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Dědí se u vás v rodině obor šlech-
titelství?

Ano, můj, i manželčin rod byl 
vždy pevně spjat s půdou. Již můj pra-
pra dědeček byl po roce 1700 zahrad-
níkem na Opavsku, další potomci pak 
mají v rodných listech stejné povolání. 
Manželčin otec byl Ing. Antonín Dvo-
řák, což byl velmi významný šlechtitel  
a školkař. Ten to samozřejmě zase zdě-
dil od svých rodičů. On sám ale dosáhl 

opravdu velkých výsledků, v podstatě 
všechny odrůdy na D, tedy třeba Daria, 
Delor nebo Doublet, to vše jsou jeho 
„děti“. Takže mne vlastně k pěstitelství 
přitáhl tchán, a teď v tom tedy společně 
pokračujeme s manželkou.

Kam vlastně sahá historie vaší 
firmy?

Vznikla v době, kdy šla SEMPRA 
Olomouc do likvidace. V té době jsme 
zprivatizovali středisko, kterého jsem 

byl vedoucím, konkrétně se jednalo 
o středisko šlechtění, explantátových 
kultur a laboratoří. Fyzicky jsme 
tedy zprivatizovali pole v Břuchotíně  
a nějaké zemědělské stroje. Poté jsme 
museli vymyslet, kde vlastně budeme 
hospodařit, takže jsme si postupně 
pronajali pozemky. Poté přišlo na řadu 
vymyslet samotný název firmy. Uni-
plant nám připadal jako dobrá volba, 
neboť „plant“ znamená v angličtině 
„rostlina“ a „Uni“ jako univerzálnost, 
neboť jsme měli záměr dělat oprav-
du vše – šlechtění, výrobu stromků  
i ovocnářství.

Máte tři syny, ale ne všichni pokra-
čují ve vašich šlépějích. Proč?

Mí synové mohou v životě dělat 
to, co chtějí, určitě je nechci hnát jen 
do jednoho oboru. Hlavně ať to, co 

V PĚSTITELSKÉ RODINĚ NEPADÁ  
JABLKO DALEKO OD STROMU

Pan Ing. Petr Hajduček se šlechtění ovocných dřevin věnuje takřka 
celý svůj život. Za tu dobu sesbíral mnoho zkušeností a vyšlechtil spoustu 
vlastních odrůd. Podle jeho slov však netrvá na tom, aby jeho tři synové 
pokračovali v načatém díle. Pokud prý budou v životě dělat to, co je učiní 
šťastnými, bude dokonale spokojen.

Pracovníci s Přemkem Podlahou
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dělají, dělají poctivě a s láskou – a já 
jim k tomu dám své požehnání. Sa-
mozřejmě mne těší, že jeden ze synů 
pokračuje v práci s rostlinami, kon-
krétně se zabývá realizacemi zahrad. 
Máme společné skladovací prostory, 
některou mechanizaci, a někdy řešíme 
společné problémy. Je dobré, že jsme 
si tak blízko.

Proč syn nepokračuje přímo ve 
šlechtění a školkařtví?

Syn vystudoval zahradnickou 
školu, kde se specializoval na kraji-
nářství, a také byl půl roku v Irsku, 
kde se přiučil tvorbě zahrad. Kro-
mě údržby zahrad, tvorby projektů  
a realizování nových zahrad také sází 
pro zákazníky ovocné sady. Je docela 
velkým odběratelem mých stromků,  
a vysázel již přes sto hektarů ekologic-
kých sadů, zejména na Severní Moravě 
a Vysočině. Také pomáhá při letním 
očkování jabloní, takže se nakonec 
dá říci, že se jablko od ovocnářství  
a školkařtví daleko neodkutálelo.

Jak se vlastně pěstují jednotlivé 
odrůdy?

Na začátku si řekneme pěstitel-
ský cíl, a tomu se chceme co nejvíce 
přiblížit. Pokud si například dáme za 
cíl, že by měla být ta či ona odrůda 
odolná strupovitosti, vybíráme ty 
nejodolnější typy, šlechtíme matečné 
stromy, tedy otce a matku, které mají 
určité předpoklady. No a z toho poté 
vznikají nové odrůdy, které mají ty 
požadované vlastnosti, které jsme si 
kladli na začátku za cíl.

Je tento region ideálním místem 
pro vaše hospodaření?

Šlechtění bylo původně provozo-
váno v Čechách, konkrétně u Litomě-
řic, kde Ing. Dvořák pobýval. Protože 
se ale stalo, že byla zima nebo bylo 
šlechtění nějak ohroženo, proto se 
přeneslo i na Moravu. Jsou tedy dvě 
oblasti, v Čechách na Litoměřicku,  
a tady na Moravě.

A co konkrétně Skrbeň, jaké posky-
tuje podmínky?

Skrbeň je spíš takový „ďolík“, 
takže konkrétně tady to až zase tak pří-

větivé není. SEMPRA měla pozemky 
v Břuchotíně, a to bylo dobré. Foukal 
tam vítr, a to znamená, že rychle 
oschly listy a stromky tedy nebyly 
tak náchylné ke strupovitosti. Přímo 
ve Skrbeni se na poli drží taková ta 
„mlha“ a navíc sem z Jeseníků sem 
tam přijde zima v podobě přízemních 
jarních mrazíků, které se stromky do-
kážou pořádně zacvičit.

Existuje vůbec ve šlechtitelství 
něco jako tajemný recept na dobrou 
odrůdu?

Ano, i já sám tajemství mám, ale 
tajemství je od toho, aby se neprozra-
zovalo. Přeci jen se s vámi podělím  
o tajemství úspěchu a radosti ze života. 
Mladí ať si vyberou práci, která je bude 
bavit a když to budou dělat poctivě  
a s láskou, určitě je uživí a naplní spo-
kojeností. A ti staří, vyhaslí, ať zkusí 
začít s heslem „Znovu lépe“ a uvidí 
nové obzory, kterých je ještě možno 
dosáhnout.

Rozhovor připravil Jakub Wittka

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo 
na svém 34. zasedání 22. července toto 
usnesení:

ZO bere na vědomí informaci  
o plnění usnesení a o průběhu akcí.

ZO schvaluje bezúplatný pře-
vod pozemku p.č. 560/6 – orná půda  
(v budoucnu ostatní plocha) v k.ú. Skr-
beň o výměře 418 m2, z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví obce Skrbeň. 

ZO schvaluje bezúplatný převod 
pozemku p.č. 582/10 – ostatní plocha  
o výměře 47 m2, který vznikl oddě-
lením z pozemku p.č. 582/8 – ostatní 
plocha v k.ú. Skrbeň dle geomet-
rického plánu č. 510-3393/2014, 
potvrzeného Katastrálním úřadem 
pro Olomoucký kraj dne 25. 6. 2014 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

pod č. P6P 1149/2014, z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví 
obce Skrbeň.

ZO schvaluje bezúplatný převod 
pozemku p.č. 582/11 – ostatní plocha 
o výměře 580 m2, který vznikl oddě-
lením z pozemku p.č. 582/1 – ostatní 
plocha v k.ú. Skrbeň dle geometrické-
ho plánu č. 513-55/2014, z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví 
obce Skrbeň.

ZO schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 3/2014

Všechny velké obecní stavební akce 
byly letos soustředěny do prvního polo-
letí a tak, na rozdíl od předchozích let, je 
o prázdninách poměrně klid. Nezname-
ná to však, že se nic neděje. Po dokon-
čení rekonstrukce chodníků nastoupila 
jiná dlaždičská firma, která částečně  
v rámci záruky, částečně nad tento 
rozsah předláždila propadlá místa na 
krajnicích v Hlavní ulici. Současně byl 
předlážděn příjezd ke školní jídelně. 

V holičství byl vyměněn nevy-
hovující plynový kotel a provedeny 
nezbytné související úpravy.

Do vymalovaného sálu byly poříze-
ny nové závěsy, záclony a opona.

Připravuje se odvedení vody ze 
střech kostela a sousedního domu 
tak, aby nebyl zaplavován chodník 
ani nedocházelo k podmáčení budov  
(v místě není kanalizace).

Ve škole budou instalovány pří-
stroje na vysoušení zdiva na principu 
elektroosmózy.

Kameníci zhotovují sloupek  
k označení Dětské lípy v zahradě 
mateřské školy, obdobně jak jsou 
značeny ostatní lípy s přesným datem 
zasazení.

Pracuje se na monitorovacích 
zprávách a žádostech o platbu dota-
ce na cyklostezku, probíhají řízení  
o prodejích, odkupu či bezúplatném 
převodu několika pozemků atd.

ZDÁNLIVÝ KLID
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Ve dnech 13. až 20. července se konalo ve svitavách 
mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním sportu. 
Jednalo se o vůbec první mistrovsví světa v požárním 
sportu konané v české republice. Ve sboru rozhodčích 
působili i dva členové skrbeňského hasičského sboru, 
manželé Zdeněk a Ivana berkovi. Požádali jsme pana 
berku, aby nám tuto akci přiblížil. 

Úžasná atmosféra, fantastické výkony sportovců, 
udělaly z těchto několika dnů dny nezapomenutelné. Měli 
jsme s manželkou to štěstí, že jsme se mohli jako rozhodčí 
v požárním sportu aktivně zúčastnit a podílet se na usku-
tečnění této mimořádné akce.

Česká republika předvedla na domácí půdě to, co svět 
ještě neviděl. Světové rekordy se musely přepsat hned 
několikrát. Čeští reprezentanti získali celkem 24 medailí, 
osm zlatých, osm stříbrných, osm bronzových.

Tohoto mistrovství se zúčastnily družstva z 13 států:
Bělorusko, Bulharsko, Rusko, Polsko, Slovensko, Litva, 

Lotyšsko, Kazachstán, Ukrajina,  Chorvatsko, Jižní Korea, 
Česká republika 1 (Česká republika mohla jako pořadatel 
postavit druhé družstvo, které působilo jen jako host).

Celkové výsledky:
-  mistr světa v kategorii dorostenky - Česká republika
-  mistr světa v kategorii dorostenci – Bělorusko,  
   ČR 4. místo
-  mistr světa v kategorii juniorky – Rusko,  
   ČR 2. místo, Slovensko 3. místo
-  mistr světa v kategorii junioři - Česká republika

                                                          
Na MS se prováděl výstup do 4. podlaží cvičné věže  

s tím, že dorostenky šplhaly jen do 1. okna, dorostenci 
13-14 a 15-16 let šplhali také do 1. okna a dorostenci 
16-18 let do 2. okna. Junioři šplhali do 4. podlaží.

Druhou disciplínou bylo 100 m s překážkami. Třetí 
disciplínou bylo 4x100 m s překážkami, kde na 1. úseku je 
překážkou domeček a to i pro dorost a dívky, na 4. úseku 
se provádí hašení ohně, také pro dorost a dívky. Čtvrtou 
disciplínou je požární útok.

Na všech těchto disciplínách jsme se aktivně účastnili 
jako rozhodčí.

Ve sboru dobrovolných hasičů Skrbeň jsme s manžel-
kou již od dětských let. Od mládí jsme se účastnili soutěží  
v požárním sportu a to až do 40 let věku, kdy jsme plynule 
přešli do soutěží veteránů. Těchto soutěží se manželka 
aktivně účastní i nyní.

Já, když jsem se už nemohl ze zdravotních důvodů 
zúčastnit soutěží jako závodník, udělal jsem si zkoušky 
rozhodčího v požárním sportu a účastním se těchto sou-
těží alespoň jako rozhodčí. Posléze si i manželka udělala 
průkaz rozhodčího, aby nemusela sedět doma, když jsem 
já byl na soutěži. Takto spolu rozhodujeme už osm roků  
a jako rozhodčí jsme se dostali kromě okrskových soutěží 
každý rok na okresní kolo požárního sportu, několikrát na 
krajské kolo, no a teď dokonce na MS dorostu a juniorů. 
Tuto nominaci jsme si zasloužili jistě i tím že se pravidelně 
účastníme okresních soutěží a také pravidelných každoroč-
ních školení, což se o každém rozhodčím nedá říct.

Z celé republiky bylo vybráno a nominováno 40 roz-
hodčích, z toho z okresu Olomouc čtyři.

ROZHODČÍM  
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Nedílnou součástí této akce bylo i několik set dobro-
volníků:
- technická četa, která zajišťovala rozmístění překážek na 
trati a jejich přestavění, nalévání zápalné směsi do kádě na 
hašení, dopravu žebříků na věž atd.
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Skrbeň, srpen 2014

Po letní přestávce opět začíná 
sezóna koncertů komorní hudby  
v podání vynikajících umělců. 

V neděli 7. září ve14:00 hod. 
vystoupí ve Skrbeni Wihanovo 
kvarteto, ve čtvrtek 11. září  
v 19:00 hod. houslista Ivan 
Ženatý. 

KONCERTNÍ 
SEZÓNA ZAČÍNÁ

Milí rodiče, rádi bychom pozvali vaše děti do Klubíčka, které funguje  
v prostorách Kaštánku již od září 2013. Nabízíme vašim dětem aktivně 
strávené dopoledne - plné her, povídání, cvičení, zpívání i výtvarného 
tvoření. To vše ve skupině vrstevníků s maximálním počtem osm dětí! 

Program je určený všem dětem ve věku od 2,5 do 5 let. (Mladší děti po 
domluvě.) Přihlásit své dítě/děti můžete přímo v RC Křelovský Kaštánek 
nebo na labounkova@email.cz. 

Další informace naleznete na www.krelovskykastanek.cz.

POZVÁNÍ DO „KLUBÍČKA“

V pátek 12. a v sobotu 13. září 
se bude v Obecním sále opět konat 
„bazárek“. Jako obvykle budete moci 
nabídnout nebo koupit dětské obleče-
ní, sportovní vybavení atd.

DĚTSKÝ BAZÁREK

Senior klub Skrbeň Vás zve na 
turnaj v bowlingu, který se bude konat 
v sobotu 13. září 2014 v 10.00 hod. 
v Olomouci v Best centru. Soutěžit 
budou pětičlenná družstva mužů a žen. 
Po skončení turnaje bude vyhodnocení 
a občerstvení ve Skrbeni na Domě slu-
žeb. Startovné na osobu je 50,- Kč.

Věříme, že sportovní duch, chuť 
se zasmát a zasportovat si, přispěje  
k zlepšení vztahů mezi mladými, sta-
rými ať jsou z kterékoliv organizace.

Přihlášky družstev do 31. srpna  
u paní Marty Studené nebo u paní 
Marie Spurné.

TURNAJ V 
BOWLINGU

V sobotu 30. srpna od 14:00 hodin 
na obecním hřišti proběhnou závody 
,,hasičů veteránů“.

Na letošních závodech se představí 
skrbeňské družstvo žen, mužů a další 
jednotky okolních sborů. Tahákem 
soutěže bude ukázka požárního útoku 
malých hasičů ze Skrbeně. Srdečně 
zvou hasiči.

SOUTĚŽ VETERÁNŮ

- organizační skupina, která zajišťovala parkování, regulační službu a obsluhu 
ve stanovém městečku
- tzv. průvodci, kteří měli na starost zahraniční účastníky, zajišťovali tlumočení 
a doprovod po stadionu a městě.

Tito dobrovolníci vykonávali svou práci ve vlastním volnu a bez nároku 
na honorář, bez nich by se MS jen těžko uskutečňovalo.

Pocity z MS máme ohromné - ta atmosféra na stadionu když naši repre-
zentanti při svém pokusu získali titul mistrů světa, nám vehnala do očí slzy, 
to fandění bylo prostě úžasné, i když na místě nám to připadalo jako okresní 
soutěž, jenom slavnostnějšími nástupy sportovců a jejich představováním.

Myslím, že teprve s odstupem času si uvědomujeme, jaké pocty se nám 
dostalo pozváním na takovou akci.

Všechny informace, fotky, videa z celého MS najdete na www.FIRE-
sPoRT-sVITaVY2014.com

spOrt

KULtUrA
Obecní úřad vyzývá občany, kteří 

ještě neuhradili stočné, aby nenecháva-
li placení na poslední chvíli a případně 
využili možnosti úhrady po částech.

NENECHÁVEJTE 
PLACENÍ  
NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI!

S příchodem školního roku nastává 
i období přihlašování dětí do spor-
tovních a zájmových klubů, kroužků 
apod. Využijte možnost požádat  
o příspěvek z rozpočtu obce. Termín 
pro podávání dalších žádostí je do 

PŘÍSPĚVKY 
AKTIVNÍM

konce října, žádosti lze ale podávat 
průběžně. Formuláře jsou k dispozici 
na obecním úřadě nebo www.skrben.
cz/ostatni-dokumenty/.


