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Kdy jste se poprvé ponořila do tajů 
zahradničení?

Už prakticky v mládí, protože 
jsem dlouho pracovala v Sempře, kde 
jsem se také veškerým věcem ohledně 
zahradničení naučila. Musela jsem si 
osvojit postupy pěstování a údržbu 
rostlin, naučit se, co která rostlina  
k životu potřebuje a jak se o ni starat. 
Nebyla to záležitost pár měsíců, do 
zahradničení musí člověk nahlížet 

dlouhá léta, aby se opravdu naučil 
všemu, co je potřeba.

Říkala jste, že jste pracovala  
v Sempře, jak jste se tedy osamostatnila 
a začala jste podnikat v zahradničení?

V jednom roce jsem měla na sta-
rost hlavně macešky, a urodilo se jich 
tehdy opravdu hodně. Jeden spolu-
pracovník jen tak mimoděk utrousil, 
že bych s těmi přebývajícími mohla 
jít do trhu. Možná to řekl jen tak mi-

mochodem, ale já jsem se toho chytla  
a zkusila jsem štěstí na tržnici. A světe 
div se, vůbec to nedopadlo špatně. Sice 
se mi nohy poprvé klepaly a stěží jsem 
dokázala se zákazníky komunikovat, 
ale ty macešky byly asi opravdu tak 
krásné, že se prodávaly. (směje se)

Jak dlouho už stojíte na svých, teď 
už neroztřesených, nohou?

No, nevím to úplně přesně takhle 
z hlavy, ale je tomu už určitě přes 
dvacet let. Za tu dobu bývaly chvíle, 
kdybych s tím nejraději sekla, na dru-
hou stranu, když vidíte, jak se lidem 
rozzáří úsměv, když si ode mne v trhu 
koupí něco opravdu hezkého a udělá 
jim to radost, tak máte zase elán v tom 
pokračovat.

Zahrádkářem celým svým srdcem
Paní Naděžda Halaxová se celý svůj život pohybuje v oboru zahradnic-

tví. Za tu dobu zná, jak pečovat a starat se o prakticky každou rostlinku, 
ovocný strom či zeleninu. Svoje znalosti využívá i v podnikání, ve kterém 
ji pomáhá nejen její manžel, ale řemeslo pomalu přebírá i jejich syn...

Na stěnách průchodu v Domě služeb máme nyní obrazové vyjádření názvů dvou ulic. Na snímku je „Podvrbí“, na 
protější stěně bude „Žaběnec“ (tak se dodnes říká konci ulice Dvorské). Autorkou výtvarného návrhu je paní Martina 
Drážná, zhotovil Marek Navrátil (Maryska).
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Co všechno bylo po vašem začátku 
podnikání jinak? 

V době, kdy jsem začínala podni-
kat, jsem prostě a jednoduše musela 
umět všechno. Konkurence v té době 
na tržišti byla velká, celá tržnice byla 
poseta prodejci, a všichni se předháněli 
nejen v nejkvalitnějším a nejkrásněj-
ším zbožím, ale také v tom, kdo přijde 
s něčím novým. Ale kupříkladu, mu-
sela jsem se naučit pěstovat i přísadu, 
skalničky, naučila jsem se pracovat 
i se suchými květinami – prostě tak, 
abych přilákala a uspokojila co nejvíce 
zákazníků na tržišti.

Co je potřeba, abyste mohla na 
tržnici prodávat?

No, kromě živnostenského listu, 
který musí mít všichni prodejci, tak je 
potřeba si také zajistit místo, kde bu-
dete prodávat. To se dělá tak, že se ur-
čitý počet betonových stolů rezervuje  
a můžete na nich prodávat. Dokonce je 
musíte platit po celý rok, tedy i v době, 
kdy neprodáváte, abych se měla kam 
na začátku dalšího roku vrátit.

To je o místo na tržnici takový boj?
Teď už moc ne, ale pár let zpět 

byla tržnice plná prodejců, a jakmile 
jsem neměla rezervovaný stůl, tak se 
také stalo, že jsem jela i se zbožím 
zase pěkně domů. Fungovalo to tak, 
že celá tržnice byla zarezervována jed-
notlivci, a pár prodejců bez rezervace 
prostě čekalo do sedmé ranní a hledalo 
místo, kam se zrovna některý prodejce 
nedostavil.

Teď už ale tolik lidí na tržnici  
v Olomouci nevídávám, čím to?

Lidí na tržnici hodně odpadlo 
v době, kdy se začaly stavět první 
supermarkety. Cítili jsme, že lidé 
zpohodlněli a nakupovali při velkých 
nákupech opravdu všechno, i méně 
kvalitní ovoce a zeleninu, a k nám už 
se jim nechtělo. Poslední dva roky je 
to ale zase už o malinko lepší, hlavně 
díky tomu, že se mluví o zdravém 
životním stylu a biopotravinách. Lidi 
už mají dost nekvalitních potravin  
a snaží se kupovat zase ty čerstvé. Lidé 
se tedy začínají zase na tržnici vracet, 

což je skvělé nejen pro nás, ale máme 
hlavně radost, že zase utrácejí peníze 
za skutečně kvalitní zboží.

Práce v zahradnictví však není 
celosezónní záležitostí, že?

Ne ne, to není. Skončíme někdy 
na začátku listopadu, kdy na konci 
sezóny děláme ještě kytice na dušičky, 
pak máme tři až čtyři měsíce relativní 
pokoj od práce, i když zdůrazňuji to 
slovo relativní. Společně s manželem  
a synem, který už to pomalu po nás 
přebírá, se připravujeme na další se-
zónu, topíme ve sklenících, vyspravu-
jeme bedničky na zboží a plánujeme, 
co a v jakém objemu budeme příští rok 
pěstovat a prodávat. No, a pak vzhůru 
do nové sezóny...

rozhovor připravil  
Ing. Jakub Wittka

Zastupitelstvo obce při jalo 
na svém 9. zasedání 14. září toto 
usnesení:

- schvaluje uzavření darovací 
smlouvy  o převodu částí pozemku parc. 
č. 582/2 ost. pl. o výměře 64 m2, dle 
geometrického plánu č. 441–55/2010 
ze dne 30. 9. 2010, část pozemku parc. 
č. 582/2 díl „a“ o výměře 27 m2, který 
je sloučen do pozemku parc. č. 578/1 
ost. pl. o celkové výměře 10 647 m2, 
a část pozemku parc. č. 582/2 díl „c“ 
o výměře 37 m2, který je sloučen 
do pozemku parc. č. 607/1 ost. pl.  
o celkové výměře 1 086 m2, vše v k.ú. 
a obci Skrbeň, z vlastnictví Olomouc-
kého kraje do vlastnictví obce Skrbeň. 
Obec uhradí veškeré náklady spoje-
né s převodem vlastnického práva  
a správní poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katas-
tru nemovitostí.

- schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo se společností MODOS spol.  
s r.o., IČ 00576832, na realizaci stavby 

„Skrbeň - prodloužení vodovodního  
a kanalizačního řadu“ za celkovou 
cenu 406 955,31 Kč vč. DPH.

- schvaluje uzavření „Smlouvy 
o spolupráci a o budoucí plánovací 
smlouvě“ pro výstavbu v lokalitě Nad 
Oleškami s panem Petrem Prikrtem.

- schvaluje uzavření „Smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-8009751/VB/2, Skrbeň, 
V Oleškách, RD, Man-připojení NNk“ 
vztahující se k pozemku p.č. 413/6 – 
ostatní plocha v k.ú. Skrbeň.

- Zastupitelstvo obce:
1. souhlasí s předloženými stano-

vami a zakladatelskou smlouvou spolku 
Odpady Olomouckého kraje, z.s.

2. souhlasí s přistoupením obce 
jako člena spolku Odpady Olomouc-
kého kraje, z.s.

3. ukládá starostovi obce před-
ložit spolku Odpady Olomouckého 
kraje, z.s. písemnou přihlášku do 
spolku.

- schvaluje poskytnutí daru  
10 000,- Kč pro Hospic na Svatém 
Kopečku.

- souhlasí s pokračováním posky-
tování podpory z rozpočtu obce na 
jedno dítě v rámci projektu Adopce 
na dálku – Haiti.

- souhlasí s přípravou výsadby 
části remízku na pozemku p.č. 435/3.

- schvaluje záměr pronajmou část 
obecních pozemků p.č. 1/1 – zahrada 
a 107/3 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň 
vlastníkům stávajících kůlen, pří-
střešků a garáží umístěných na těchto 
pozemcích.

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2015.

- zmocňuje starostu provádět roz-
počtová opatření, a to:

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
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a) schvalovat přijetí dotací po-
skytnutých obci a jejich čerpání

b) provádět změny výdajů, a to 
do výše maximálně 100 000,- Kč pro 
každou jednotlivou kapitolu rozpočtu 
obce v příslušném kalendářním roce.

Starosta předloží přehled změn 
v jednotlivých kapitolách rozpočtu, 
které v období od posledního zasedání 
zastupitelstva obce provedl, na nejbliž-
ším dalším zasedání.

- schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na provedení akce „Terénní 
úpravy části hřiště“ s panem Jiřím 
Latou, IČ 66192374, nabídková cena 
838 351,- Kč + DPH.

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2/2015 se společ-
ností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s., na zhotovení stavby 
„Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov 
– úseky č. 2 a 5“.

Prázdninové dny jsme uzavřely 
do vzpomínek a 1. září jsme spo-
lečně vykročili do nového školního 
roku.  Slavnostní zahájení probíhalo  
v prostorách základní školy za 
přítomnosti rodičů, hostů z řad zři-
zovatele školy, pedagogických pra-
covníků a stávajících i nových žáků 
školy. Již tradičně si největší zážitky 
z prvního školního dne odnášeli naši 
prvňáčkové, kterých jsme v letošním 
roce přivítali sedm.                       

Model málotřídní školy budeme 
naplňovat i ve školním roce 2015/2016, 
kdy se v základní škole bude vzdělávat 
41 žáků ve třech třídách - samostatný 
první ročník, spojené oddělení 2. a 3. 
ročníku a spojené oddělení 4. a 5. roč-
níku. Všichni žáci se budou učit podle 
Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Jeho nedílnou 
součástí je bohatý plán projektových 
dnů a akcí, které hodláme realizovat 

jak ve škole, tak ve specializovaných 
střediscích. Navštívíme SEV Sluňá-
kov, Pevnost poznání, hvězdárnu  
v Prostějově a mnohá další. Pokračo-
vat chceme i v zaběhlých celostátních 
projektech Školní mléko, Ovoce do 
škol, Zdravá 5.

Součástí výchovně - vzdělávacího 
procesu jsou i kulturní a společen-
ské akce. Proto se již nyní mohou 
naši žáci těšit na divadelní a filmové 
představení, či na dětský karneval  
v Obecním sále. V současné době se 
dokončují poslední přípravné práce na 
podzimní školu v přírodě, pro kterou 
škola získala podporu z dotačního 
titulu ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky. Jeho úspěšná 
realizace umožní všem žákům školy 
uskutečnit šestidenní bezplatný pobyt 
v rekreačním středisku Švagrov neda-
leko Šumperka. 

Nezapomínáme ani na zájmovou 
a mimoškolní činnost školy. Bohatá 
kroužková činnost byla v letošním 
roce rozšířena o nabídku externích 
pracovníků z organizace Kroužky ČR.  

Zcela nově a nadstandardně mů-
žeme pro letošní školní rok nabídnout 
zájemcům z řad dětí s logopedickými 
vadami individuální logopedickou 
péči vedenou erudovaným pracov-
níkem. 

Naše škola by měla být příjemným 
místem pro setkávání dětí mateřského 
i školního věku, místem pro setkávání 
s dospělými- ať už s rodiči či kolegy  
z jiných škol.  A o tom všem Vás chce-
me včas a plnohodnotně informovat 
prostřednictvím nově vznikajících 
webových stránek. V současné době 
na jejich realizaci intenzivně pracuje-
me. Hotové by měly být koncem září. 
Rozšířili jsme je o aktivní záložku 
mateřské školy a školní jídelny.  Dou-
fám, že Vám budou sloužit dle Vašich 
potřeb a najdete na nich všechny 
aktuální informace, které jste až do 
současnosti museli pracně hledat  
v jiném zdroji.  Novinku chystáme  
i pro rodiče našich žáků. Rádi bychom 
ve škole realizovali elektronickou 

žákovskou knížku, která nahrazuje 
klasickou žákovskou knížku. Tato 
elektronická podoba umožňuje sdí-
lení záznamů mezi školou a rodičem  
a urychluje celkovou informovanost  
a komunikaci obou stran.

Pevně věřím, že se nám plán škol-
ního roku s šikovnými dětmi a vstříc-
nými rodiči skrbeňské školy podaří 
realizovat a s Vámi ostatními se rádi 
setkáme na některé vánoční nebo jarní 
akci připravované školou.                                   

                                                                                                 
Za pedagogické pracovníky školy 

 Mgr. Jarmila Kulatá 

Do nového školního 
roku s něčím novým

Připomínáme majitelům domů, že 
podle Smlouvy o odvádění odpadních 
vod kanalizací pro veřejnou potřebu 
na území obce Skrbeň mají povinnost 
řídit se „Pokyny pro uživatele tlako-
vé kanalizace“, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V pokynech se 
kromě jiného uvádí:

Do kanalizace nepatří: textilie, 
silonové punčochy, provazce, tkani-
ce, papírové pleny, hygienické vlož-
ky, dětské vlhčené ubrousky (TOTO 
JE DOPOSUD NEJČASTĚJŠÍ  
PŘÍČINA PORUCH!!!)

Uživatel je povinen provádět 
pravidelné čištění prostoru šachty 
a to zejména stěn šachty, elektrod  
a plováků, čerpadla a armatur (ostří-
kání proudem vody) v intervalech 
dvakrát až čtyřikrát ročně podle míry 
znečištění. Skutečně je velmi důle-
žité čas od času do jímky nahlédnout  
a zjistit, zda v ní není vrstva tuků  
a jiných tuhých nečistot, která 
postupně zabraňuje správné funci 
zařízení (omezuje pohyb plováků, 
vyřadí z funkce snímací elektrodu 
apod.). Pokud jste tuto kontrolu del-
ší dobu nedělali, proveďte ji během 
podzimu. Předejdete případným 
komplikacím, které se za mrazu 
odstraňují mnohem hůř. 

Nezapomínejte 
na kontrolu! 
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Sběrová sobota
Sběr nebezpečných a objemných 

odpadů bude v sobotu 10. října.  
Kontejnery budou přistaveny  

od 10:00 do 11:15 u obecního úřadu, 
a od 11:30 do 12:00 u nádraží.

KULTURA

Lampionový průvod
Ve středu 28. října se koná tradiční 

průvod k uctění památky obětí 1. svě-
tové války a výročí vzniku samostat-
ného Československa. Průvod začne 
v 17 hodin na návsi a bude zakončen 
ohňostrojem.

Zveme vás na besedu s Mgr. Jitkou 
Svozilovou, misionářkou působící 
v ICPE Misie na Filipínách. Beseda 
se koná v pátek 9. října v 19 hodin  
v knihovně. Vstupné dobrovolné – 
bude použito pro misie.

Vaši knihovníci

Beseda v knihovně

Drakiáda
Skrbeňáček pořádá 10. 10. 2015 

v 15.00 hod. u Močidla IV. ROČNÍK 
DRAKIÁDY.

Doprovodný program: Jízda na 
koni. Občerstvení zajištěno.

Naši „Benefiční akci pro týrané 
psy a kočky” přišlo podpořit asi sto lidí 
a to nás utvrdilo v tom, že lidé nemyslí 
jen na sebe, ale že mají vůli pomáhat. 
Děti se seznámily se psy a kočkami  
z křelovského azylu. Dozvěděly se 
jejich ne vždy pěkné osudy a s rodiči 
mohly pouvažovat nad jejich adopcí. 
Děti si mohly pejsky povodit a vyven-
čit, zahrály si různé hry, vydováděly se 
na nafukovacích atrakcích, měly mož-
nost si samy v dílničce něco vytvořit  
a nechat si namalovat motivy zvířátek 
na obličej.

Své šikovné pejsky nám přijela 
předvést skupina Canis Familiaris  
z Olomouce. Jejich agility se všem 

Ohlédnutí za 
benefiční akcí

líbila. Celou akci lidé finančně přispí-
vali na křelovská zvířátka a také pro ně 
nosili různé konzervy, granule, paml-
sky a hračky. Akce splnila svůj účel. 
Všichni se dobře bavili a zároveň jsme 
mohli útulku předat vybranou finanční 
hotovost ve výši 1 500 Kč a darované 
dobroty v hodnotě 4 900 Kč.

Skrbeňáček děkuje všem, kteří 
akci jakkoliv podpořili a těšíme se na 
Vás příště.

Adopce na dálku – Haiti

 Skrbeň je od roku 2007 účastníkem projektu „Adopce na dálku – Haiti“. 
Roční příspěvek je 6.500 Kč a slouží k zajištění školní docházky vybraného dí-
těte v nejchudší zemi západní polokoule. Nejprve to byla dívka Sarah-Bellancia 
Ladouceur, která se ale z oblasti, kde tento projekt probíhá, odstěhovala. Od 
roku 2009 byl místo ní chlapec Anderson Aléus. Ten nyní ukončil šestý ročník 
a postupuje do jiné školy. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec bude i nadále 
přispívat. Jméno podporovaného školáka se brzy dozvíme.

Ve své době patřilo ke Skrbeni, 
stejně jako k většině jiných obcí, kino. 
Obecní kronika se zmiňuje o tom, že  
v letech 1957-1958 se v opraveném 
sále promítalo pravidelně jednou 
týdně, zřejmě přenosným promítacím 
přístrojem. V roce 1961 byla v sále 
zřízena promítací kabina se zabu-
dovanými promítacími přístroji. To 
umožnilo promítat několikrát týdně, 
včetně dětských představení. O provoz 
kina se starali pánové Břetislav Vaší-
ček, Oldřich Vítek a Vladimír Spáčil. 
S rozmachem televize však návštěv-
nost vesnických kin začala klesat a  
s promítáním se skončilo. Dnes asi už 
nezjistíme, kdy se ve Skrbeni konalo 
poslední pravidelné promítání. Na 
přelomu 80. a 90. let minulého století 
se několikrát opět promítalo, ale to už 
byla opravdu „labutí píseň“ skrbeň-

Skrbeňské kino

ského kina. Společné sledování filmu 
má ovšem stále své kouzlo. Proto díky, 
obětaví nadšenci ze Skrbeňáčku! Letní 
kino u Močidla bylo super!!!


