
Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVII. 2017

OBČASNÍK
SKRBEŇSKÝSKRBEŇSKÝ

3
BŘEZEN

INFORINFOR

SKRYTÝ SVĚT
V letech 1999 – 2007 pořizovala naše obec videozáznamy o celoročním 

dění ve Skrbeni. Nejdříve na videokazetách, později na DVD. Jejich autorem 
byl pan Roman Mrázek z Chomoutova. Jeho tehdejší záliba se změnila v za-
městnání, pracuje jako kameraman pro Českou televizi. V letošním roce jsme 
ho opět požádali o jeho služby. Přitom na sebe prozradil, že kromě kamery 
velmi rád pracuje i fotoaparátem, navíc v neobvyklém prostředí. Fotí pod vodou 
nebo pořizuje záběry hmyzu. Dohodli jsme se proto, že své snímky vystaví ve 
skrbeňské knihovně. K výstavě říká pan Mrázek toto:

Nejdříve jsem přemýšlel, „jestli 
má smysl tyto fotky ukazovat veřej-
ně, ale nakonec jsem se rozhodl, že 
nechci fotit jen do šuplíku a půjdu  
s kůží na trh“.

Výstavu jsem pojmenoval „Skrytý 
svět“. To proto, že tohle všechno se dá 

vidět všude okolo a přesto to spousta  
z nás nevidí, ať už z toho důvodu, že ten-
to životní cyklus se odehrává za vodním 
závojem, nebo proto, že hmyz je příliš 
malý a navíc často i otravný, takže se 
ani nesnažíme do jeho fantastického 
světa proniknout a pořádně se podívat. 

Hmyz mě fascinoval už od mala, 
možná i proto, že mám rád sci-fi a fan-
tasy, kde je spousta tvorů inspirována 
právě světem hmyzáků. Fotit hmyz 
jsem se snažil už od doby, kdy jsem 
měl svůj první malý digitální foťák, ale 
to přece jen nebyly ty výsledky takové, 
jaké jsem chtěl. V současné době je už 
ale cena fotoaparátů mnohem nižší, 
tak jsem si před lety koupil digitální 
zrcadlovku a k ní i makro objektiv, 
který mi umožnil fotit hmyz v mnohem 
lepší kvalitě. Na výstavě jsou i makro 
fotky focené v okolí Poděbrad, ale  
i fotky z Filipín.

Focení pod vodou jsem vyzkoušel 
poprvé při návštěvě Egypta a hned mě 
to chytlo. Ticho, stav beztíže a fantas-

Perutýn
foto: Roman Mrázek

https://www.facebook.com/ph2oto.roman
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S blížícím se jarem přichází čas 
prořezávání stromů a keřů. Jako ka-
ždoročně můžete větve narovnat na 
místo k tomu určené naproti železniční 
zastávky. Větve ale opravdu rovnejte, 
manipulace se spletenými větvemi je 
o hodně obtížnější. Také respektujte 
blízkost železniční trati a zachovávejte 
od ní dostatečný odstup. Neodkládejte 
zde trnité větve, růže apod. Tento ma-
teriál nastříhejte do bionádob.

Zkratka VTA byla dříve běžně 
známá. Znamená „veřejný telefonní 
automat“, jinak řečeno telefonní bud-
ka nebo přístroj umístěný na stěně 
veřejné budovy apod. Pamětníci si 
vzpomenou, jaká to byla sláva, když 
jsme se telefonní budky dočkali i ve 
Skrbeni. Jedna byla před obecním 
úřadem, druhá u železniční zastávky. 
Při rekonstrukci budovy obecního 
úřadu byla budka zrušena a nahrazena 
přístrojem na stěně vedle vrat. Byly 
doby, kdy zde stálo i několik volání 
chtivých lidí a doslova v obležení bý-
val přístroj, když do statku přijeli první 
zahraniční brigádníci na sběr jahod  
a okurek. Doba pokročila a s ní i te-
lekomunikační technologie. Dnes má 
skoro každý svůj mobil a VTA osiřely. 
Ten u nádraží byl zrušen už před něko-
lika roky, nyní skončí i ten u obecního 
úřadu. Využití je totiž minimální až 
žádné. V některých měsících z něho 
volají v průměru dva lidé, v některých 
měsících dokonce nikdo. 

V roce 2017 je místní poplatek 
„za odpad“ 396,- Kč/osobu, stočné 
1836,- Kč/osobu.

Poplatky lze hradit hotově na 
obecním úřadě nebo převodem na 
účet obce Skrbeň,  a to zvlášť odpady, 
zvlášť stočné.

Číslo účtu: 180 172 33 69 / 0800

Odpad: vs: 1340 
 ss: RČ plátce

Stočné: vs: 2321               
 ss: RČ plátce

POPLATKY

DRCENÍ VĚTVÍ

ZRUŠENÍ „VTA“ 

KRUTÁ ZIMA
Po několika velmi mírných zimách 

letos mrzlo několik týdnů. Ačkoliv 
jsme si většinou všichni pochvalovali, 
že je zima konečně taková, jak má být, 
určitě bychom si nepřáli zažít takovou 
zimu, o jaké je následujcíí záznam  
v obecní kronice.

„Zima 1928-1929 byla velmi dlou-
há a krutá. Začala mírně před vánoci, 
trvala v lednu a v únoru se vystupňo-
vala na mínus 15, 20, 26 i 30°C !

To trvalo v únoru a 3. března ještě 
v noci -24 °C. Ve dne slunce hřálo, tálo 
a toto střídání teplot způsobilo ohrom-
né škody na ovocném stromoví. Kromě 
toho nadělali spousty škod hladní 
zajíci, kteří vnikali do zahrad. Ve 
sklepích a komorách pomrzly zemáky, 
velice trpěl dobytek (kozy) v lehčích 
chlévech. Naše lokální dráha násled-
kem zimy, sněhových závějí, měla 
provoz velmi zpožděný (i 3 hodiny!) 
a za potíží nevídaných. Obleva začala 
9. března a byla výhodně zdržována 
nočními mrazy. Doprava auty byla 
nebezpečná a vázla. 11. března zase 
sněžilo i bylo obci nařízeno odklízení 
závějí na silnici ke Křepelce a upravení 
rigolů v obci pro snadný odchod vody. 
Škody způsobené zimou na ovocném 
stromoví ukázaly se až na jaře, ba  
v létě, kdy ještě zelené stromy usycha-
ly. Nejvíce utrpěly třešně, meruňky, 
ořechy, hrušně, réva. Jabloně méně. 
V obci byly zničeny třešně na ulicích i 
staré stromy u Křepelky. Velice utrpěla 

tické barvy rybek a dalších tvorů musí 
nadchnout snad každého. Jen je třeba 
dát hlavu pod hladinu a překonat strach 
z vody, no a nejlépe naučit se dýchat 
se šnorchlem. Napřed jsem používal 
foťáček od Olympusu a k němu jsem si 
pořídil igelitové pouzdro. Po několika 
letech jsem si pak pořídil voděodolný 
foťáček a nakonec kompakt od Canonu 
s pevným pouzdrem, kterým fotím až 
do současnosti... a doufám, že ještě 
pár let vydrží. Asi nejčastější otázkou, 
kterou dostávám je, jestli se potápím 
s přístrojem. Sem tam uvažuju o tom, 
že bych si udělal zkoušky, abych mohl 
být pod vodou delší dobu, ale na dru-
hou stranu při šnorchlování nejsem 
omezen technikou, mám větší volnost 
a celkově si to užívám, takže zatím 
všechno je foceno jen při potápění na 
nádech, kdy se potápím do cca 5m a 
žádná z vystavených fotek není focená 
v akváriu. Fotky jsou převážně z Egyp-
ta, část potom i z Filipín, kde jsem měl 
možnost si zaplavat i s největší žijící 
rybou (parybou), žralokem velrybím.

Výstava bude přístupná v obec-
ní knihovně od 9. března. Beseda  
s autorem se bude konat ve čtvrtek  
23. března v 18 hod.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Poplatky 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 „Oznáme-
ní o hromadné platbě“  je ke stažení  
na adrese http://www.skrben.cz/ostat-
ni-dokumenty/.

V případě nejasností se obraťte na 
obecní úřad. 

Po uhrazení všech poplatků za celý 
dům si přijďte vyzvednout stravenky 
(150 Kč/osobu).
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Letošní ostatky se opravdu povedly. A nebylo to je-
nom tím, že bylo mimořádně příznivé počasí. V průvodu 
bylo mnoho masek, vesměs moc vydařených. Dárci byli 
jako obvykle štědří a večer na sál přišlo tolik lidí, že stoly  
a židle nestačily.

na podzim vysázená jubilejní alej k Hynkovu. Pro úsporu 
topiva, jehož začínal nedostatek pro váznoucí dopravu, byly 
školy uzavřeny od 18. do 28. února.“

OSTATKE SE POVEDLE

Pořadatelé děkují všem, kteří jakkoliv přispěli ke 
zdárnému průběhu ostatků, dárcům, maskám a vůbec všem 
účastníkům. Podařilo se to, o co pořadatelům šlo především 
– aby ostatky oslavila společně celá obec.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKRBEŇ

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

POŘÁDANÝ V SOBOTU 18. BŘEZNA 2017

V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

ZAČÁTEK JE VE 20 HODIN

HRAJE SKUPINA MOTORS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 60 KČ

IX. ROCK

       PLES

Komise místní části Chomoutov ve spolupráci 
s Horkou a Skrbení uspořádala v sobotu 11. února  
„Košt hanácké pálenky“. 

Přihlášeno bylo celkem 34 vzorků ve třech kate-
goriích: slivovice – 14 vzorků, ostatní pálenky – 15 
vzorků, likéry – 5 vzorků. 

Úspěšné byly i vzorky ze Skrbeně. V kategorii 
„slivovice“ získal 3. místo Ing. Zdeněk Ulčík se 
slivovicí z roku 2016, v kategorii „ostatní ovocné 
pálenky“ byla na 3. místě hruškovice z roku 2015 
Tomáše Spurného.

„KOŠT“
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Skrbeň, březen 2017

Senior klub Skrbeň zve všechny 
občany na své akce, které pořádá 
v měsíci březnu.

V sobotu 11. března 2017 pořádá-
me taneční odpoledne k MDŽ, začátek 
ve 14 hod. na sále Obecního úřadu. 
K tanci hraje skupina manželů Heso-
vých.  Bohatou tombolu a občerstvení 
zajistí naše členky. Vstupné 50,-Kč

Retro výstavu budíků, hodinek, rá-
dií, psacích strojů pořádáme od pátku 
17. 3. do neděle 19. 3. 2017 v Domě 
služeb. Otevřeno:

Pátek       14.00     -    18.00
Sobota       9.00     -    18.00
Neděle       9.00     -    17.00

Že senioři nežijí jen zábavami  
a výlety dokazuje ta skutečnost, že 
už osm seniorů studuje univerzitu 
třetího věku. Dvě seniorky už mají 
ukončené tříleté studium promocí 
na Palackého univerzitě v Olomou-
ci, ale že je to baví a přináší jim to 
nové poznatky, daly se opět do stu-
dia. Jeden senior studuje již druhým 
rokem a v letošním roce začalo stu-
dovat dalších pět seniorů. Nebudou 
z nás žádní vědátoři, ale dovíme 
se mnoho nového z oblasti zdraví, 
kultury, vše potřebné nejen pro náš 
seniorský věk, ale seznámíme se  
s dalšími seniory. Završením naše-
ho studia je slavnostní promoce, tři 

V pátek 24. 3. 2017 se od 
16:00 bude v obecním sále ve 
Skrbeni konat bazárek dětského 
jarního zboží, kočárků, hraček...

K prodeji je možné hlásit se od  
3. března na email:
deti.skrben@seznam.cz.

Na vaši účast a návštěvu se 
těší tým bazárkování Skrbeň.

CO NOVÉHO 
V SENIOR KLUBU

JARNÍ BAZÁREK

promují v Olomouci a pět jich bude 
promovat na Univerzitě Karlově  
v Praze.

Pravidelně jezdíme sportovat, 
hrajeme bowling a jako každý rok, tak  
i letos vyzveme další týmy v naší obci 
k porovnání sil. Je to vždy urputný boj, 
ale smích nám u toho nechybí.

Za senior klub 
Marta Studená

Kruh přátel hudby pořádá  
v sobotu 25. března v 18 hodin 
v Domě služeb koncert vynikajícího 
souboru Gaurneri trio.

K založení tohoto souboru vedla 
v roce 1986 dlouholetá spolupráce tří 
vynikajících sólistů – houslisty Čeňka 
Pavlíka, violoncellisty Marka Jerie  
a klavíristy Ivana Klánského.  Guarneri 
trio je známé na českých i zahranič-
ních pódiích; již třicet let naplňuje 
koncertní sály a je ozdobou světových 
festivalů.

Nejméně půl  roku h ledání  
a přemýšlení o vhodném názvu sou-
boru předcházelo chvíli, kdy bylo 
vyřčeno jméno slavného italského 
houslařského rodu, z jehož dílny oba 
smyčcové nástroje v souboru pochá-
zejí a kdy padlo konečné rozhodnutí, 
že toto jméno ve svém názvu soubor 
ponese.

Výsledkem jejich dlouholeté 
koncertní činnosti je nezanedbatelné 
množství skvělých nahrávek u prestiž-
ních tuzemských i zahraničních společ-
ností. Řada z jejich CD byla oceněna 
významnými cenami gramofonových 
časopisů. Na našich pódiích bylo zpo-
čátku Guarneri trio téměř neznámé – 
upozornilo na sebe až vystoupením na 
Pražském jaru v roce 1990. Třicetiletá 
spolupráce přinesla triu vystupování 
na významných světových pódiích  
a nepřehlédnutelnou pozici na světo-
vém žebříčku komorních ansámblů. 
Během svého společného působení 
navštívili několikrát Japonsko, Aus-
trálii, USA, jejich povahám a založení 

KONCERT

asi nejvíce vyhovuje Anglie, Latinská 
Amerika, Švýcarsko a Španělsko.

Ivan Klánský (1948) patří dnes  
k nejvýraznějším osobnostem mezi 
českými klavíristy. V roce 1967 
zvítězil v klavírní soutěži v italském 
Bolzanu a tím zahájil sérii svých me-
zinárodních soutěžních úspěchů. Jeho 
koncerty mohli navštívit posluchači  
v celé Evropě, Japonsku, Severní 
Americe a Africe. Působí jako peda-
gog na AMU v Praze.

Čeněk Pavlík (1955) je předním 
sólistou současné generace českých 
houslistů. K jeho nejvýznamnějším 
úspěchům patří první ceny v meziná-
rodních soutěžích v Praze v roce 1976 
(Mezinárodní soutěž Pražského jara)  
a v Londýně v roce 1979. Koncertoval 
v mnoha zemích Evropy s řadou vý-
znamných orchestrů a dirigentů.

Marek Jerie (1947) jako sólista  
i komorní hráč koncertoval ve většině 
evropských zemí, na Blízkém a Dál-
ném východě a v Jižní Americe. Od 
roku 1979 pedagogicky působil na 
luzernské konzervatoři.

Poznámka k zamyšlení: Není to 
skvělé, když se skrbeňský Dům služeb 
řadí mezi světové koncertní síně?


