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Tomáš Garrigue Masaryk

O tom, jak se naděje naplňovaly 
či nikoliv svědčí zápis učitele Fran-
tiška Krále, který byl uložen v lahvi 
zazděné do tzv. červených božích 
muk v polích mezi silnicí do Horky  
a železniční tratí:

 
Občanstvo skrbenské v době těž-

kých hospodářských poměrů pováleč-
ných (drahoty, nezaměstnanosti, daňo-
vého zatížení) přikročilo ke scelování 

pozemků, což bylo zhruba provedeno  
v letech 1922-1924. Bylo to v době 
sice trudné, ale také i plné nejkrás-
nějších nadějí v rozvoj milované Re-
publiky. Tuto naději nedovede v nás 
utlumiti ani nynější vnitřní politická 
rozháranost a korupce, jež nás tolik 
rmoutí. Naše rodná obec v posledních 
deseti letech značně pokročila: prove-
dena kanalisace, vydlážděna silnice, 
po ulicích vysázeno ovocné stromoví, 

zařízeno elektrické osvětlení, sceleny 
pozemky.

Kéž stále tak pokračuje!
Vám, naši milovaní nástupcové, 

přejeme ve vždy svobodné vlasti plnou 
spokojenost a zdar ve všem podnikání 
a pro nás milou Vaši vzpomínku! 

Ve Skrbeni, 26. dubna 1924.

ZÁPIS Z OBECNÍ KRONIKY
Převrat 28. října 1918
A přišel den toužený, radostný, kdy zaplesala srdce, vytryskly slzy…
Byl přivítán nadšením schopným dalších obětí a strádání a ovšem též 

průvodem obcí, slavnostní řečí prof. Hrdličky z Olomouce před školou  
a smělými nadějemi do budoucna…

Tomáš Garrigue Masaryk

1918 - 2018

Sté výročí vzniku Česko- 
slovenska oslavíme v neděli  
28. října tradičním lampiono-
vým průvodem zakončeným 
ohňostojem.

Průvod začne v 17 hodin 
Na Návsi.

OHŇOSTROJ
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Zastupitelstvo obce schválilo na 
svém zasedání 24. září toto usnesení:

- bere na vědomí zprávu před-
sedkyně školské rady

- bere na vědomí zprávu o plně-
ní usnesení a o průběhu a plnění akcí

- schvaluje uzavření Smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-8013653/VB/001 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., na 
pozemku p.č. 382/10 v k.ú. Skrbeň

- schvaluje uzavření Smlouvy  
o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IV-12-8013614/VB/1 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., na 
pozemcích p.č. 432/41, 432/53,432/55 
v k.ú. Skrbeň

- schvaluje záměr zřídit věcné 
břemeno a uzavření Smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě a dohod o umístění stavby č. 
IE-12-8005421/SOBSVB-094, 0104 
na pozemku p.č. 578/3, v k.ú. Skrbeň 
(zemní kabelové vedení odběrných 
míst na pozemcích p.č. st. 124/2, 
st.107/1)

- ZO schvaluje záměr zřídit 
věcné břemeno a uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. 
IE-12-8005421/SOBSVB-0105 na po-
zemcích parc. č. 662/2, 400/2, 578/1, 
578/3, 579, 132, 1/1, 608/1, 87, 603, 
st. 103, st. 12, st. 191 v k.ú. Skrbeň, 
obec Skrbeň

- schvaluje bezúplatný převod 
speciálního automobilu, požárního vo-
zidla AVIA A30K, registrační značka 
OLA0042, VIN 8010271, z majetku 
obce Skrbeň do majetku Sboru dob-
rovolných hasičů Skrbeň a schvaluje 
uzavření příslušné darovací smlouvy

- schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo na zpracování projek-
tu rekonstrukce ulice Vyhnálovská  

s odbočením do ulice Hynkovská s Ing. 
Luďkem Vrbou

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

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8/2018

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace 
56.300,- Kč Římskokatolické farnosti 
Skrbeň na dofinancování opravy ci-
ferníků na věži kostela Sv. Floriána ve 
Skrbeni. 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Zejména řidiči si při výjezdu na 
křižovatku u Křepelky určitě všimli, 
že na pozemku vpravo od nadjezdu 
probíhají zemní práce. Na vysvětle-
nou – začíná se zde připravovat stavba 
spediční haly. 

V sobotu 20. října provedou hasiči 
ve Skrbeni sběr kovového odpadu 
a vysloužilých elektrospotřebičů. 
Máte-li do sběru nějaké těžší nebo 
objemnější předměty, hasiči je na po-
žádání vynesou. Nedávejte sběr před 
své domy s předstihem v pátek večer, 
může to být nebezpečná překážka  
a současně lákadlo pro neoprávněné 
sběrače.

9. září se na facebooku objevila in-
formace, že v areálu Hradisko ve Skrbeni 
byl nalezen pes, u kterého se projevovaly 
příznaky nebezpečné leptospirózy. Tato 
informace okamžitě vyvolala značné 
obavy u chovatelů psů a koní. Dle sdě-
lení krajské veterinární správy, která má 
k dispozici laboratorní rozbory a která 
v areálu následně provedla kontrolu, se 
však leptospiróza nepotvrdila.

STAVBA U KŘEPELKY

SBĚR ŽELEZA  
A ELEKTROODPADU

LEPTOSPIRÓZA 
NEPOTVRZENA

Několik občanů nedávno upozor-
nilo na drobný hmyz, který se ve vel-
kém počtu objevil na lípách rostoucích 
podél cesty k Hynkovu. 

Odpověď vzápětí přineslo tele-
vizní zpravodajství z okolí Neza-
myslic, kde byla situace obdobná. 
Jedná se o ploštici druhu blánatka 
lipová (latinsky Oxycarenus lavate-
rae), původem ze západního Stře-
domoří, z oblasti od Kanárských 
ostrovů, Maroka, Alžírska, Tuniska  
a Malty na jihu po Itálii, jižní Francii 
a jižní Švýcarsko na severu. Východní 
hranicí jejího původního výskytu bylo 
pobřeží Slovinska a Chorvatska. Od 
80. let minulého století se blánatka 
postupně šíří na sever a na východ. 
Na našem území byla poprvé zjištěna  
v roce 2004 v Brně. Vedle jižní Mo-
ravy, kam se rozšířila z přilehlých ob-
lastí jižního Slovenska a východního 
Rakouska, byla postupně pozorována 
též na Zlínsku, Olomoucku a Česko-
budějovicku.

V našich podmínkách prodělává 
blánatka celý svůj vývojový cyklus 
na lípách – dává přednost lípě malo-
listé a naopak se vyhýbá lípě srdčité. 
Ve své domovině má vývoj mnohem 
složitější. Dospělci přezimují na kme-
nech různých stromů, které obvykle 
během června opouštějí a migrují na 
slézovité rostliny, kam kladou vajíčka 
a kde následně prodělávají svůj vývoj. 
Po ukončeném vývoji se dospělci 
první generace šíří na okolní rostliny, 
mnohdy na ovocné stromy, kde mohou 
škodit. Nymfy druhé generace se opět 
vyvíjejí na slézech a ibišcích. Dospělci 
této ploštice dorůstají délky 5–6 mm  
a typické jsou pro ně růžové polo-
krovky s černou skvrnou. Zadní část 
těchto polokrovek, pod níž prosvítá 
červený zadeček, je nápadně lesklá. 
Hlava, štít, nohy a tykadla jsou černé. 
Nymfy jsou tmavě červené a mohou 
být zaměňovány s rovněž na lípách 
velmi častými nymfami naší běžné 
ploštice ruměnice pospolné.

HMYZ NA LÍPÁCH
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Je 3. září, krátce před osmou ho-
dinou a ve školní budově je jako ve 
včelíně. Prostory budovy se postupně 
zaplňují všude přítomnými hosty, rodi-
či, pedagogickými pracovníky a žáky.  
Všichni společně čekáme na první 
poprázdninové zazvonění, abychom 
slavnostně zahájili začátek nového 
školního roku 2018/19.

Nejvíce  radostného napět í  
a očekávání panovalo v tento den  
v 1. ročníku, kde jsme  přivítali 14 prv-
ňáčků. Celkový počet žáků skrbeňské 
školy se opět malinko zvýšil, což je 
jistě potěšující zjištění. Do školních 
lavic usedne v tomto školním roce  
53 žáků, kteří budou pracovat  ve 
třech odděleních. Postupné zvyšování 
počtu žáků v jednotlivých odděleních 
a dokončená přístavba školy přinesla 
pro letošní školní rok pozitivní změnu 

Blánatky lipové jsou velice nápad-
né – až statisícové populace dospělých 
jedinců se nachází na kmenech lip, kde 
přezimují. Shluk blánatek vytváří ob-
rovské množství jedinců nahloučených 
na sebe v několika vrstvách. Během 
zimy vlivem nízkých teplot vrchní 
vrstvy odumřelých ploštic odpadávají. 
Odumřelé schránky lze vidět u paty 
kmene stromu.

UŽ ZASE ZVONÍÍÍÍÍ !

v rozložení vzdělávacích předmětů 
českého jazyka, matematiky a cizího 
jazyka. Ty se budou v početnějších 
odděleních vyučovat  samostatně jako 
v běžně organizované škole. To ale 
není jediná změna. 

Všímavému pozorovateli jistě 
neunikl čilý pracovní ruch, který 
po dobu prázdnin panoval ve škole. 
Probíhala zde rozsáhlá rekonstrukce 
elektroinstalace, výměna radiáto-
rů a otopných rozvodů. A tak se 
do zdí trošku více sekalo, dlabalo  
a vrtalo. Jako každý rok se opravovalo 
všechno, co se za rok porouchalo. Od 
rozbitých židliček přes školní lavice 
až po žaluzie, které kdosi neopatrnou 
manipulací v průběhu roku poničil. 
Položit se musela nová  podlahová 
krytina v šatně a opravily se podlahové 
lišty v učebnách, které byly v důsledku 
rekonstrukce topení poničené. 

Když se nakonec celá budova 
znovu vymalovala, nikdo již začátkem 
školního roku nepoznal stopy prázdni-
nové rekonstrukce. 

A tak se můžeme pustit do pil-
né práce. V činnosti naší školy se 
nechceme omezovat pouze na vý-
uku v lavicích, ale chceme dětem 
poskytnout možnost všestranného 
vyžití a poznání. Školní výuka bude 
doplněna o projektové dny a akce, 
které hodláme realizovat jak ve škole, 

tak ve specializovaných střediscích. 
Navštívíme SEV Sluňákov, Pevnost 
poznání, D-Centrum. Pokračovat 
budeme v celostátních projektech na 
podporu zdraví a enviromentálního 
vzdělávání - Školní mléko a Ovoce 
do škol, Zdravá 5, Les ve škole, škola  
v lese, MRKEV.  V oblasti zájmové-
ho vzdělávání jsme rozšířili nabídku 
volnočasových a mimoškolních aktivit  
a žáci si mohou pro letošní rok  vybírat 
z 8 zájmových kroužků, které vedou 
pedagogičtí i externí pracovníci školy.  
Od ledna plánujeme otevřít pro zájem-
ce z řad předškoláků a 1.-2. ročníku 
ZŠ přípravku házené. Činnost je po-
měrně bohatá, ale sami bychom na to 
nestačili. Děkujeme tímto skrbeňským 
hasičům a MS Skrbeň, kteří pro nás 
připravují neformální zážitkové dny  
a velmi příjemným způsobem nás 
naučí něčemu novému.

Součástí výchovně vzdělávacího 
procesu je i kulturně společenský ži-
vot.  Rádi bychom vás již dnes  pozvali 
na  školní karneval nebo na  podzimní 
či jarní dílny plné nápadů, příjemného 
setkání a dobré nálady.

Výše uvedené aktivity chceme  
u žáků nejenom rozvíjet a podporo-
vat, ale pokusíme se jako škola uspět 
v dotačních titulech, které podpoří 
náš záměr. Snahu nasměrujeme na 
Rozvojový program – Věda, výzkum, 
vzdělání ,  dotační program ze SFŽP 
ČR  na podporu ozdravných pobytů 
a na Rozvojový program MŠMT na 
podporu plavecké výuky. 

Od října bude ve škole externě 
pracovat speciální pedagog. Jeho zku-
šenosti mohou využívat integrovaní 
žáci, ale i rodiče pro osobní konzultaci.

Práce nás čeká mnoho, ale my 
víme, že můžeme počítat s porozumě-
ním rodičů a vstřícností zřizovatele. 
Tento bonus si plně uvědomujeme  
a chceme ho vracet v podobě spokoje-
ných  žáků, kteří budou do skrbeňské 
školy rádi chodit.  

Přejeme všem  úspěšnou cestu 
školním rokem.

Mgr. Jarmila Kulatá, ředitelka školy
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Na poslední říjnový víkend je naplánovaný koncert 
hobojistky Jany Kopicové. Tato mladá umělkyně se hře 
na hoboj věnuje od jedenácti let. Je absolventkou ZUŠ 
J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě (prof. Eva Rydlová)  
a Pražské konzervatoře pod vedením prof. Pavla Tylšara.  
V současné době studuje v absolventském ročníku HAMU 
ve třídě prof. Jany Brožkové. Pravidelně se účastní hu-
debních kurzů prof. Ch. Wetzela a G. Guicharda. Je ně-
kolikanásobnou vítězkou a laureátkou soutěží v sólové  
i komorní hře. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří 2. cena 
z mezinárodní soutěže dechových nástrojů z polské Wroclavi,  
1. místo a cena pro absolutního vítěze ze Soutěžní přehlídky 
konzervatoří (2006, 2009), 1. cena ze soutěže komorních 
souborů v rakouském Payerbachu, 1. cena, titul laureáta 
a titul absolutního vítěze na soutěži komorních orchestrů 
Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě, 3. místo na soutěži 
v Chieri v Itálii, postup do semifinále a celkové 7. místo na 
mezinárodní soutěži Pražské jaro a jiné. Věnuje se sólové, 
komorní i orchestrální hře a také pedagogické činnosti. 
Působí v dechovém triu Trifoglio a vyučuje hru na hoboj  
a zobcovou flétnu v ZUŠ Ratibořická v Horních Počernicích 
v Praze.V minulosti byla členkou orchestrální akademie 
Pražské komorní filharmonie a mezinárodního Orchestru 
mladých Evropské Unie (EUYO). Od roku 2014 je stálou 
členkou Filharmonie Hradec Králové.

Přesný termín koncertu ještě není definitivně stanoven, 
sledujte obecní vývěsky a webové stránky.

KONCERT PRO HOBOJ

Dobrovolní hasiči ze Skrbeně by rádi prostřednic-
tvím Inforu poděkovali obci Skrbeň za letošní podporu 
a za pořízení nového zásahového automobilu Iveco 
DAILY. Vratislav Obšel

Průběh letošního roku pro náš hasičský sbor měl být 
od počátku zajímavý až napínavý. Přibylo nám 15 nových 
malých tváří, které musely za měsíce leden až duben 
zvládnout vše, co jejich starší kamarádi už dávno umí. 
Očekávali jsme taky s napětím, jak dopadne výběr nového 
zásahového vozidla pro naši JSDH. Tento nový automobil 
zn. Iveco nahradil letos v měsíci září stařičkou Avii A30, 
která sloužila místnímu sboru od roku 2000. Již dnes můžu 
hodnotit, že vše dopadlo dobře.

K dnešnímu dni má náš skrbeňský sbor 17 mladších  
a 13 starších žáků, 3 dorostence a  48 dospělých členů. Naši 
mladí hasiči se zúčastnili všech soutěží, které OSH Olomouc 
pořádal, a to je celostátní hra Plamen a Okresní liga mladých 
hasičů v požárním sportu. V olomoucké lize se umístili  
v sezoně 2017/18 mladší žáci Skrbeň A na 19. a Skrbeň B 
na 38. místě, starší A na 15. a B na 20. místě. Zúčastnili se 
7 pohárových soutěžích v okolních obcích. Dvakrát  přivezli  
pohár za první,  dvakrát za druhé a jedno třetí místo. Pokud 
tyhle sestavy vedoucím družstev mladých hasičů vydrží přes 
zimní přípravu, můžu předem jen konstatovat, že se dostaví 
příští rok slušné výsledky. Závěr letošní sezony v září žáci 
prožili každý jinak. „Mladšáci“ poprve přebrali na Horním 
náměstí v Olomouci ceny za účast na naší lize, zato „staršáci“ 
si sjeli na raftech první úsek řeky Moravice.

Dospělí hasiči vybojovali v 1. okrskovém kole na Hyn-
kově 2. místo, pořádali tradiční závody veteránů, kde jim 
připadlo 4. a 8. místo a na netradiční soutěži v Lašťanech 
Bělkovicích skončili na 5. místě. Vedle sportovních aktivit 
nechybělo uspořádání kulturních akcí pro občany jako jsou 
plesy, taneční zábava, Oslavy sv. Floriána. Proběhly brigády 
na sběru železného odpadu apod. Letošní rok naše JSDH 
v měsíci srpnu měla 2 výjezdy, bohužel ten druhý zase ke 
kontejnerům. Neznámý žhář si vůbec neuvědomuje, že 
tyto jeho noční akce stojí nemalé peníze jak naši obec, tak 
i olomoucký kraj za výjezdy profesionálních hasičů, kteří 
můžou v tuhle dobu být potřební někde jinde.

CO PŘINESL LETOŠNÍ ROK 
SKRBEŇSKÝM HASIČŮM


