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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXV. 2015

MÍT PRACOVIŠTĚ V KORUNĚ STROMU
Víte, co je to arboristika? Že ne? Já jsem to taky před rozhovorem
s panem Dušanem Rozbrojem nevěděl. Naštěstí mi vše v následujícím
rozhovoru vysvětlil a já zjistil, že pan Rozbroj má vskutku zajímavou
a adrenalinovou práci...
Pane Rozbroji, jak se vlastně obor, dozvěděl mnoho o servisu aut, čehož
jsem využil právě v oboru zahradnicve kterém se pohybujete, nazývá?
Úplně jednoduše můžu říct, že tví, konkrétně tedy v servisu zahradní
mojí hlavní náplní práce je údržba techniky. Do toho jsem ještě otevřel
a realizace zeleně. S tím jsem začal půjčovnu zahradní techniky.
Proč jste si vybral zrovna tento
prakticky nedávno, v roce 2010. Tehdy jsem udělal docela velké životní obor?
Já mám odjakživa velmi vřelý
rozhodnutí, kdy jsem zanechal práce
vedoucího prodeje vozidel, a šel jsem vztah k přírodě, prakticky vždy, když
do úplně jiné branže. Částečně jsem mám volno nebo chci relaxovat, chočerpal z nabytých zkušeností právě dím do přírody načerpat novou energii.
z původní práce, ve které jsem se No a právě proto jsem se rozhodl, že si

trochu té přírody vnesu i do svého pracovního života. I proto jsem koneckonců, vedle servisu a půjčovny zahradní
techniky začal dělat také zahradnické
práce, které postupem času převýšily
i servis s půjčovnou.
Jak jste se tehdy jako vedoucí
prodeje aut naučil vše kolem zahradnictví?
No, nebylo to zrovna jednoduché, ale já jsem si šel za svým cílem
a navštěvoval jsem různé kurzy, jezdil
jsem do Brna na Mendelovu univerzitu
a hlavně sbíral poznatky z praxe. Sice
je to leckdy na úkor volného času, ale
zase je to vykompenzováno spokojeností zákazníka. Pak je výhoda v tom,
že se zákazník zase vrátí a ještě mne
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doporučí dalšímu známému, což je
koneckonců nejlepší reklama.
Vy se ale nezabýváte jen zahradnickou činností, ale i arboristikou.
Co si pod tím mám představit?
Jedná se o péči o stromy a křoviny rostoucí mimo les. Tu práci může
dělat pouze člověk, který ty stromy
zná z více hledisek, jako je fyziologie
jednotlivých druhů stromu a jejich
patologii, navíc, když ošetřujete vysoké stromy, což dělám i já, tak musí
být stromolezec. Musí tedy skloubit
schopnost práce ve výškách, třeba
v pětadvaceti metrech, a být precizní
a vědět, co udělat, abyste stromu pomohl, a ne mu ublížil. Nutno ale říci,
že arboristiku zatím provozuji jen jako
vedlejší činnost, z osmdesáti procent
stále pracuji na zemi se zahradní
technikou.
Co strach z výšek?
To samozřejmě člověk při takové
práci mít nemůže. Ano, už to dělám pár
let, a pokaždé, když jsem na stromě,
nervy nějakým způsobem pracují, ale
zvyknete si. V roce 2012, když jsem
s arboristikou začínal, jsem absolvoval
i specifický výškový kurz, který mne
naučil, jak zvládat práci v takových
výškách, to mi hodně pomohlo.
V arboristice děláte „jen“ tři roky,
máte se pořád co učit?
Samozřejmě, v této práci se člověk
učí novým věcem i po dvaceti letech.
Jde to krok po kroku – před rokem
bych si třeba ještě netroufl na vysoký
strom, na kterém v současné době
pracuji bez problému. Asi jako v každé
práci, i tady platí, že nejlépe se řemeslu
naučíte od zkušených. Proto, když je
nějaká velká zakázka, není problém
kontaktovat jiného arboristu, který
vám s ním pomůže. V tomto oboru se
tedy nejedná o rivalitu nebo konkurenci, ale spíše si navzájem dokážeme
pomoci.
Připadá mi to jako velmi fyzicky
náročná práce...
Ano, pravdou je, že člověk musí
být trochu ve formě, aby na stromě
vydržel pracovat delší dobu. Přece
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jen, tím, že často řežete ve velmi
neobvyklých polohách, zapojujete
opravdu všechny svaly těla. I tak
v koruně stromu strávíte maximálně
tři hodiny v kuse, pak následuje pauza.
V letních měsících je možné si do
koruny stromu vzít na závěs i bidon
s vodou, takže je možné i v létě pracovat v kuse celkem dlouhou dobu.
Nedávno jste ošetřoval i Císařskou
lípu vedle skrbeňského kostela...
Pan starosta mne oslovil ve věci
staré Císařské lípy u kostela, kde již
bylo nutné ošetření. Už tam docházelo
k samovolnému odpadávání suchých
větví, což bylo nebezpečné jak pro
auta, které jezdí okolo po silnici, tak
pro veřejnost. S kolegou jsme tedy
provedli po celé koruně zdravotní řez,
kdy jsme odstranili všechny suché větve. Ten strom je opravdu velmi velký,
a tím, že je z jedné strany obklopen
kostelem, z další zase silnicí, je kořenový systém, který je v současné době
již velmi masivní, omezen v prostoru,
proto dochází ke zhoršené vitalitě toho
stromu.
Byl to váš jediný zásah ve Skrbeni?
Ne, ještě jsme ošetřovali strom
v areálu mateřské školky, kde již
také kvůli provozní bezpečnosti byla
nutnost strom prořezat a vyvarovat
se možných pádů větví. Jinak, velmi
oceňuji, že Skrbeň má velké množství
ploch se zelení, které se upravují a vypadají velmi dobře. Kolem Skrbeně se
pomocí dotačních titulů vysazují nové
keře a stromy, což je chvályhodné,
neboť staré stromy časem odcházejí
a musí být pokáceny, a je dobře, že již
mají své nástupce.
Vypadá to, že svou prací trávíte
celkem dost času, jak relaxujete?
Pokud to počasí dovolí, rád relaxuji v přírodě, ať už u sportu, nebo jen
na procházkách. Hodně ale také čtu
a dokážu odpočívat i pasivně. Přece jen, fyzické práce mám dost,
musím si také umět odpočinout...
(usmívá se)
rozhovor připravil
Ing. Jakub Wittka

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 10. zasedání konaném 9. listopadu toto usnesení:
ZO schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy
se statutárním městem Olomouc, jejímž předmětem je výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-128008588/001, „Skrbeň, Vyhnálovská,
Slaveykov-příp. NNk“, se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. SMP/09-P311/14/D, plynovodní přípojka STL
(KS3101915), se společností RWE
GasNet, s.r.o.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň
na podporu sportovních, zájmových
a jiných obdobných aktivit (příspěvky na jednotlivce) dle předloženého
návrhu v úhrnné výši 9 000,- Kč
(18 x 500,- Kč).
ZO schvaluje poskytnutí daru pro
Střední školu a Základní školu DC 90,
s.r.o. ve výši 10 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Skrbeň po
projednání:
1. schvaluje
návrh rozhodnutí o námitkách,
který je přílohou tohoto usnesení
2. ověřilo
v souladu s ust. § 54 odst. (2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších před-
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pisů, že Územní plán Skrbeň není
v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje
České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929
ze dne 20. 7. 2009, po aktualizaci
č. 1 schválené usnesením vlády České
republiky ze dne 15. 4. 2015 č. 276
b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými
Zastupitelstvem Olomouckého kraje
usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne
22. 2. 2008, po 1. aktualizaci vydané
opatřením obecné povahy č.j. KUOK
28400/2011 dne 22. 4. 2011;
c) se stanovisky dotčených
orgánů
d) se stanoviskem Krajského
úřadu Olomouckého kraje
3. vydává
v souladu s § 6 odst. (5) písm. c)
stavebního zákona, za použití § 43
odst. (4) stavebního zákona, § 171 až
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů,
a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, Územní
plán Skrbeň formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto
usnesení
Poznámka: Výkres územního plánu
je na www.skrben.cz, v sekci dokumenty, ostatní dokumenty
ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2015.
ZO schvaluje navrženou koncepci rekonstrukce místní komunikace
v ulici V Oleškách, to je parkovací
pruh podél jižní strany komunikace, dopravní režim „obytná zóna“,
a souhlasí s dopracováním projektové
dokumentace.

NA HŘIŠTI (ZATÍM) HOTOVO
Díky teplému a suchému počasí byly na hřišti bez komplikací provedeny
terénní úpravy. Jak veřejnost jistě sledovala, na srovnanou pláň byla rozprostřena
geotextilie, na ni navezena drenážní vrstva ze štěrku, položena opět geotextilie
a překryta zeminou, doposud uchovávanou po předchozích stavbách chodníků
a cyklostezky. V místech budoucích hracích ploch je zemina vynechaná, zde
bude vytvořeno podloží pro umělé hrací povrchy. Větší hřiště je určeno pro
kopanou, menší pro volejbal, nohejbal, za určitých podmínek i pro tenis.
Zbývá nelehký úkol – definitivně vybrat nejvhodnější typ povrchu a dobrou
firmu, která hřiště dokončí.

INFORMACE K ZÁVĚRU ROKU
ODVOZ POPELNIC
Na přelomu roku budou popelnice odváženy takto: ve čtvrtek 31.prosince bude proveden
mimořádný svoz popelnic. Je
to ideální příležitost jak se zbavit
poslední den v roce povánočního odpadu a do Nového roku
vstoupit s prázdnou popelnicí.
Další svoz, už pravidelný, bude
v úterý 12. ledna, dále potom ve
dvoutýdenních intervalech.

PROVOZ POŠTY
Pošta ve Skrbeni bude ve dnech
28. až 31. prosince uzavřena. Uložené
zásilky a veškeré transakce spojené
s poštovním provozem bude možné
provádět na poště v Horce.
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
Posledním dnem pro příjem plateb
v hotovosti bude pondělí 21. prosince.
Ve dnech 28. až 31. prosince bude
obecní úřad uzavřen.

NABÍDKA POMOCI
Dostali jste se do obtížné situace a nevíte,
na koho se obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni
o. p. s. poskytuje bezplatné sociální poradenství
rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se
zorientovat ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na exekuční
výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při hledání zaměstnání
nebo vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným
rozpočtem, podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou
a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme navštívit i u Vás doma
mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. Naše pracovnice
jsou k zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8 do 16,30 hodin.
Kontakty:
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078, Lucie Mahrová, DiS. – 778 486 557
Tereza Buchtová – 731 690 966
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Ohlédnutí za letošní úspěšnou sezonou
2015 a plány na příští rok 2016
Je příjemné hodnotit průběh letošního roku skrbeňských hasičů. Dařilo
se nám na soutěžích i doplnit či vyměnit starý hasičský materiál za nový.
Radost nám udělali mladší hasiči našeho sboru, ti se dokázali umístit v lize
mladých hasičů olomouckého okresu na 8. místě, starší členové sboru v
květnu na okrskovém kole na Hynkově získali 1. a 3. místo, pozadu nezůstali
v srpnu na závodech hasičů veteránů ve Skrbeni i naši nejstarší zástupci, získali
1. a 6. místo. Účastnili jsme se různých společenských a sportovních akcí v okolí.
Mnoho akcí jsme v obci pořádali. Vedle odvozu tradičního „železoodpadu“ jsme
letos poprvé začali likvidovat i elektroodpad za pomoci firmy ELEKTROWIN
Valašské Meziříčí. Podařilo se nám vyměnit staré už značně opotřebované
hadice, které ještě pamatovaly smutné záplavy z roku 1997, koupilo se nové
kalové motorové čerpadlo. Naše letošní výjezdy hasičské techniky a zásahové
jednotky byly naštěstí i v letních vedrech charakteru sportovní, společenské
nebo formou námětového cvičení.
Na příští rok 2016 jsou plánované společenské a kulturní akce v těchto
termínech:
16. ledna
Maškarní ples se skupinou Axel
6. února
Obecní ples se skupinou Galaxi (pořádá OÚ Skrbeň)
12. března
Rockový ples se skupinou Motors
6. května
Hodová zábava se skupinou Motors
8. května
Oslavy Sv. Floriána
18. června
Letní karneval se skupinou Alien
19. srpna
Letní karneval se skupinou Motors
Vážení spoluobčané a sponzoři, děkujeme Vám všem za podporu
v letošním roce 2015 a těšíme se na další spolupráci v příštím roce 2016,
do kterého Vám přeji hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Vratislav Obšel, starosta SDH Skrbeň

KULTURA

MIKULÁŠSKÉ
ODPOLEDNE
Senior klub Skrbeň pořádá
v sobotu 5. prosince 2015 Mikulášské odpoledne. Začátek ve
14 hod. na sále Obecního úřadu.
K tanci a dobré náladě hraje skupina Beta trio.
O dobré občerstvení a tombolu se postarají členky senior
klubu. Přijděte se s námi pobavit.
Výbor senior klubu.

ADVENTNÍ
KONCERT
V neděli 13. prosince se koná
v Obecním sále koncert smíšeného pěveckého sboru z Příkaz.
Začátek je v 16 hodin, vstupné dobrovolné.

PŘEDVÁNOČNÍ
BESÍDKA
Základní umělecká škola
Litovel, pobočka Skrbeň, zve
na předvánoční besídku svých
žáků, která se koná v Domě
služeb v úterý 15. prosince od
16:30 hod. Pokud by některé
další děti měly zájem o výuku
hry na klavír ve 2. pololetí školního roku, mohou se přihlásit na
tel. 736 449 295 u pana učitele
Jana Bernátka.
Těšíme se na vás!
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, prosinec 2015
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