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Na první pohled se zdá, že je bikros 
dost nebezpečný sport, navíc pro dítě, 
a navíc slečnu. Je to tak?

Tatínek:
Když se zamyslíte nad jakýmkoliv 

sportem, tak by se dalo říct, že každý 

sport je v jistý okamžik něčím nebez-
pečný. Rozdíl je v míře nebezpečí. 
Snažíme se riziko eliminovat dobrou 
výbavou a kvalitními chrániči.

Jak se dcera k bikrosu dostala?
Štěpánka:
Mám bratrance Ondru Karkoš-

ku, který jezdí od svých 13 let Four 
Cross. To jsou závody, kde se jezdí  
z kopce dolů po speciálně upravené tra-
ti, kde nechybí stromy, kamenné bloky  
a spousta skoků. Trať není „tak bez-
pečná“ jako pro bikros.

Když jsem ve svých 4 letech dosta-
la první MTB kolo, pozval mě Ondra 
na závody do Hranic na Moravě, že si 
můžu zkusit projet trať v kategorii „pří-
chozí“, jezdců bez licence, jestli mě to 

BIKROSOVÁ NADĚJE ZE SKRBENĚ
Bikros je individuální sport, při němž závodí skupina jezdců mezi 

sebou na speciálně upravených tratích, zhruba 400 metrů dlouhých  
s řadou skoků. Rozhodující je zde rychlost, výbušnost, ale také cit pro kolo 
při dlouhých letech na velkých skocích. Ale taky drzost v bojích po startu 
a v zatáčkách. Základem každé bikrosové tratě je startovní pahorek se 
startovní rampou, která vypustí na trať vždy osm jezdců, kteří mezi sebou 
bojují o postup do dalších částí závodu. Závody jsou díky velké rychlosti 
a technické náročnosti atraktivní pro diváky, ale při četných kolizích také 
mnohokrát bolestivé pro jezdce.

Štěpánka Fremlová ze Skrbeně nejen bikros jezdí, ale je v něm i velmi 
úspěšná. Se Štěpánkou a jejím tatínkem, Alexanderem Fremlem, jsem se potkal 
a společně jsme se rozpovídali o tomto netradičním sportu.
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bude bavit. To mě ještě naši museli 
tlačit do kopečků, protože jsem je 
nevyšlapala (smích). Když jsem jela 
čtvrtou rozjížďku, myslela jsem si, že 
už to umím, pustila jsem to z rampy, 
ale na první bouli ztratila kontrolu 
nad kolem a šla jsem přímo na pusu.  
I když jsem měla cyklo přilbu, 
nabrala jsem si pěkně šotoliny do 
pusy. Byl to mazec, bolelo to jak 
čert a doktor, který je přítomen 
na každých závodech, mi to chtěl 
ošetřit septonexem. Brr. Vypláchli 
jsme pusu vodou a maminka řek-
la, že to dnes stačí. Bylo mi líto, 
že ostatní jezdí a já ne. Tak jsem  
i  s modřinou a rozbitou pusou 
umluvila mámu a jela znova. Byl to 
nádherný pocit. Byla jsem zpět. No 
prostě boží.

Na jaké úrovni je v české republice 
bikros? 

Tatínek:
Bikros se začíná po porevolučním 

úpadku opět dostávat do masivnějších 
čísel v členské základně a počet licen-
cí se u nás blíží k číslu 500. Hlavní  
a nejdůležitější zprávou pro bikros  
z poslední doby je především to, že se 
stal olympijskou disciplínou, a to od 
roku 2008, kdy byla olympiáda v Číně. 
Díky tomu, že průměrně odjede závod-
ník BMX za rok 30 závodů, je tento 
sport velice časově náročný a dá se 
říci, že je velice často rodinným typem 
sportu. Nezřídka se stává, že závodí 
nejen jezdci v mladších kategoriích, 
ale i jejich otec v kategorii Cruiser 
Master nad 40 let.  U nás je bikros 
zaštítěn Českým svazem cyklistiky  
a řízen KOMISÍ BMX. Organizovaně 
se jezdí seriály závodů Moravského 
poháru, Českého poháru a Českomo-
ravského poháru a národní šampionát 
jednotlivců i klubů, jednotlivě se pak 
jezdí různé Velké ceny.

Jaké úspěchy již dcera zazname-
nala?

Štěpánka:
Tehdy v těch Hranicích jsem skon-

čila po pádu na posledním místě. Ro-
diče mi po závodě řekli, že jsem byla 
statečná, ale že nebudu jezdit, dokud 
mi nekoupí integrální přilbu, která má 
chráněnou i bradu. Dostala jsem první 
bazarové opravdu bikrosové kolo a jela 
na další závod. A další. A další.

Rok 2015 začal přihlášením do 
BMX týmu Uničov. Bylo mi pět, 
jezdila jsem kategorii Boys 6 (je to 
kategorie, kde holky můžou jezdit 
do sedmi let a kluci do šesti let)  
a v celkovém pořadí Moravského po-
háru jsem skončila 11.

O rok později jsme již s rodiči jeli 
téměř všechny závody v ČR, Morav-
skou ligu se mi podařilo vyhrát, v Čes-
komoravském poháru jsem skončila  
2. a za svůj největší úspěch považuji  
3. místo z Mistrovství České republiky.

Letos jsem oslavila 7. narozeniny  
a mám za sebou svůj největší bikro-
sový úspěch – před pár dny jsme se 
vrátili z belgického Zolderu, kde se 
jel 1. a 2. závod Evropského poháru, 
kde se mi mezi zahraniční konku-
rencí podařilo oba závody dojet na 
1. místě.

Začátkem roku jsem začala chodit 
na lukostřelbu do Olomouce. Moc mě 
to baví. Je to úplně jiné než bikrosové 
závody. U střílení je ticho a klid. Po 
absolvování několika tréninků mě 
trenér neočekávaně přihlásil na mis-
trovství republiky žactva do 10 let. 
Závody probíhaly celkem dobře, ale 
na konci jsem neudržela soustředění 
a skončila jsem nakonec až pátá. Ale 
trenér byl spokojený a snad se mi příště 
povede lépe.

Kde trénuješ? A Jak často?
Štěpánka:
Od roku 2016 jezdím za tým SKC 

Tufo Prostějov. V Prostějově máme 
malou dráhu, kterou mám moc ráda. 
Bohužel, kdybych trénovala jen na 
této dráze, tak se dopředu neposunu. 
Proto, pokud je to jen trošku možné 
a ostatní týmy nám vyjdou vstříc, tak 
trénujeme na jejich větších tratích, ať 

už  v Uničově, Hranicích na Moravě, 
ve Vyškově, Zábřehu a od letošního 
roku také opět na trati v Přerově.

Jak často dcera trénuje a jak často 
závodí?

Štěpánka:
Trénink mám skoro každý den 

kromě pondělí. Zhruba 3x do měsí-
ce pak závody jednotlivých pohárů, 
většinou se jede jeden závod v sobotu  
a druhý v neděli.

V zimě máme zimní přípravu  
v tělocvičně, každých čtrnáct dnů 
jezdíme do kryté haly v Šenkvicích 
na Slovensku a letos jsem byla poprvé 
před začátkem sezóny na soustředění 
ve Francii v Sante Maxime.

Jak je to s vybavením? Je drahé? 
Musí se často měnit?

Štěpánka:
První kolo bylo obyčejné MTB 

20“ s přehazovačkou. Toto kolo jsem 
použila na seznámení se s tvrdostí hra-
nické tratě (smích). V současné době 
jezdím na kole GT Race velikost Juni-
or, které sedlám už tři roky. Pořizovací 
cena kola byla 12 000 Kč. U menších 
dětí se kola obměňují zejména s ohle-
dem na růst. Každá velikost rámu je 
tabulkově přiřazena k výšce dítěte. 
Stejně ale musí nad tabulkami zvítězit 
zdravý rozum a průběžně získávané 
zkušenosti z tréninků a závodů.

Na zahraničních závodech se 
můžete setkat i s osmiletým dítětem, 
které jede na kole za několik desítek 
tisíc korun. Ale ani využití nejnověj-
ších materiálů a techniky vám nemusí 
zajistit přední umístění.

Další položkou v rozpočtu jsou 
potom chrániče, přilba a bikrosové 
oblečení, které ochrání tělo při mož-
ných pádech.

Má dcera nějaký vzor z bikroso-
vého světa?

Tatínek:
V České republice má asi nejbližší 

vzor ve svých trenérech, Janě Horáko-
vé, která získala tituly mistryně světa 
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v BMX kategorie Cruiser za rok 2003 
a mistryně světa ve 4X 2004 a účast-
nice Olympijských her v kategorii 
BMX a Martinu Žeravovi, Mistru 
Evropy a mnohonásobném Mistru ČR 
v Motokrosu. Dále pak je to Romana 
Labounková, rodačka z Jeseníku, která 
jezdí ještě stále aktivně v kategorii Eli-
te Women. Její úspěchy jsou 3. místo 
MS 2012 a 2. místo MS 2011 a účast 
na Olympijských hrách v Londýně. 

Na posledních závodech v Zolderu 
(Belgie) 1. a 2. 4. 2017 se Štěpánce 
splnilo i přání potkat se s Olympijskou 
vítězkou z Londýna a Ria, několika-
násobnou a aktuální mistryní světa  
v BMX Race Marianou Pajon z Co-
lumbie, která Štěpánce podepsala  
i výherní plaketu. (úsměv)

BIKROS U NÁS
Do naší země se dostal bikros 

poprvé v roce 1984 a ihned se 
těšil ohromné popularitě. Mek-
kou počátků této disciplíny byla 
střediska jako Šumperk, Rudná, 
Ostředek atd. Výhodou té doby 
bylo, že všichni jezdili v podstatě 
na stejných kolech, a tak záleželo 
jen a jen na schopnostech jezdce.  
S pádem komunismu začali objevo-
vat i naši jezdci to, že na západě se jez-
dí na technicky úplně jiných kolech,  
o polovinu lehčích, a tak u nás 
platilo to, že vyhrával ten, kdo měl 
peníze a přivezl ze západu slušné 
kolo. Naši jezdci se také začali zú-
častňovat mezinárodních závodů, 
nejprve v Německu a Rakousku, 
později i evropských a světových 
šampionátů. Každopádně díky 
tomu, že se u nás bikros považoval 
stále za dětský sport, jsme měli 
spoustu skvělých jezdců v mládež-
nických kategoriích, kteří dokázali 
získat titul mistra světa. 

Jména jako Michal Prokop, 
Lukáš Tamme, Aneta Hladíková 
či Jana Horáková budí u soupeřů 
respekt. 

rozhovor připravil 
Ing. Jakub Wittka

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém zasedání 12. dubna toto usne-
sení:

Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí informaci  

o plnění usnesení.
- souhlasí s definitivním převze-

tím tenisového hřiště. 
- r o z h o d l o  o  v y l o u č e n í 

uchazeče DEMSTAV group, s.r.o., 
IČ 27844935 z výběrového řízení na 
realizaci zakázky „Rekonstrukce míst-
ní komunikace V Oleškách – Skrbeň.

- schvaluje výběr zhotovitele 
stavby „Rekonstrukce místní komuni-
kace V Oleškách – Skrbeň“ dle hodno-
cení nabídek, které provedla hodnotící 
komise a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo s předkladatelem nejvýhod-
nější nabídky – společností Šternstav 
CZ, spol. s r.o., IČ: 27798348,  nabíd-
ková cena  2.151.153,60 Kč bez DPH.

- schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na realizaci stavby „Zpevněné 
plochy - hřbitov Skrbeň, 2. etapa“ se 
společností MODOS spol. s r.o., na-
bídková cena 758.779,59 Kč + DPH, 
realizace od 2. 8. do 25. 10. 2017. 

- bere na vědomí informaci  
o provedeném rozpočtovém opatření 
č. 1/2017.

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2017.

- za současných podmínek 
nesouhlasí s uzavřením Smlouvy  
o zajištění služeb pro Českou poštu, 
s.p. v rámci projektu Pošta Partner.

-  jmenuje do Školské rady 
Základní školy a mateřské školy 
Skrbeň pro její další funkční období  
Mgr. Hanu Matysovou. 

- žádá předsedu školské rady, 
aby po každém zasedání ŠR seznámil 
zastupitelstvo obce s obsahem jejího 
jednání. 

- souhlasí s využitím uvolně-
ných místností provozovny kadeřnictví 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

v Domě služeb pro potřeby základní 
školy.

-  schvaluje, aby obec Skrbeň 
konala veřejnou sbírku, jejíž hrubý 
výtěžek, tj. veškeré peněžní příspěvky 
získané sbírkou včetně úroků z vkladů 
příspěvků na bankovní účet, bude pře-
dán Římskokatolické farnosti Skrbeň 
na financování opravy věžních hodin 
v kostele sv. Floriána ve Skrbeni. 

Sbírka bude konána na dobu urči-
tou, do 30. 6. 2017.

Způsob konání sbírky:
shromažďováním příspěvků na 

zvláštním bankovním účtu a poklad-
ničkami

- schvaluje záměr odkoupit část 
pozemku p.č. 274/3 – zahrada v k.ú. 
Skrbeň vně stávajícího oplocení na 
západní a severní straně pozemku.

-  schvaluje uhrazení členského 
příspěvku pro MAS Moravská cesta, 
z.s. za rok 2017 ve výši 20,- Kč / oby-
vatele obce.

- souhlasí se zmocněním paní 
Mgr. Husičkové, starostky městyse 
Náměště na Hané, k zastupování obce 
Skrbeň na XV. sněmu Svazu měst  
a obcí ČR.

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy poskytnutí dotace  
5 000,- Kč panu Michalovi Dolečkovi 
na uspořádání akce 3. Rock na statku.

Hodiny pro skrbeňský kostel 
zhotovil v roce 1908 pražský hodinář 
Ludvík Hainz. Náklady na jejich poří-
zení byly 1.100 K. V době, kdy kapesní 
hodinky měl jen málokdo a nosily se 
jen „ve svátek“, byly věžní hodiny 
pokrokem a ceněným zařízením slou-
žícím všem. Projevilo se to i na výnosu 
sbírky pořádané tehdy v obci na tento 
účel – vybralo se 263 K.

Hodiny i ciferníky byly během 
uplynulých let několikrát opravovány. 
Samotný hodinový stroj byl moderni-
zován v roce 2010, na ciferníky však 
tehdy nedošlo. Ale i ony podléhají ko-
rozi a dalším vlivům a zasloužily by si 

VĚŽNÍ HODINY
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Oslavy svátku sv. Floriána

Oslavy 72. výročí ukončení 2. světové války

    a uctění památky padlých 

 Program:

  9:00 hod. Slavnostní mše svatá v kostele sv. Floriána ve Skrbeni

10:00 hod. Slavnostní průvod k pomníku padlých a soše sv. Floriána, položení věnců

11:30 hod. Vystoupení dechové kapely NÁKELANKA 

                                                  /pod vedením p. Turka - Farská zahrada/

13:00 hod. Reprodukovaná hudba  /Farská zahrada/

15:30 hod. Koncert barokní hudby  "Pro skrbeňské hodiny" - kostel sv. Floriána ve Skrbeni

                

Po celý den můžete navštívit naše občerstvení, kde budou připraveny dobroty z udírny, 

pečené makrely a točené pivo. 
                                                                                                 Srdečně zvou hasiči

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, květen 2017

pořádnou opravu, spíše však výměnu. 
Náklady na ni jsou vyčísleny přibližně 
na 150 tis. Kč. 

Vlastníkem hodin je farnost. Tu 
však čekají v kostele jiné, nákladné 
záměry – výměna oken a lavic. Je 
zřejmé, že hodiny, byť umístěné na 
kostelní věži, nesouvisí s nábožen-
ským účelem kostela a jsou spíše 
veřejně prospěšným zařízením. Proto 
farnost požádala obec o financování 
jejich opravy. Při projednávání žádosti 
v zastupitelstvu jsem navrhl, aby byla 
v obci uspořádána sbírka. To proto, že 
už při minulé opravě nejen mně něko-
lik lidí říkalo (ač do kostela nechodí), 
že by na opravu hodin rádi přispěli.  
I kdyby se nevybralo moc, považuji za 
vhodné umožnit lidem vyjádřit svůj 
vztah k něčemu, co je téměř 110 let 
součástí naší obce. 

Po prověření, s jakými admini-
strativními nároky je konání sbírky 
spojeno, zastupitelstvo uspořádání 
sbírky schválilo. 

Sbírka bude zahájena začátkem 
května (rozhodující je datum získání 
příslušného povolení krajského úřadu) 
a potrvá do 30. června. Své příspěvky 
můžete vložit do pokladničky, která 
bude umístěna na obecním úřadě, 
každý čtvrtek také v knihovně, nebo 
zaslat na zvlášť k tomu zřízený účet  
č. 4750382309/0800.

Pořadatelem uvedené sbírky je 
obec, veškerý její výtěžek bude předán 
Římskokatolické farnosti Skrbeň.

Mimo to může farnost v kostele 
samostatně vybírat příspěvky na ten-
týž účel.

Tomáš Spurný, starosta

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
NA STATKU

DATUM: 20. 5. 2017 
START: 15:00 hod.

PŘIPRAVENY SOUTĚŽE
BOHATÉ OBČERSTVENÍ A 

SPOUSTA PÍSNIČEK

TÍM VŠÍM 
VÁS PROVEDE 

MARTINA QWEETKO  
PROCHÁZKOVÁ

 Vážení spoluobčané,
na jiném místě tohoto zpravodaje 

jste se v článku pana starosty Tomáše 
Spurného dočetli o snaze napomoci 
renovaci ciferníků věžních hodin kos-
tela organizací veřejné finanční sbírky. 
Tuto iniciativu podporujeme a naší 
snahou je se k těmto aktivitám připojit 
s co největším úsilím. Proto jsme se 
rozhodli využít hodové neděle 7. 5. a 
v tento den proběhne v 15:30 koncert 
barokní hudby v kostele sv. Floriána. 
Tento koncert „Pro skrbeňské hodiny",  
jak je koncert pojmenován, má za cíl 
připojení se ke sbírce, jejíž výtěžek 
bude věnován na renovaci a moderni-
zaci ciferníků věžních hodin. V rámci 
hodové neděle bude ve vstupní části 
kostela instalována výstava fotografií 
hodinového stroje, ciferníků, včetně 
návrhů možných variant renovace. 
Vzhledem ke složitému a poněkud 
nebezpečnému přístupu k hodinovému 
stroji je možnost shlédnutí několika 
fotografií výjimečnou příležitostí 
vidět toto veskrze impozantní hodi-
nářské dílo z naší obce. Doufáme, že 
poslech hudby z pera barokních mistrů  
v podání členů souboru BaroKea (při 
Konzervatoři evangelické akademie 
v Olomouci) vytvoří důstojný rámec 
pro finanční sbírku, v rámci níž bude 
moci každý z nás svojí pomyslnou 
„troškou do mlýna“ přispět k nápravě 

skutků, kterých se na našich hodinách 
dopustil zub času. Veškerý výtěžek  
z dobrovolného vstupného bude použit 
na účel sbírky renovace ciferníků. Jako 
drobné poděkování za Vaši štědrost  
(v jakékoliv výši a podobě ) obdrží 
hosté symbolické perníkové hodiny, 
které jako vzpomínku na tuto událost  
přislíbily připravit členky našeho Seni-
or klubu.  Těšíme se na setkání s Vámi.

                        farnost Skrbeň


