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KONEC? ZAČÁTEK…
Konec roku tedy volně přešel do 

začátku roku nového. V záležitostech 
obecních, celostátních i v životě kaž-
dého z nás. Navzdory tomu, že jsme 
byli obklopeni varováním před koncem 
světa. Jak známo, nekonal se. Ať už 
tomu někdo věřil či nikoliv, případně 
měl přece jen nějaké pochybnosti, zda 
se proroctví nenaplní, nevím o nikom, 
kdo by blížící konec očekával tak, že 
všeho nechal, zahloubal se do sebe 
nebo si ještě naposled užil něčeho pří-
jemného s tím, že za pár dnů či hodin 
vše skončí. Naopak  – všichni kolem 
tak jako vždy dodělávali započaté  
a plánovali, co a jak dál. Může nás 

samozřejmě potkat cokoliv, co nám 
vezme mnoho sil, ale lidé vždy, i ve 
chvílích velmi těžkých, nacházejí  
v sobě dost síly jít dál, alespoň po 
krůčcích, avšak nevzdávat se.

Ani svátky či přelom roku nezna-
menaly přerušení mnohých činností. 
V hasičské zbrojnici se usilovně pra-
covalo na půdní vestavbě. Nestane-li 
se něco nepředvídaného, bude vše 
dokončeno mnohem dříve, než bylo 
původně nasmlouváno.

Při přípravě na malování v šat-
ně Obecního sálu bylo zjištěno, že 
omítky jsou v mnohem horším stavu, 
než na první pohled vypadaly. Kromě 
toho se na několika místech prolomila 
prkenná podlaha, zčásti napadená hni-

lobou. Proto byla neprodleně zahájena 
oprava, při které byla odstraněna stará 
podlaha, vybetonována nová, provede-
na chemická injektáž vlhkého zdiva  
a provedeny sanační omítky. Konečná 
úprava stěn a položení nové dlažby by 
se měly stihnout do začátku plesové 
sezóny.

Těsně před Vánocemi byla 
zkompletována a odevzdána žádost  
o dotaci na územní plán, dopracovává 
se druhá etapa žádosti o dotaci na 
cyklostezku.

Pracuje se i na přípravě dalších 
projektů (rekonstrukce kanalizace 
Vyhnálov, chodníky a parkoviště Na 
Návsi, …). S tím souvisí i sledování, 
zda nebyl vyhlášen nějaký vhodný 
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Pod tímto názvem vyšla kniha 
rozhovorů s držiteli certifikátu Haná 
regionální produkt®. Ve více než čty-
řiceti rozhovorech a článcích jsou za-
chyceny pozoruhodné příběhy o život-
ních cestách jednotlivých řemeslníků  
a výrobců, o jejich vztazích k ruční 
práci a k tomuto regionu. Autorkou 
knihy je redaktorka Marie Šuláková, 
autorkou fotografií Veronika Ondře-
jová. Publikace je součástí projektu 
spolupráce „Nová energie pro regio-
nální značku“. Kromě MAS Moravská 
cesta se na jejím vydání podílely i další 
místní akční skupiny z území regionu 
Hané – Partnerství Moštěnka, Prostě-
jov venkov a Uničovsko.

MÁME ZNAČKU 
HANÁ

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

dotační program. Bohužel, těchto 
možností ubývá.

Jsou to mnohdy zdánlivé malič-
kosti, které potěší a povzbudí. Napří-
klad poděkování jedné paní obecnímu 
pracovníkovi, že průběžně čistil 
chodníky od rozbředlého sněhu tak, že 
mohla bez problémů vozit po vesnici 
své dítě v kočárku, vyjádření několika 
Skrbeňáků, že ten náš obecní vánoční 
strom patří k nejkrásnějším a nezadá si 
ani s tím pražským, ochota opraváře na 
Štědrý den přijet a opravit poškozené 
veřejné osvětlení, … Jistě se s něčím 
podobným setkává každý z vás.

Přeji vám, abyste do nového roku 
vykročili s odhodláním překonat pří-
padné trampoty, které k životu patří, 
aby však převládaly chvíle radostné  
a veselé, abyste nalézali mnohá po-
vzbuzení. K tomu stálé zdraví a po-
hodu.

Tomáš Spurný, starosta

Knihu si můžete půjčit v obecní 
knihovně, několik výtisků je ještě na 
obecním úřadě.

Z OBECNÍ
KRONIKY

Velmi ferventovanému tématu prv-
ní přímé volby prezidenta republiky se 
v poslední době nevyhnul asi nikdo.  
V této souvislosti pro zajímavost uvá-
díme několik zmínek z obecní kroniky 
z období 1. republiky, které se týkají 
tehdejších prezidentů:

1924
75. nar. presidenta Masaryka
6. března o 7. hod. večer konána 

školní oslava 75. nar. pana presidenta 
ve 3. třídě. Celá budova školní byla 
osvětlena, nad vchodem světelný 
nápis: Buď zdráv, osvoboditeli! Děti 
přednášely vhodné básně, písně, 
proslov učitele Krále. Byl přítomen 
starosta obce p. Novák a předseda 
místní školní rady p. Coufal. Dětské 
ozdravovně pí. Masarykové odvedeno 
žactvem 10,- Kč.

V neděli 8. března o 1/2  4 odpo-
ledne oslava 75. narozenin p. presi-

denta pro občanstvo pod patronátem 
obec. zastupitelstva. Sál naplněn obe-
censtvem, které uvítal starosta obce.  
O životě a významu presidenta Masa-
ryka promluvil prof. Barhel z Olomou-
ce. Hudební kroužek Sokola zahrál 
hymny, dva žáci 3. třídy přednesli 
vhodné básně a několik žáků zapělo 
sbor k 7. březnu za doprovodu sokol-
ského kroužku. Na Masarykovu ligu 
proti tuberkuloze zasláno 74,- Kč.

1937
President Dr. E. beneš v olo-

mouci
22. 8. navštívil president republiky 

Olomouc. K uvítání jelo v toto nedělní 
odpoledne mnoho lidu i ze Skrbeně, 
kromě členů Sokola a hasičů, kteří 
konali službu pořadatelskou. Mezi 
mnohými zástupci korporací, kteří 
presidenta na tribuně na Masarykově 
náměstí oslovili, byl i František Izák, 
rolník ze Skrbeně, který presidenta 
vítal jménem okresního zastupitelstva, 
jehož je členem.

President Dr. E. beneš u kře-
pelky

24. 8. ráno jel president Beneš po 
státní silnici od Olomouce k Litovli na 
sev. Moravu, kde byly manévry. Poně-
vadž občanstvo bylo o cestě okresním 
úřadem uvědoměno, šlo mnoho lidí ze 
Skrbeně ke Křepelce, aby presidenta 
pozdravilo. Žactvo se sešlo u školy  
a šlo v průvodě se svými učiteli. V širší 
prostoře u průčelí Křepelky postavily 
se děti podél silnice do dvojřadu, za 
ně a po bocích dospělí. Na místě bylo 
ujednáno, že presidenta pozdravíme 
společným zvoláním: zdravíme svého 
presidenta, zdar, zdar, zdar !

Tak se i stalo. Sotva se přiblížilo 
auto označené presidentovou vlaj-
kou, zazněl náš hlučný pozdrav. Auto 
zahnulo vpravo až těsně ke špalíru, 
jelo velmi, velmi zvolna a president, 
smeknuv klobouk, usmíval se a kynul 
přítomným pravicí. Teprve na druhém 
konci špalíru se zase vůz rychle rozjel. 
Všichni přítomní pěkně presidenta vi-
děli a s potěšením o tom hovořili.

Pozdější vzpomínka jednoho  
z žáků skrbeňské školy – v roce 1964, 
kdy byl opakovaně zvolen prezidentem 
Antonín Novotný, byli žáci zdejší ško-
ly (možná jen některé ročníky) uvol-
něni z vyučování s tím, aby v televizi 
sledovali průběh této volby.
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Naše obec již několik roků při-
spívá v rámci projektu Arcidiecézní 
charity Olomouc na péči o obcí „adop-
tované“ dítě na Haiti. Tímto dítětem 
je Alderson Aleus z oblasti Gonaives. 
Pracovníci Charity „adoptivní rodiče“ 
průběžně informují o tom, jak pomoc 
lidem v této velmi chudé zemi probí-
há. V prosincové zprávě bylo kromě 
jiného uvedeno:

Na jaře byla dokončena stavba 
Centra v Gonaives. Centrum slouží 
hendikepovaným, matkám s dětmi, 
sociálně slabým i všem, kteří potřebují 
pomoc a oporu. Vedle centra bude stát 
také škola pro 700 dětí. Na tuto školu 
zaslala Charita prostředky v hodno-
tě 5 milionů korun z veřejné sbírky. 
Dopravní obslužnost Centra, jehož 
pracovníci přepravují nejen potřebné 
zboží, ale také například hendikepova-
né děti na léčbu do hlavního města, se 
zásadně vylepšila díky novému vozu, 
který byl taktéž zakoupen z prostředků 
českých dárců.

Méně radostnou událostí tohoto 
roku pak byl hurikán Sandy, který v 
říjnu zasáhl Haiti. Jihozápadní část 
ostrova čelila náporům větru a vody 
po několik dní a vedle několika de-
sítek mrtvých počítá obrovské ztráty 
také zemědělství. V některých částech 
ostrova bylo zničeno 100% úrody.  
Mezi velmi zasažené oblasti patří 
také farnosti Damassin a Roche-a-
Bateau, kam jsme zaslali prostředky 
na akutní pomoc pro zasažené. Vedle 
první potravinové pomoci, kterou jsme 
finančně podpořili, jsme se rozhodli 
zajistit rekonstrukci obydlí 22 zasa-
ženým rodinám v těchto farnostech. 
V této oblasti se nám, díky projektu 
Daruj střechu nad hlavou, podařilo 
poskytnout pomoc na rekonstrukci  
v hodnotě téměř 400 tisíc.

Prostředky darované v rámci 
Adopce na Haiti jsou ovšem před-
nostně určeny konkrétním dětem  

ADOPCE NA 
DÁLKU – HAITI

z chudých rodin. O tom se píše v dru-
hém dopise:

Učebnice ke studiu a školní uni-
formy přinesly jak dětem, tak rodičům 
obrovskou radost. Byli tak nadšení, že 
mohli letos mít zcela nové uniformy. 
Polední jídlo je pro rodiče taky obrov-
ská pomoc. Pro většinu dětí je to jediné 
jídlo dne a dostávají ho díky vám. 
Letos se nám podařilo dostat všechny 
žáky do ranní školy, takže teď mají 
spoustu času na studium i na hraní.

Při naší účasti na podzimní Floře, kde jsme se prezentovaly s recepty na 
cukety a dýně, nás oslovil pan Rychtermoc z časopisu Receptář, jestli se ne-
chceme účastnit soutěže o nejlepší vánoční cukroví. Tuto soutěž pořádal časopis 
Receptář spolu s Výstavištěm Lysá nad Labem. K účasti nás přemluvila i paní 
Jarka Pechová, autorka Hrníčkových kuchařek, se kterou se známe od jara kdy  
byla u nás na besedě v Senior klubu.                                                            

Do pečení se zapojily paní Absolonová, Spurná, Morávková, Dopitová, 
Auová, Štěrbová, Sládková, Dvořáková a Studená. Všechny napekly výborné 
cukroví, pro které si v pátek 7. prosince přijeli z Receptáře. V úterý pak volala 
paní Pechová , že jsme vyhrály a jestli si přijedeme do Lysé nad Labem pro 
ceny. Ceny získaly paní Absolonová, Auová, Dopitová, Štěrbová a Studená. 
Vyhlášení výsledků se konalo na výstavišti 15. prosince 2012.  Vyjely jsme 
brzy ráno, aby byl čas se podívat na vánoční Lysou nad Labem. První potíže 
začaly na nádraží v Olomouci, kdy rychlík měl nejprve 30 minut zpoždění, 

POLABSKÉ CUKROVÁNÍ
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Skrbeň, leden 2013

Kruh přátel hudby pořádá 
v pondělí 21. ledna v 17 hodin 
v Domě služeb koncert, na kte-
rém účinkují Ladislav Horák 
(akordeon) a Petr Nouzovský 
(violoncello). 

Nenechte si ujít toto atraktiv-
ní obsazení, nejen ve Skrbeni to 
bude premiéra. 

Na letošní plesovou sezónu 
jsou ve Skrbeni naplánovány 
tyto akce:

sobota 19. ledna 
obecní bál 

neděle 20. ledna  
Dětský maškarní karneval

sobota 16. února 
ostatková merenda
s pochováváním basy

pátek 15. března  
Rock ples

Do obecního sálu byly pořízeny dva stoly na stolní tenis. Tím přibyla další 
možnost sportování ve Skrbeni a další využití Obecního sálu.

Úterky a čtvrtky jsou vyhrazeny pro zumbu.
Každý sudý týden ve čtvrtek budou v sále také mladí hasiči – začínají 24. 

ledna.
Stolní tenis si můžete přijít zahrát v pondělí, středu, pátek, sobotu a neděli, 

pokud v sále nebude jiná akce (ples, schůze, volby atd.). Klíče vydá na požádání 
personál „Hospode Na Návse“. Bezpodmínečnou podmínkou je sálová obuv.

RECEPT, kTERÝ sE UMísTIL na 3. MísTĚ
Mandlové rohlíčky plněné punčovou nádivkou
100 g cukru, 200 g tuku HERA, 300g mouky, 1 žloutek, pol. lžíce mletých 

mandlí, polévková lžíce kakaa.
Zpracujeme těsto a necháme v chladu 1 hodinu odpočinout. Pak dáme do 

formiček na rohlíčky a pečeme při 180° asi 8 minut.
Náplň
100 g mletých piškotů, 100 g másla, 100 g mletých mandlí,100 g kando-

vaného ovoce které také pomeleme, rum dle chuti.
Vše smícháme a pomocí sáčku nastříkáme na upečené rohlíčky. Pak polé-

váme rozehřátou čokoládou.

PLESOVÁ SEZÓNA

AKORDEON  
A VIOLONCELLO

SPORT V OBECNÍM SÁLE

spORt

KULtURA
které vzrostlo na 120 minut. V mrazivém vagoně, kde se netopilo, to nebylo 
nic příjemného. Přes všechny potíže jsme dorazily včas na předávání cen. Z 64 
účastníků jsme se všechny umístily v první desítce. V porotě zasedly známé 
osobnosti, paní Konvalinková, Štěpánová, pan Štědroň a celou akci uváděl Patrik 
Rozehnal. Vyprávěli, jak oni slaví Vánoce a mile překvapila Bára Štěpánová 
krásně zazpívanými koledami. Po převzetí cen jsme již v klidu přijely domů. 

Přejeme všem v novém roce klid, zdraví a pohodu. 

Za Senior klub Marta Studená


