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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVIII. 2018

Ulice V Oleškách

JEŠTĚ K OSLAVÁM
Poslední říjnový víkend byl v celé republice ve znamení oslav
100. výročí vzniku Československa. Nejinak tomu bylo ve Skrbeni, kde
oslavy proběhly obvyklým způsobem v podobě lampionového průvodu se
zastávkou u pomníku padlých a se zakončením slavnostním ohňostrojem,
letos zase o něco bohatším a působivějším.
Navzdory deštivému počasí (před
průvodem naštěstí déšť ustal) se průvodu zúčastnil velký počet občanů
všeho věku, tak jak je to nakonec ve
Skrbeni obvyklé. Mnozí lidé odjinud
se mne často ptají, čím to je, že u nás
přijde na oslavu tolik lidí. Musíme si
připustit, že je to ovlivněno zřejmě
i atmosférou průvodu a oním ohňostrojem. Přesto věřím, že většina
účastníků přichází především s vě-

domím, že si připomínáme zásadní
událost v historii naší země, která
ovlivnila životy našich předchůdců
a následně i životy naše. Že to vědí
dospělí a že to umí vysvětlit svým
dětem, aby i ony věděly…
Nepřipusťme, ve vlastním zájmu,
aby takové oslavy byly jen prázdnou
atrakcí. Věřím, že tomu tak není
a nikdy nebude.
Tomáš Spurný

Muchovník stromový

ABY OBEC
VZKVÉTALA
Při založení i v dalších letech
existence naší republiky si lidé jistě
přáli, aby jejich země vzkvétala,
a s ní samozřejmě i jednotlivé obce.
Měřítek pro posouzení, zda obce
opravdu vzkvétají, je hodně. Nicméně o Skrbeni můžeme v jistém smyslu opravdu tvrdit, že vzkvétá, a to
doslova – postupným vysazováním,
případně obnovováním květinových
záhonů. Zřetelné je to například
v ulici V Oleškách, kde se při rekonstrukci komunikace hledal kompromis mezi potřebou parkovacích míst
a plochami pro „zeleň“.

INFOR
Výsadby rostlin V Oleškách proběhly minulý rok na podzim. Nyní
se dosadily další záhony s hortenziemi, suchomilnými rozchodníky
a poléhavými skalníky. K výsadbě
byly použity rostliny s dlouhým kvetením a odolností proti suchu. Růže
a levandule sestřižené po odkvětu opět
nakvétají. Stromky muchovníků na
jaře nádherně kvetly, a navíc jejich
plody jsou jedlé. Na jaře v trávnících
rozkvetly první kvítky jara - krokusy.
Léto a začátek podzimu ulici prozářili
modré perovskie s růžemi.
V dnešních dnech nově zakládané
záhony, a to na křížení ulice Vyhnálovská s ulicí Nádražní a s ulicí Hynkovská,
budou každým dnem vysazeny z dlouhokvetoucích trvalek odolných suššímu
prostředí. Záhony budou vysazeny ve
venkovském stylu. Trvalky byly vybrány s opětovným nebo dlouhotrvajícím
kvetením a také pro výrazné listy. Jelikož jsou záhony v blízkosti silnice, musí
mít trvalky nižší velikost.
U obecního úřadu je navržen
bylinkový záhon, který se z důvodu
velkého zaplevelení pýrem bude
realizovat až na jaře. Po zapojení
a stabilizaci budou k rostlinám přidány
jmenovky a informační cedule s použitím rostlin. Můžeme se těšit na známé
bylinky jako je dobromysl, máta, izop,
saturejka, ale i méně známé byliny
jako je bergénie, kopretina řimbaba
nebo pelyněk absinth.
Autorkou návrhu výsadeb je
Ing. Olga Žáková.

VÝZVA
ŽIVNOSTNÍKŮM
Na obecních webových stránkách
jsou uvedeny kontakty na některé
firmy působící ve Skrbeni. Seznam
je ale už letitý a některé kontakty už
nejsou aktuální, naopak zde určitě
chybí informace o mnoha dalších
řemeslnících apod.
Vyzýváme proto všechny „osoby
samostatně činné“ a jiné podnikatele,
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mají-li zájem o zveřejnění kontaktů na webu obce, aby tyto informace poslali
na adresu obec@skrben.cz, případně jinak doručili na obecní úřad.

JAK VOLILA SKRBEŇ
Na základě výsledků letošních komunálních voleb získali mandát
v zastupitelstvu obce za volební stranu Koalice pro Skrbeň Josef Fiala
a Bc. Stanislav Vaďura, MBA, za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Markéta Gabrlíková, Tomáš Spurný,
Miroslav Štanga, Ing. Vladimír Vymětal, Ing. Jan Žižlavský, Josef Zlámal.
Pro srovnání uvádíme údaje o volební účasti od roku 1990.
		
		
		

počet 			
oprávněných 		
voličů			

1990		715			
1994		735			
1998		798			
2002		814			
2006		907			
2010		961			
2014		973			
2018		959			

počet
odevzdaných
hlasů
591
523
486
444
446
548
492
518

82,66 %
71,16 %
60,90 %
49,17 %
49,17 %
57,00 %
50,60 %
54,01 %

Na ustavujícím zasedání 31. října byl starostou obce zvolen Tomáš Spurný,
místostarostkou Ing. Markéta Gabrlíková.

DALŠÍ ZELEŇ V KRAJINĚ
V nejjižnější části skrbeňského katastrálního území byl v říjnu vysazen
další, nyní pětisetmetrový pás stromů a keřů. Propojuje již vzrostlý remízek na
rozhraní mezi Skrbení a Vojnicemi s pásem stromů a keřů vysazených napříč
tímto územím před rokem. Přibylo tedy 40 stromů a 279 keřů.
Práce provedla společnost LT EkoLesServis s.r.o. z Příkaz. Na výsadbu
obec získala z Programu péče o krajinu dotaci 123.090 Kč, to je 100% uznaných nákladů.

MLADÍ HASIČI ZAHÁJILI NOVOU SEZONU
2018/2019
1. října 2018 mladí hasiči našeho skrbeňského sboru rozjeli svůj nový
ročník soutěží.
První závod pod názvem Branný den uspořádali 6. 10. 2018 vedoucí mladých hasičů s některými členy z okolních sborů v areálu Na dolích
v Horce nad Moravou. Jmenovitě to byly Příkazy, Střeň, Horka n/M a Skrbeň. Tato
akce byla generálkou na blížící se závod BZPV (branný závod požární všestrannosti)
zařazený do celostátní hry „Plamen“ v okrese Olomouc ročník 2018/2019. Letos
v olomouckém okrese proběhl 13. 10. 2018 právě v sousední vesnici Horce n/M.
V sobotu časně zrána přijelo do Horky 40 družstev mladších a 47 družstev starších žáků. Mladší i starší žáci vybojovali v soutěži družstev shodně
10. místo, ale v celkovém pořadí sborů soutěže BZPV se umístili mladší i starší
žáci na 9. místě.

INFOR
Soutěž BZPV se skládá ze 6 disciplín – střelba ze vzduchovky na špalíčky, zdravověda, uzlování, překonání
překážky po laně, hasící prostředky
a topografie. To vše mají děti na trase
dlouhé u mladších 2 km a u starších
3km.
Do konce roku nás ještě čeká školení a obhájení zkoušek na vedoucího
mládeže, několik společných tréninků,
a hlavně mikulášská nadílka.

Skrbeňské maminky a Skrbeňáček
by Vás rádi pozvali na

PŘEDVÁNOČNÍ mini JARMARK
KDY: 24. 11. 2018 od 10.00 do 17.00 hod.
KDE: Skrbeň - OBECNÍ SÁL
Přijďte nabrat sílu před vánoční honičkou,
dát si punčík nebo kafíčko, něco na zub.
Potkat se a popovídat s přáteli
a také nakoupit si něco pro
radost a pod stromeček.

NOVÍ „OBČÁNCI“
V neděli 21. října byly do svazku
obce slavnostně přivítány tyto děti:
Martin Čehovský
Veronika Veličková
Jakub Absolon
Kateřina Havlínová
Jan Vokurka
Valérie Kotoučová
Veronika Pytlíčková
Gabriela Špunarová
Dětem i rodičům přejeme vše dobré.

Můžete se těšit např.:
* produkty z nabídky paní Podhorné, ZDRAVÉ LÁHVE
* KOŘENÍ OD MILUŠKY
* perníčky, med
* ruční výrobky klientů DOMOVA SENIORŮ SENECURA, Ol.-Slavonín
* ozdoby paní Doležalové
* háčkované a dřevěné ozdoby, výrobky pletené z papíru
* voňavá mýdla, svíčky
* dřevěné HRAČKY z rodinné firmy v Loučanech a jiné
- DĚTSKÁ DÍLNIČKA

KONCERT PRO VIOLONCELLO
Kruh přátel hudby pořádá v neděli 25. listopadu koncert, na kterém vystoupí violoncellistka Dominika Weis Hošková. Skrbeňští posluchači ji už znají,
hrála zde před třemi roky i se svým otcem, který ji i tentokrát bude doprovázet.
Začátek koncertu bude ještě upřesněn.
Dominika Weis Hošková po studiích na Pražské konzervatoři a soukromých lekcích u prof. M. Sádla pokračovala na HAMU, kde absolvovala
Magisterské studium ve třídě svého
otce doc. J. Hoška v roce 2008. Úspěšně se zúčastnila celé řady violoncellových soutěží u nás i v zahraničí. Byla
nejmladší účastnicí soutěže Pražského
jara v roce 2000. Nadace ČHF jí
ocenila udělením stipendia pro nejúspěšnější studenty v r. 2000 – 2003.
Na soutěži Karla Ditterse v roce 2003
byla oceněna jako členka Kvarteta
pražské konzervatoře udělením 1. ceny
„absolutní vítěz soutěže“. Stala se absolutním vítězem soutěžního konkurzu

o „stipendium Yamaha“ v roce 2004.
Sólově koncertovala s Filharmonií
B. Martinů, Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Virtuosi
Pragenses, v mnoha pořadech vystupovala v České televizi. V roce 2006
byla nominována na Prémiovou listinu
ČHF pro nejlepší mladé interprety.
V roce 2007 absolvovala půlroční
stáž na konzervatoři v Paříži a kurzy
v Izraeli. Dále absolvovala studium
v Izraeli na Jerusalem Academy
of Music. V Jeruzalémě získala
dvě absolutní vítězství v mezinárodní všeoborové smyčcové soutěži. Její aktivity byly oceněny
v červnu 2010 udělením Stříbrné

medaile Senátu Parlamentu ČR za
šíření dobrého jména a tradic České
republiky ve Státě Izrael. Spolupracovala s řadou orchestrů, např.
s Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou
filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou filharmonií Teplice, KSO, Komorním orchestrem Quattro, Virtuosi Pragenses aj. Vystoupila
v televizních pořadech Hudební setkání, Terra muzika, Adventní koncerty
a na festivalech Bohuslava Martinů,
Festival L. van Beethovena, Synagogy západočeského kraje, Konrad
Adenauer Stiftung Berlín, Talentinum Zlín aj. Skladatelka a pěvkyně
Yoshié Ichige z Japonska angažovala
Dominiku Hoškovou na světové turné japonského koncertního projektu
s mezinárodním obsazením „Starvoice Fantasy“.
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ZMÍNKA
O DRAKIÁDĚ
Pořadatelé letošní drakiády děkují
všem za účast a za vytvoření nádherné
podzimní atmosféry na nebi.

Současně upozorňují na článek
o celé akci dostupný na adrese:
https://olomoucky.denik.cz/
zpravy_region/drakiada-tahla-nad-skrbeni-se-vznasela-stovka-draku-20181020.html

CESTOVATELSKÁ
PŘEDNÁŠKA

Ve středu 14. listopadu se v obecní
knihovně koná další cestovatelská
přednáška manželů Hany a Bořivoje
Šarapatkových, tentokrát nazvaná
Nepál: vítejte v roce 2075.
Přednáška začíná v 17:30 hodin.
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