridu, Val Tidone v Itálii,
M. Yudiny v Petrohradě, Forbest Fest ve Skotsku, Ch. Hennena v Holansku
a dalších. Je držitelkou ceny Anny Hostomské. Jako sólistka vystupovala s českými
i zahraničními orchestry pod taktovkou Ch. Olivieri - Munroe, C. H. Fontese,
M. Machka, J. Kleckra aj. Je vyhledávanou komorní hráčkou, spolupracuje
s významnými hudebníky, např. houslisty R. Patočkou, J. Špačkem, Č. Pavlíkem, s violistkou K. Fialovou, violoncellistou P. Nouzovským, zpěvačkou
S. Šaturovou, komorním ansamblem Gentlemen Singers, Českým filharmonickým
sborem Brno aj. Je členkou klavírního tria Eben Trio (původně Puella trio), s nímž
natočila dvě CD, které jsou skvěle hodnoceny českou i zahraniční kritikou. CD
věnované Petru Ebenovi k nedožitým 80. narozeninám (2009) získalo hned dvě
prestižní ceny. „Recording of the Month“ na Musicweb International v Londýně
a „IRR Outstanding“ na International Record Review.Koncertovala ve většině
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států Evropy, v USA, a Japonsku,
a na mnoha významných festivalových
pódiích, př. Moravský Podzim, Pražské
Jaro, Talentinum, Hudební slavnosti
Emy Destinové, Meclenburg Vorpomenn v Německu, Flaneries Reim ve
Francii, P. Casals Festival ve Španělsku,
a mnoha dalších.

HASIČI - VETERÁNI
V sobotu 31. srpna pořádají místní
hasiči soutěž „veteránů“ v požárním
útoku. Soutěžit se bude ve Farské
zahradě, začátek je ve 13:30 hod.
Připraveno bude občerstvení nejen
pro soutěžící, ale také pro diváky, na
jejichž hojnou účast se hasiči těší.

3. ročník
olympijských
her ve Skrbeni
Motto našich her:
Sportem, zábavou a přátelským
setkáním k veselejšímu životu našich
seniorů.
Na sobotu 14. září 2013 zveme
všechny na 3. ročník senior olympiády.
Začátek je ve 14,00 hod. na hřišti.
Kdo se cítí mladý, může si s námi
zkusit zasoutěžit, nebo jen dobře fandit a příjemně se pobavit. Z letošních
disciplín jsou to například: hod polštářem do kruhu, házení kroužků na
kolík, hod na plechovky, pro muže je
speciální disciplína slalom s pivem na
pálce, hod na terč a ještě jiné zajímavé
disciplíny.
Pro všechny je připraveno bohaté
občerstvení a pro vítěze krásné ceny
a medaile.
Všechny srdečně zve
senior klub Skrbeň
Vydává obec Skrbeň
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