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„Pozvěte své spolužáky, příbuzné, bývalé skrbeňáky, …“
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NOSITEL  
JMÉNA  
NAŠÍ  
OBCE

Jedním z nejvýznamnější nositelů 
jména „Skrbeňský“ je arcibiskup Lev 
Skrbeňský z Hříště, plným jménem 
Leo Carl Anna Philips. Narodil se 
před 150 lety, 12. června 1863 v Hu-
kovicích na Moravě poblíž Nového 
Jičína rodičům Leonii z Badenfeldu  
a Filipovi Skrbeňskému z Hříště. Ro-
dina žila na dřevohostickém zámku, 
od roku 1897 ve Vídni.  

Lev studoval na benediktýnském 
gymnáziu v Kremsmünsteru, pak u 
piaristů v Kroměříži a v letech 1882-84 
práva v Insbrucku. Po dobrovolnickém 
roce na vojně studia práv zanechal  
a věnoval se stavu duchovnímu. Stu-
doval bohosloví v Římě a v Olomouci, 
na kněze byl vysvěcen v roce1889. 
Působil jako kaplan v Dubu na Mo-
ravě a v Moravské Ostravě, od roku 
1895 byl farářem v Melči, poté se stal 
kanovníkem v Olomouci. V roce 1899 
byl jmenován arcibiskupem pražským, 
nastoleným v lednu 1900. 

V Praze založil katolické gym-
názium v Dejvicích a 15. 4. 1901 
byl jmenován papežem Lvem XIII. 
kardinálem. Dne 9. 6. byl jmeno-
ván titulárním biskupem S. Stefano  
v Monte Celio. Účastnil se konkláve 
v roce 1903, kdy byl papežem zvolen 
Pius X. Byl nositelem rakouského 
řádu sv. Štěpána, který mu byl udělen 
v roce 1910.  

Netajil se svými antimilitaris-
tickými názory , což nebylo po vůli 
rakouské vládě. Po jejím nátlaku se 

Náhrobek v katedrále svatého Václava

Ke 120. výročí postavení nynější 
skrbeňské školy byla vydána knížka, 
která na více než šedesáti stranách za-
znamenává vývoj skrbeňského školství 
od konce 18. století až do současnosti. 
Obsahuje historické údaje, přehled 
učitelů a počty žáků, vzpomínky pe-
dagogů i informace o tom, čím škola 
žije nyní. Je doplněna množstvím čer-
nobílých i barevných fotografií. 

Koupit si ji budete moci během 
oslav ve dnech 8. a 9. června, dále 
potom na obecním úřadě  a v knihovně. 
Cena je 50 Kč

KNÍŽKA O ŠKOLE

Jak jsme již informovali, na ten-
to rok připadá lhůta pro obnovení 
„smluv o nájmu hrobových míst“ na 
skrbeňském hřbitově. Mnozí občané 
byli připraveni poplatek zaplatit již 
během jara. Nejedná se však jen o za-
placení, ale i o přípravu nových smluv 
a aktualizaci nájemců. A protože na 
první pololetí připadá především výběr 
poplatků za odpad a stočného, budou 
smlouvy uzavírány během podzimních 
měsíců.

V této souvislosti upozorňujeme, 
že zemřel-li nájemce hrobového mís-
ta, přechází nájem na dědice. Je tedy 
nezbytné, aby v rodinách panovala 
shoda o tom, kdo z dědiců bude novou 
smlouvu uzavírat.

„HŘBITOVNÍ“ 
SMLOUVY

Zemřel v roce 1938. Pohřben je  
v přízemí hlavní věže olomoucké ka-
tedrály sv. Václava.

Ačkoliv nosil jméno obce, které 
jeho předkové přijali již v roce 1531, 
není doloženo, zda ji někdy navštívil.

úřadu pražského arcibiskupa v roce 
1916 vzdal, namísto toho se stal 
arcibiskupem olomouckým. Tento 
úřad vykonával do roku 1920, kdy 
rezignoval.
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V úterý 21. května se v zahradě mateřské školy konal již tradiční dětský 
den, který pro děti docházející do MŠ připravily jejich maminky a další ochot-
né ženy. Letošní dětský den byl nazván ,,čtvero roční období“, takže děti 
otevíraly rybníky, nechaly rozkvést louku, chytaly ryby, chystaly se k vodě  
a třeba si postavily sněhuláka. 

Počasí nám přálo, děti byly moc šikovné a všem se zábavné dopoledne moc 
líbilo. Už se těšíme na příští rok.

DĚTSKÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. Vyhlásila  6. ročník 
Fotosoutěže s těmito tématy: 

„Hledejte projekty podpořené o.s. Moravská cesta“
„Cesty na Moravské cestě“
Fotosoutěže se může zúčastnit každý, kdo doručí fotografie formátu nej-

méně o rozměru A4 na adresu: Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s., 
Svatoplukova 16, 784 01 Červenka a to do 30. 8. 2013. Fotografie je nutné 
dodat i v elektronické podobě. Fotograf  může přihlásit do soutěže nejvíce  
4 fotografie, které pocházejí z území působnosti MAS Moravská cesta (Lito-
velsko-Pomoraví), o. s. 

Území zahrnují tyto obce: Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, 
Horka nad Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Liboš, Litovel, Luká, Měrotín, 

FOTOSOUTĚŽ

Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skr-
beň, Slavětín, Strukov, Střeň, Štěpánov, 
Vilémov a Žerotín.

Po ukončení příjmu fotografií (do 
30. 8. 2013) bude probíhat hodnocení 
po regionu MAS Moravská cesta, 
především na propagačních akcích. 
Návštěvníci výstavy mohou hlasovat 
prostřednictvím formuláře a to jak při 
návštěvě některého z míst výstavy, tak 
zde bude také možnost hlasovat elektro-
nickou poštou. Návštěvníci určí pořadí 
fotografií svými hlasy. 

Bližší informace k hodnocení  
a putování výstavy budou zveřejněny  
30. 8. 2013. Výsledky a vyhlášení 
výsledků bude probíhat v závěru 
roku 2013.

Autoři nejlépe hodnocených foto-
grafií obdrží pamětní diplom, získají 
finanční odměnu s tím omezením, že 
jeden autor může dostat jedno finanč-
ní ocenění. Autor na 1. místě 3.000 
Kč, 2. místo 2000 Kč a na 3. místě  
1000 Kč. Budou vyhlášeni jen 3 nejlepší  
z obou témat dohromady.

Do fotosoutěže budou zařazeny 
fotografie s dodrženou tématikou: 

„Hledejte projekty podpořené o.s. 
Moravská cesta“ – seznamy podpoře-
ných projektů naleznete na webových 
stránkách: www.moravska-cesta.cz v 
sekci archiv pod názvem seznam schvá-
lených projektů, seznam podpořených 
projektů apod. Snahou fotografa by mělo 
být vyfotografovat vybraný, již realizo-
vaný projekt, netradičním způsobem.

„Cesty na Moravské cestě“ – fo-
tografie zajímavých cest z území Mo-
ravská cesta. 

Fotografie musí mít uvedené na 
zadní straně autora, název fotografie, 
místo pořízení fotografie, kontakt. 
Organizátor soutěže fotografie neupra-
vuje. Autoři fotografií svojí účastí sou-
hlasí s případným použitím fotografií 
při akcích pořádaných organizátorem 
fotosoutěže a k vydávání propagačních 
materiálů apod.

Jedná se o soutěž amatérských fo-
tografií! Proto neváhejte a zúčastněte 
se tentokrát i Vy!

Milá skrbeňská školo,
přeji Ti k významnému jubileu stodvaceti let, abys stále tak dobře vypadala, 

aby si Tě lidé ve Tvé obci vážili a vyhledávali, protože zde získali, získávají  
a budou získávat základy vzdělání.

Vážení skrbeňští občané, moji bývalí i současní žáci a patrioti Skrbeně, 
chtěla bych se vám omluvit, že v brožuře k 50. výročí horecké školy jsem 
nedopatřením ve větě „Základní školu každoročně navštěvuje přes tři sta 
žáků z Horky, Chomoutova, Křelova a Olomouce,“ vypustila v pořadí druhou 
nejpočetnější skupinu našich žáků ze Skrbeně. Moc mě to mrzí. Správně věta 
zní „Základní školu každoročně navštěvuje přes tři sta žáků z Horky, Skrbeně, 
Chomoutova, Křelova a Olomouce.“

Kateřina Glosová, ředitelka školy

PŘÁNÍ A ZÁROVEŇ OMLUVA
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Skrbeň, červen 2013

KULTURA

obec skrbeň a Římskokatolická farnost skrbeň pořádají v neděli  
9. června od 16:00 hod. ve skrbeňském kostele koncert, na kterém účinkují 
Jarmila kosinová /mezzosoprán/ a Daniela Valtová-kosinová (varhany).

Jarmila kosinová, tato česká operní pěvkyně se narodila v Chrudimi, je 
absolventkou Konzervatoře v Pardubicích a AMU v Praze. Zúčastnila se něko-
lika mezinárodních pěveckých soutěží, v roce 2010 získala 2. cenu v kategorii 
Píseň na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v K. Varech.  Sólově vystu-
povala s mnoha českými orchestry a tělesy. Nejčastěji vystupuje se svou sestrou, 
varhanicí a klavíristkou Danielou Valtovou-Kosinovou, se kterou koncertovala 
nejen v mnoha zemích Evropy, ale také v africké Namibii. Spolu s ní a s hercem 
Janem Potměšilem vytvořili koncertní program „Hudba mezi slovy“, se kterým 
pravidelně vystupují po celé ČR. V roce 2008 podnikla jako sólistka Komorní 
opery Praha měsíční turné po Japonsku, kde ztvárnila roli Marcelliny ve Figarově 
svatbě a Třetí dámy v Kouzelné flétně. V únoru 2009 účinkovala v roli Žebrač-
ky a Francouzské matky v opeře B. Brittena Smrt v Benátkách ve Státní opeře 
Praha, v roce 2011 zde vystupovala v roli Alisy v opeře G. Donizettiho Lucia  
z Lammermooru. V současné době hostuje v Divadle J. K. Tyla v Plzni jako Třetí 
dáma v Kouzelné flétně W. A. Mozarta.

Daniela Valtová-kosinová (varhany, cembalo,  klavír) patří mezi nej-
výraznější varhanní osobnosti své generace. Je absolventkou Konzervatoře  
v Pardubicích, kde navštěvovala varhanní třídu doc. Václava Rabase. Ve studiu 
pokračovala na  AMU v Praze pod vedením doc. Jaroslava Tůmy a studovala 
také na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u prof. Wolfganga 
Zerera. V roce 2002 získala třetí cenu a titul laureáta na Mezinárodní varhan-
ní soutěži v Brně. Aktivně se zúčastnila mistrovských kurzů u J. Laukvika,  
L. Ghielmiho, B. Foccrouella. Koncertovala v mnoha zemích EU, v roce 2007 
vystoupila spolu se světoznámou anglickou trumpetistkou Alison Balsom na 
společném recitálu v rámci Pražského Jara v Rudolfinu. Od roku 2006 zastává 
funkci vedoucí klávesových nástrojů v Symfonickém orchestru hl.m. Prahy 
FOK, kde vystupuje zároveň jako sólistka. Dále spolupracuje se Symfonickým 
orchestrem Českého rozhlasu, Heroldovým kvartetem a dalšími tělesy. Nejčas-
těji však vystupuje se svou sestrou, mezzosopranistkou Jarmilou Kosinovou. 
Od útlého věku se zabývá též kompozicí. Její skladby zazněly na vlnách rádia 
WPRB Princeton New Jersey, rádia Mona Lisa Amsterodam, Českého rozhla-
su a na četných koncertech doma i v zahraničí.V posledních několika letech 
překračuje hranice klasické hudby; ve svých písních dává prostor inspiraci 
jazzem, blues, americkou country a podobnými žánry. V roce 2010 vydala své 
debutové album MEETING POINT, na kterém s ní spolupracovali významní 
jazzoví hudebníci.

Základní umělecká škola Litovel, pobočka ve Skrbeni, pořádá dne  
10. a 11. června 2013 od 14 do 18 hodin přijímací zkoušky na klavír. Přijímací 
zkoušky se konají na Domě služeb v 1. poschodí ve Skrbeni. Těšíme se na 
malé klavíristy!

BUDOUCÍM KLAVÍRISTŮM

KONCERT PRO VARHANY A ZPĚV

„Historie Moravy 
jak ji neznáte“ 

Ve středu 12.  června 2013  
v 18 hodin se uskuteční v prosto-
rách obecní knihovny přednáška  
s názvem „Historie Moravy jak ji 
neznáte“. 

Přednášet bude Doc. PhDr. Stani-
slav Balík Ph.D vedoucí katedry poli-
tologie Masarykovy University Brno. 
Přednáška je určena pro všechny, kteří 
chtějí poznat historii své země bez 
přetvářky a zkrášlovacího patosu. 

Organizačními garanty přednášky 
jsou Knihovna obce Skrbeň, zastou-
pená paní Nerušilovou a sklářský 
výtvaník pan Tichý.

Ve středu 12. června v 17 hodin se v 
sále centra ekologické výchovy Sluňá-
kov koná veřejné představení projektu 
Dům přírody Litovelského Pomoraví.

Přijďte se dozvědět více o galerii 
v přírodě vzikající v okolí Sluňákova, 
která bude určena široké veřejnosti a ze-
jména rodinám s dětmi. Uvidíte modely  
a fotografie znázorňující budoucí po-
dobu jednotlivých výtvarných objektů. 
Představena bude Zahrada Litovelské-
ho Pomoraví od výtvarníka Františka 
Skály, Sluneční hora od Miloše Šejna, 
Lesní chrám a Kouzelný les od Miloše 
Fekara a Ohniště zlaté spirály Marcela 
Hubáčka. Na dotazy bude v následné 
besedě odpovídat ředitel Sluňákova 
Michal Bartoš. Srdečně zveme k účas-
ti všechny zájemce o tento projekt,  
o život v obci i přátele jedinečné přírody 
Litovelského Pomoraví.

za Sluňákov - Jiří Popelka

DŮM PŘÍRODY


