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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVII. 2017

Zbor dobrovolnéch hasiču ve Skrbeni
Vás zve na

OSTATKE
S HANÁCKYM PRÁVEM
Slavit se bôde v sobotô 25. unora 2017
Sraz masek je o pul osmé ráno v Hospodě Na Návse
Pruvod dědinó začne o pul deváté od Obecniho óřadô
Večir bôde v obecním sále

TANEČNI OSTATKOVÁ MERENDA
Začátek o osmi, vlezny 60 korôn
Dobrá mozeka TRIFID bôde hrát až do rána
O pulnoce pochováme basô
Jidla a piti bôde dosť

OSTAKE S HANÁCKYM PRÁVEM
Po zavedené čtyřleté přestávce je ve Skrbeni na sobotu 25. února opět
připraveno slavení ostatků s Hanáckým právem. Připomeňme, že ostatky
s průvodem masek se u nás ve své „novodobé“ historii slavily v letech 1955,
1968, 1974, 1993 a dále vždy po čtyřech letech. V poslední době je stále
více vesnic, v nichž se masopustní průvod koná, a tak se tento starodávný
zvyk opět dostává do povědomí lidí, ačkoliv poměrně nedávno se zdálo,
že bude zapomenut.
Ne každý ale ví, co symbolizuje
„Hanácké právo“ a „ferôla“ – předměty, přebírané před zahájením průvodu
od představitelů obce a nesené v jeho
čele. Vysvětlení můžeme najít například v knize „Král Ječmínek – pohádka
o novém království“, kterou napsal
v letech 1904 – 1906 František S. Pro-

cházka. Tento výklad jsme v Inforu již
dříve zveřejnili. Když jsem ale mluvil
s některými lidmi, dokonce aktivně
zapojenými do organizace ostatků,
zjistil jsem, že na obsah symboliky
hanáckého práva s odstupem času pozapomněli. A protože se jedná o zřejmě nejvýznamnější skrbeňský zvyk,

citujeme zmiňovaný výklad i tentokrát.
Symbol hanácké samosprávy, Hanácké
právo, je popisován takto:
„V ruce každý Právo nese,
vzhůru hroty staré meče,
pentlice se na nich třese
k vínkům shora nadrchaná,
dolů volně rozevlaná,
přes čepel se v závit vleče,
ocel halí barev vláním,
širokých stuh lemováním.
Nevztyčen již nikdy ve zlém
meč byl míru svatým žezlem.“
Jednalo se tedy původně o opentlený meč nebo šavli na znamení touhy,
aby zbraně na věky zůstaly nepoužity.
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Ferôla, druhý ze symbolů, je popisována jako „rychtářské žezlo ze šlach
upletené nebo i dřevěné“ (ve Skrbeni
máme dřevěné). Jak ferôla vznikla?
Údajně tak, že král Ječmínek, když se
opět ujal vlády na Hané, sezval ty, kteří
měli pomocí karabáčů za předchozí
krutovlády udržovat lid v poslušnosti,
a provedl toto:
„Ječmínek tam ostřím mává,
biče z násad osekává,
biče, které lidi bily,
nížily a otročily.
Holý topor po toporu
useknutý, komolý
nazpět dává fojtům sboru
v míru znak, jenž nebolí.
Volného zas žití cena
Hanákům je navrácena“.
Encyklopedie u slova „ferule“
uvádí:
Ferule, též rychtářské právo je
symbol výkonu rychtářského práva.
Jednalo se o předmět tvarově podobný
královskému žezlu (obvykle vyřezaný
ze dřeva), kterým se projevovala vůle
rychtáře, případně starosty. Pokud
rychtář vydal nějaké rozhodnutí, nebo
chtěl obeslat nějakým vzkazem „svoji“
vesnici, tak vyslal poslíčka (lhostejno
koho), kterému dal do ruky tuto feruli.
Poslíček oběhnul celou vesnici, dům
od domu, kde ukázal feruli a předal
vzkaz. Takto fungovalo předávání
zpráv a oznámení po vesnici ještě
dříve, než byl zřízen obecní bubeník,
či později rozhlas. V tomto smyslu je
možné feruli chápat ve svém prvopočátku jako výraz rychtářského práva.
Policajt má pro vyplácení trestu
dřevěnou „plácačku“, obvykle upravenou tak, aby při vyplácení vydávala
klapavý zvuk. Trest tedy nemá příliš
bolet, ale upozornit okolí, že není vše
dovoleno.
Ony tři symboly hanáckého práva
lze chápat i jako symboly moci zákonodárné, výkonné a trestní – snad
jako odezvu na konec nevolnictví
a pozvolnou cestu k demokratickému
uspořádání společnosti.
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A samotné slovo ostatky? Lze ho
chápat jako „zbytky“, které je třeba
zkonzumovat před začátkem předvelikonočního půstu. Nejlépe tak, že se
vyberou po vesnici a večer společně
sní a vypijí.
V masopustním průvodu nesmějí
chybět některé tradiční masky, mnohdy typické pro jednotlivé vesnice.
Obvykle nikde nesmí chybět medvěd
(někde se celý zvyk dokonce nazývá
vodění medvěda). Lze ho chápat jako
symbol probouzení se ze zimního
spánku. Další zvířecí maska – kozel
– symbolizuje s předjařím spojenou
plodnost. Nepřehlédnutelnou skrbeňskou maskou je bába s nůší, ve
které je „nesen“ veselý chasník (že
by vyjádření údělu žen, nesoucích na
svých bedrech starosti za bavící se
a hodující muže?).
Každé ostatky ale obohatí nějaká
nová, originální maska – strašlivě
vyhlížející upír, pštros, regulovčík
na koloběžce, … Zde je prostor pro
každého z vás.
Sraz masek je od 7:30 v obecním
hostinci. Symboly Hanáckého práva budou slavnostně předány před
obecním úřadem v 8:30. Poté vyrazí
účastníci průvodu do obce, aby navštívili každé stavení, popřáli pěkné
prožití masopustu a odnesli si nějaké
ty „ostatky“, které se zkonzumují na
večerní zábavě, při níž bude pochována basa.
Připomeňme, že ostatkový
průvod není jen pouhá taškařice,
má své dávné kořeny. Stejně tak
i symboly Hanáckého práva, jejichž
předání stárkovi, rychtářovi a policajtovi symbolizuje, že pro tento
den převzala správu obce do svých
rukou chasa. Právě těmito symboly
se skrbeňské ostatky liší od mnoha
podobných akcí v některých jiných
vesnicích. Vnímejme je tedy jako
příležitost dobře se společně pobavit a současně si uvědomit spojení
s předchozími generacemi, které
nám tento dávný zvyk uchovaly
a předaly.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce schválilo na
svém zasedání 16. ledna a 30. ledna
toto usnesení:
ZO schvaluje provedení výběrových řízení na:
- Přístavba dvou učeben k Základní škole Skrbeň
- Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách
- Realizace IP 18 (výsadba
podél polní cesty za Křepelkou)
ZO schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje obce dle předloženého
návrhu.
ZO schvaluje tuto koncepci rekonstrukce silnice procházející obcí:
a) v ulici Jos. Fialy:
- dva jízdní pruhy
- parkovací pruh/parkovací zálivy podél východní strany komunikace
b) v ulici Hlavní:
- dva jízdní pruhy
- parkovací zálivy podél stávajícího chodníku oddělené zelení, na
vhodných místech parkovací zálivy
i na protější straně,
- rozšíření chodníku podél statku a u křižovatky s ulicí Vyhnálovská
c) nebudovat samostatný pruh
pro cyklisty
d) na vjezdech do obce budou
zřízeny stavebně upravené zpomalovací prahy
ZO schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo s Ing. Luďkem
Vrbou na projekt „Silnice III/4466
Skrbeň – průtah, projektová dokumentace“. Doba plnění – podání návrhu na
zahájení stavebního řízení se mění na
30.6.2017.
ZO schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 414/2016 s účinností od
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1. 2. 2017 zvýšení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva
obce o:
místostarostka
350,- Kč
předseda výboru/komise 65,- Kč
člen výboru/komise
50,- Kč
ZO souhlasí s pokračováním účasti
obce Skrbeň v projektu Adopce na
dálku – Haiti formou každoročního
příspěvku 6 500,- Kč.
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro
období od 1. 1. 2017 stanovuje ve výši
48,67 Kč + DPH. Množství odvedené
odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření v předchozím
roce stanovuje na 32,8 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2017 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní
vody činí 1596,38 Kč/osoba/rok +
DPH, to je 1.836,- Kč.
Placení stočného lze po dohodě
s obecním úřadem rozložit do několika
splátek.
Stočné placené paušální částkou se
nevybírá za děti narozené v příslušném
kalendářním roce.
ZO stanovuje hodnotu kompenzace nárůstu stočného připadající na
jednu osobu pro rok 2017 na 150,- Kč.
ZO schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu
ZO deleguje do Školské rady Základní školy a mateřské školy Skrbeň
pro její další funkční období paní
Mgr. Lenku Baše.
ZO schvaluje finanční dar pro
DC 90 o.p.s. ve výši 5.000 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Při letošní Tříkrálové sbírce bylo
ve Skrbeni vybráno celkem 23.195 Kč.
Je třeba vyzvednout velkou obětavost
koledníků, kteří vyrazili do vesnice
navzdory krutému mrazu!

JAKÁ BUDE CESTA?
Na přelomu roku probíhal sběr
názorů na budoucí uspořádání silničního průtahu obcí. K tomu účelu byla
v polovině ledna svolána i veřejná
schůze. Potvrdilo se, že tato problematika lidi zajímá. Písemně nebo
e-mailem vyjádřilo svůj názor třináct
občanů, další se vyjadřovali ústně.
Zveřejněné výkresy dvou základních
variant s výčtem jejich výhod a nevýhod nebyly definitivním, jedině
možným, řešením. Měly spíše přimět
k úvahám, jaké úpravy by si lidé přáli,
co považují za vhodné a potřebné.
Předkládány byly názory pro obě
varianty, tedy jak pro cyklostezku
s omezením nebo úpravou či přemístěním parkovišť, tak pro zachování
chodníků ve stávající podobě s přiměřeným prostorem pro parkování.
Mnozí své stanovisko podrobně zdůvodnili odkazem na příklady z jiných
míst, přikládali fotografie, výňatky
z norem a obdobných předpisů, sami si
změřili šířku stávající komunikace, porovnávali hustotou provozu, atd. Živě
se diskutovalo i na hojně navštívené
schůzi. Ani zde však výrazně nepřevládla některá z navržených variant.
Musím říct, a velmi si toho vážím,
že žádný z názorů nebyl „nesmyslný“.
Diskutovalo se věcně, přitom měl každý svou oprávněnou pravdu. Stavět
novou ulici, bylo by na místě vyhovět
všem. To bohužel nejde. Jsme omezeni stávajícím uspořádáním zástavby
a v potaz musíme brát i současnou
(a zřejmě ještě dlouho přetrvávající)
úroveň dopravy.
S tímto vědomím o věci rozhodovalo zastupitelstvo a nakonec schválilo
usnesení uvedené na jiném místě Inforu. Rozhodování to bylo těžké. Jak řekl
o své volbě jeden z kolegů „srdcem
jsem pro cyklostezku, rozumem volím
chodník“.
Opakuji – velmi si vážím zájmu
občanů a ochoty názor vyjádřit
a zdůvodnit. Současně prosím, aby
ti, jejichž návrhy nebyly přijaty,

nepropadli pocitu, že jejich snaha
byla zbytečná. Tak to vůbec není.
Díky vyvolané bohaté diskusi byla
celá záležitost probrána ze všech
stran a do přípravy projektu se tak
dostanou věci, na které předtím nikdo neupozornil.
Tomáš Spurný

PLÁN
ROZVOJE OBCE
Každá obec má nějaký „plán
rozvoje“, někdy nazývaný „strategickým dokumentem“ či jinak, ve
kterém je uveden především soupis
všech záměrů, které by se měly či
mohly realizovat. Struktura takových
dokumentů se liší. Ten skrbeňský je
jednoduchý. Záměry jsou uvedeny
v tabulce s rokem předpokládané realizace a odhadem nákladů (pokud se dají
předem alespoň přibližně stanovit).
Současný plán navazuje na obdobný
dokument sestavený už před několika
volebními obdobími. Aby byla zřejmá
návaznost mnohých záměrů a jejich
provázanost, jsou v aktualizovaném
znění uvedeny i záměry realizované
dříve. K tomu je připojen samostatný
komentář. Plán rozvoje není a nikdy
nebude definitivní, neměnný. Některé
záměry se možná nepodaří uskutečnit,
nebo jen částečně, jiné se objeví s vývojem názoru na to, co obec potřebuje.
Plán rozvoje obce najdete na
www.skrben.cz v sekci dokumenty/
ostatní dokumenty nebo na vývěsce
v předsíni obecního úřadu.

PŘÍSPĚVKY
AKTIVNÍM
S nadcházejícím druhým pololetím školního roku rodiče obvykle
platí druhou část poplatků za různé
zájmové a sportovní kroužky, které
navštěvují jejich děti. Připomínáme,
že je možné opět požádat o příspěvěk
z obecního rozpočtu. Formulář „Žádost
o příspěvek na činnost – jednotlivci“ je
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k dispozici na obecním úřadě nebo na
www.skrben.cz v sekci dokumenty/
ostatní dokumenty.

OSTATKOVÉ FOTO
Skrbeňské ostatky jsou vždy vděčným tématem pro mnoho fotografů.
Fotí se a natáčí „ostošest“, ovšem
naprostá většina těchto záběrů skončí
v rodinných archivech, dnes už možná
i na sociálních sítích. Do obecního
archivu se ale dostane jen část těchto
dokumentů. Proto obecní úřad vyhlašuje akci OSTATKOVÉ FOTO.
Žádáme všechny, kdo budou na ostat-

kách fotit, aby vybrali několik snímků
a poskytli je pokud možno do konce
března obecnímu úřadu. Ty nejzdařilejší by byly vytištěny a společně
při vhodné příležitosti vystaveny pro
veřejnost.
Fotografie by měly mít rozlišení
nejméně15x23(15,2x23cm)300dpi
1864x2730, 21x29,7 (21,3x30cm)
300dpi 2516x3543 aby se daly použít
pro tisk.
Zasílat je můžete prostřednictvím například uschovna.cz apod.,
nebo osobně přinést na CD nebo
flashdisku, ze kterého si fotky zkopírujeme.

PERU SE S PERU

Hana a Bořivoj Šarapatkovi
se podělí o své cestovatelské
zážitky a fotky z návštěvy Peru
v úterý 14. února od 17:30 hod.
v knihovně.

KLUZIŠTĚ
Často je nyní slyšet: Ještě že
mrzne, můžeme bruslit. Samotný
mráz však k nastříkání a udržování
kluziště nestačí, musí se toho nějací
obětavci ujmout a vydržet. Těmi
letošními jsou Rostislav Svačinka
starší, Kamil Jureček, Jan Vymlátil, Jan Koleňák, Lubomír Dopita,
Jaroslav Zlámal, občas jim pomohli
i někteří další. Díky!
Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, únor 2017
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