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K letošní Tříkrálové sbírce jsme se 
sešli, tak jako posledních několik let, 
u Kulatých v Nádražní ulici. Sraz byl 
naplánovaný před devátou hodinou. 
Několik minut bylo věnováno přípravě 
dětí a to nasazování královských korun 
a oblékání plášťů. Někteří odvážní 
Baltazarové si nechali zbarvit tváře. V 
tomto roce nám přálo i počasí, konečně 
byl po dlouhých letech sníh.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Den před provedením Tříkrálové sbírky se ve skrbeňském kostele 

konala velmi pěkná akce. Děti z mateřské a základní školy zpívaly kole-
dy, střídali se s nimi skrbeňští žáci pana MgA. Bernátka, kteří hráli na 
varhany. Publikem jim byli rodiče, prarodiče, sourozenci a další, jimiž byl 
kostel zcela zaplněn. Díky všem za tento nápad a jeho realizaci! Na závěr 
přišli Tři králové, i jako předzvěst nadcházející sbírky. Letos se při ní ve 
Skrbeni vybralo 26.188 Kč.

Do šesti skupinek bylo rozděleno 
neuvěřitelných 23 dětí. Po společné 
fotce malých koledníků jsme se ro-
zešli do jednotlivých částí obce podle 
přidělených ulic.

Procházeli jsme ulicemi, dům 
od domu, s Tříkrálovou koledou a  
s přáním lidem. Odměnou nám byly 
„těžknoucí“ pokladničky a různé 
dobroty pro děti. Konec sbírky byl pro 

jednotlivé skupinky mezi jedenáctou 
až dvanáctou hodinou.

Za přípravy a průběh letošní Tří-
králové sbírky bych chtěl poděkovat 
ZŠ ve Skrbeni, zejména paní ředitelce 
Kulaté a paní učitelce Zapletalové. 
Dále bych chtěl poděkovat všem ve-
doucím skupinek, kteří už nejeden rok 
věnují svůj čas této aktivitě. Děkuji 
také všem dětem, které se zúčastnily 
a jejich rodičům, kteří k tomu svolili. 
Velký dík samozřejmě patří vám všem, 
kteří do sbírky přispíváte.

Marek Fiala 

My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám.
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Pro rok 2019 je místní poplatek 
„za odpad“ stanoven na 444,- Kč/oso-
bu. Oproti loňskému roku se poplatek 
zvyšuje o 48 Kč, což ovšem zdaleka 
nepokrývá skutečný nárůst cen. 

Poplatek lze hradit od března,  
a to v hotovosti na obecním úřadě nebo 
převodem na účet obce Skrbeň.

Číslo účtu: 180 172 33 69 / 0800
V. symbol: 1340               
S. symbol: Rodné číslo plátce

Poplatek lze hradit převodem sa-
mostatně za každou osobu na její rodné 
číslo nebo za více osob s uvedením 
jednoho rodného čísla. V takovém 
případě uveďte do poznámky, za které 
osoby jsou platby provedeny – nutná 
identifikace osoby.

Pokud se při hromadné platbě do 
zprávy pro příjemce nevejdou všech-
ny údaje o poplatnících, je povinnost 
plátce poplatku doručit na obecní úřad 
vyplněný formulář o hromadné platbě, 
kde budou tito poplatníci uvedeni, a to 
osobně, do schránky obecního úřadu 
nebo zaslat e-mailem na adresu obec@
skrben.cz. Formulář „Oznámení o hro-
madné platbě“ je ke stažení na adrese  
http:/ /www.skrben.cz/ostatni 
-dokumenty/.

V případě nejasností se obraťte na 
obecní úřad. 

Stočné se bude vybírat až od 
dubna, podrobnosti budou zveřejněny  
v březnu.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

POPLATEK  
ZA ODPAD

DALŠÍ KONTEJNER 
NA OLEJE

Protože se občané řídili výzvou 
zveřejněnou v prosincovém Inforu 

a použité jedlé oleje zanesli v PET 
lahvích do k tomu určené nádoby na 
začátku Vyhnálovské ulice v takovém 
množství, že nádoba nestačila, byla 
další nádoba umístěna u železniční 
zastávky. Obdobná situace nastává 
často u textilu, proto zde bude také 
umístěn další kontejner na použité 
oblečení, boty atd. Příjemné je, že obě 
služby jsou jedny z mála, za které obec 
nic neplatí.  

V záznamech týkajících se skrbeň-
ské školy je letmá zmínka o tom, že 
naše škola navázala v roce 1960 družbu 
se školou v obci Golianovo nedaleko 
Nitry. Žádné podrobnější dokumenty 

HLEDÁME PAMĚTNÍKY

MÁTE ZÁJEM  
O KOMPOSTÉR 
ZDARMA?

Ve Skrbeni je již několik roků od-
vážen biologicky rozložitelný odpad 
rostlinného původu systémem svozu 
„hnědých biopopelnic“. O službu je 
stále větší zájem, což je potěšitelné  
a rozhodně ji chceme zachovat. Je ale 
zřejmé, že alespoň část tohoto odpadu 
by nemusela být odvážena, ale přímo 
v místě svého vzniku by mohla být 
přeměněna na kvalitní kompost, který 
můžete využít na svých zahradách.   
Z toho důvodu obec Skrbeň ve spo-
lupráci s dalšími obcemi připravuje 
žádost o dotaci na pořízení kvalitních 
kompostérů, které by zájemci dostali 
k užívání zcela zdarma. Převzetím 
kompostéru by možnost využívání  
„biopopelnic“ nezanikla!

Pro zpracování žádosti o dotaci 
nutně potřebujeme znát zájem obča-
nů o bezplatné získání kompostérů. 
Proto prosíme o vyplnění dotazníku 
vloženého do Inforu a jeho odevzdání 
na obecní úřad nebo do schránky na 
vratech do dvora úřadu nejpozději do 
25. února. Dotazník je také k dispozici 
na obecním úřadě nebo o něj můžete 
požádat na adrese obec@skrben.cz.

Kompostér = ideální pomocník 
při kompostování

• Během pár měsíců získáte kva-
litní kompost. 

• Bioodpad v kompostéru neza-
páchá

• Zpracováváte odpad ekologicky 
i ekonomicky.

Suroviny vhodné do kompostu: 
Zbytky rostlin, listí, posekaná tráva, 
rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, ku-
chyňský odpad (káva, skořápky, slup-
ky, kůstky, zbytky jídel), zemina, trus 
a podestýlka drobných zvířat, sláma  
a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, 
novinový papír, karton, kůra stromů, 
hadry z přírodních tkanin.

OPTICKÁ 
DATOVÁ SÍŤ

Se souhlasem obce připravu-
je společnost x1net Czech s.r.o.  
záměr vybudovat ve Skrbeni 
optickou datovou síť. Pokud vás 
zástupci této společnosti navštíví 
a budou zjišťovat váš zájem o 
připojení na tuto síť, není to ne-
chtěná aktivita tzv. „šmejdů“, ale 
vážně míněná seriózní nabídka. 
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Hosté lednového Obecního bálu 
si jistě pamatují na nádherné taneční 
vystoupení manželů Jelínkových. 
Nebylo proto od věci se jich zeptat  
v následujícím rozhovoru, jak se vlast-
ně Viktor a Vlasta k tanci dostali a proč 
se tohoto koníčku tak drží.

Ač trénujete s manželkou již ně-
kolik let, stále v tanci nesoutěžíte, jak 
je to možné?

S různými krátkými či delšími 
přestávkami spolu tančíme asi tak 
10 let, ale skutečně trochu vážněji  
a intenzívněji tak poslední dva roky. 
Zatím si stále tančíme jen tak pro 
radost, i když naše tréninky začínají 
pomalu čím dál více připomínat spor-
tovní přípravu. Do skutečné profesio-
nální taneční přípravy to má však stále 
daleko. Co se týče soutěžních ambicí, 
tak je zatím nemáme, i když mezi 
tanečníky těch nejnižších tanečních 
soutěží (hobby kategorie), bychom se 
už asi neztratili. 

Asi bychom měli na sebe prozra-
dit, že naše předtančení na letošním 
skrbeňském plese bylo vlastně naše 
první samostatné vystoupení a doufá-
me, že ne i poslední. Myslíme, že se 
nám premiéra docela povedla, snad 
se to divákům líbilo. Nic jsme fatálně 
nezkazili, i když skuteční soutěžní 
porotci by nám asi moc bodů nedali. 
Trochu nás však mrzí, že jsme si toho 
nestačili připravit o trochu více, než 
jen waltz a tango. 

Jakému tanci se nejvíce věnujete?
Věnujeme se běžnému taneční-

mu repertoáru, jak standardnímu, 
tak latinskému tanci. V součtu je to 
vlastně předepsaných 5 standardních 
a 5 latinských tanců. No a k tomu ze 
zábavy ještě několik dalších regio-
nálních nebo volně stylových tanců, 
ale na ty nám zas tak mnoho času 
nezbývá. Když se to všechno sečte 

dohromady, tak bychom to asi mohli 
nazvat patnáctiboj. 

Kde jste se naučili tancovat?
Začínali jsme jako spousta jiných 

tanečních párů v běžných tanečních 
kurzech pro dospěláky. A od úplných 
začátečníků. V Olomouci je několik 
tanečních škol, takže bylo a je z čeho 
si vybírat. Postupem času jsme si je 
prošli skoro všechny. Nakonec jsme 
zakotvili u „přespolních“ - v taneční 
škole manželů Šrámkových v Přero-
vě a v tanečním klubu při Tanečním 
studiu Tomáše Komendy v Olomouci. 
Ono totiž každá taneční škola, každý 
lektorský pár, přistupuje k výuce tro-
chu jinak a nakonec si vyberete tu ško-
lu, kde vám styl výuky nebo tréninku 
vyhovuje nejlépe. Je rozhodně dobré 
se neupínat jen na jednu taneční školu 
a projít si toho více. Tanec se učíte celý 
život, nikdy se to vlastně ani pořádně 
nenaučíte. Je to podobné jako s hrou 
na hudební nástroj. Je to jen stále  
a stále lepší. 

Pokud se tanci věnujete amatérsky, 
co vlastně děláte za profese? Jak jde 
vaše práce skloubit s tančením?

Oba pracujeme jako THP pra-
covníci, v armádní hantýrce se tomu, 
tuším, říká „kancelářské krysy“. To 
znamená ohnutá záda od strnulého  
a špatného sezení, oči krvavé od neu-
stálého koukání do monitoru, 

Po komunálních volbách je vedení 
našich sousedních obcí toto:

Horka nad Moravou
starosta – Mgr. Luděk Tichý
1. místostarosta – Milan Štajgr
2. místostarosta – Milan Vysloužil
Příkazy
starosta – Ing. Jaroslav Sívek
místostarosta – Josef Škrabal

Křelov - Břuchotín
starostka – Marie Škavronková
1. místostarosta – Mgr. Michal Dokoupil
2. místostarosta – David Šafář, DiS.

VEDENÍ 
SOUSEDNÍCH OBCÍ

TANEC  
JAKO KONÍČEK

o tom, jak družba probíhala, však už 
k dispozici nejsou. Oslovili jsme ně-
které tehdejší skrbeňské školáky a ti si 
pamatují, že jejich vrstevníci Skrbeň 
navštívili, ubytovaní byli po rodinách, 
konalo se setkání v obecním sále, ale to 
je zatím vše, co se podařilo zjistit. Prosí-
me tedy všechny, kteří si na tuto družbu 
vzpomenou, aby se o své vzpomínky 
podělili. Máte-li nějaké fotografie, 
dopisy, adresy, velmi rádi bychom si je 
zapůjčili, okopírovali a zkusili v Golia-
nově najít aktéry tehdejších družebních 
kontaktů. Cokoliv k tomu víte, sdělte, 
vzkažte nebo předejte na obecní úřad. 
Děkujeme za pomoc při pátrání…

POJMENUJTE 
NOVOU ULICI

Na pozemcích za Nádražní ulicí 
zahájil soukromý investor po delší 
přípravě výstavbu inženýrských sítí 
pro novou ulici. Následovat by měla 
výstavba rodinných domů. Ulice 
však stále nemá jméno. 

Po výzvě „Pojmenujte novou 
ulici“ dostal obecní úřad zatím 
jen jeden návrh. Vyzýváme tedy 
opakovaně k předložení návrhů, 
které můžete zasílat na adresu  
obec@skrben.cz nebo osobně sdělit 
kterémukoliv členovi zastupitelstva.
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KLAVÍRNÍ KONCERT
Kruh přátel hudby zve na kon-

cert mladé talentované klavíristky  
Kateřiny Potocké, který se koná v neděli  
24. února v 18 hodin v Domě služeb. 

Program:

J. S. Bach: Preludium a fuga g moll  
(z 1.dílu Dobře temperovaného klavíru,)

J. S. Bach: Preludium a fuga a moll 
(z 1.dílu DTK)

L. van Beethoven: Sonáta č. 28 A dur, 
op.101

I. Etwas lebhaft, und mit der innig-
sten Empfindung ibility. Allegretto, ma 
non troppo

II. Lebhaft, marschmäßig. Vivace 
alla marcia

III. Langsam und sehnsuchtsvoll. 
Adagio, ma non troppo, con affetto

 IV. Geschwind, doch nicht zu sehr, 
und mit Entschlossenheit. Allegro

C. Franck: Preludium, fuga a varia 
F. Liszt: Paganinská etuda č.4 E dur
B. Bartók: Rumunské tance

rem tancování třídí na „standarďá-
ky“ a „latináře“. My jsme spíše 
na standardní tance. A jednotlivě? 
Viktor: Slowfoxtrot; Vlasta: Waltz  
a Valčík. 

Co si na tanci ceníte nejvíce?
Vzájemného propojení kontrastů 

mužského a ženského principu do 
jedné ucelené harmonie. 

Kde vás můžou případní zájemci 
vidět tancovat?

V tanečním klubu při Tanečním 
studiu Tomáše Komendy v Olomouci 
a v taneční škole manželů Šrámkových  
v Přerově (neplést prosím s olomouc-
kými manželi Šrámkovými, kteří mají 
taneční klub v olomouckém DDM, je 
to jen shoda příjmení). Ve skrbeňském 
sále trénujeme společně pravidelně 
každé pondělí odpoledne a pak ještě 
nějaký další den v týdnu, kdy je čas  
a je i volno v sále. 

Závěrem bychom chtěli přede-
vším poděkovat všem skrbeňákům, 
že můžeme využívat jejich obecní 
sál k našemu tanečnímu tréninku. 
Jsme sice „z dědiny od vedle“, 
nicméně jsme stále u vás jen hosté. 

Děkujeme moc. 

rozhovor připravil 
Ing. Jakub Wittka

V průběhu loňského roku došlo 
k několika změnám v provozní době 
skrbeňské pošty. Protože si na její 
současné rozvržení mnozí stále ještě 
nezvykli, uvádíme tuto informaci:

Po 13 - 16 hod.
Út 13 - 16 hod.
St 13 - 17 hod.
Čt 13 - 16 hod.
Pá   8 - 11 hod.

PROVOZNÍ 
DOBA POŠTY

Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň
Vás zve na

 Hasičský
 maškarní

pořádaný v sobotu 16. února 2019
v Obecním sále ve Skrbeni

Začátek je ve 20 hodin 
Hraje skupina AXEL

Vstupné 60 Kč, masky zdarma

Sraz masek v 19.30 hodin ve zbrojnici

Zvou hasiči ze Skrbeně

všudypřítomný pracovní stres … 
inu všechny výdobytky moderní hek-
tické doby. A takový tanec po práci 
je úžasný relax. Nejen že protáhne 
tělo, ale vyčistí i duši. A pokud je 
tančení koníček, či velký kůň, tak si 
na to nějaký čas vždy najdete. Je to 
o prioritách. 

Uvažujete o soutěžení?
O soutěžení zatím nepřemýšlíme, 

i když jemné tlaky ze strany našich 
tanečních lektorů už jsou. Spíše asi jen 
čekáme na nějaký vnější impuls, aby-
chom začli. Začít soutěžit není totiž jen 
o taneční registraci a o tom konečně 
začít, ale je to hlavně a především  
o čase. Jak to občasné soutěžení, což 
je jen ona pomyslná třešinka na dor-
tu, tak hlavně trénink zabere spoustu  
a spoustu času a je to hlavně velký zá-
vazek pro oba jak vůči sobě, tak i vůči 
tanečnímu klubu/škole. Představte si, 
že hrajete na 10 různých hudebních 
nástrojů. To znamená cvičit na jeden 
alespoň tak hodinu denně, nebo spíše 
na dva po hodině. A podobně je to i  
s tím závodním tancováním. No a na-
konec je to samozřejmě i o financích, 
i ten taneční „ohoz“ něco stojí. 

Jaké tance jsou vaše nejoblíbe-
nější?

Těžká otázka, nelehká odpověď. 
Většinou se taneční páry charakte-


