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Stavba cyklostezky se přiblížila 
do finále, a i když ještě nebyla zko-
laudována, cyklisté i chodci ji hojně 
využívají. Stavba byla po celou dobu 
předmětem zájmu veřejnosti a někdy i 
mnohých otázek a dohadů. Asi největší 
diskuse vzbuzovalo přemostění přes 
potok Rábská (někdy též Častava) pod 
Skalkou. Mnozí se pozastavovali nad 
mohutností konstrukce propustku. Ná-
zory typu „dal bych tam skruž a muselo 
by to stačit“ byly docela časté. Proč 

CYKLOSTEZKA UŽ SLOUŽÍ
se tedy stavěl most takové konstrukce 
a velikosti? Důvodem je požadavek 
správce toku, kterým je Povodí Mora-
vy, aby nový propustek měl minimálně 
stejné rozměry, jako stávající silniční 
propustek. Jinak řečeno – nesmělo dojít 
ke zmenšení průtočného profilu. Má to 
svoje opodstatnění. Spadne-li do příko-
pu balík slámy, tráva posekaná na bře-
zích nebo nějaké větve, silnější proud 
vody tento materiál nahrne k propustku  
a je-li zde jen roura, i když ne právě ta 

nejmenší, propustek se zacpe a voda 
zaleje okolí.  Není to teorie, několikrát 
se to ve Skrbeni stalo, naposledy při 
lijáku koncem května. Tolik k profilu 
propustku. Také padaly návrhy na ně-
jakou dřevěnou lávku. Ale i ta musí mít 
na obou březích dobré základy, koryto 
potoka by se tak jak tak muselo zpev-
ňovat, dřevěná konstrukce vyžaduje 
častější údržbu.

Teď ještě zbývá vše kolem cyklos-
tezky zúřadovat a především jízdu či 
procházku po ní si užít.
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Nedávné deště způsobily na mnoha místech nepříjemné 
záplavy, docházelo i ke splavení půdy z polí do přilehlých 
zahrad a domů. Ačkoliv bychom to možná nečekali, došlo  
k takovému jevu i na polích u Skrbeně. Z kukuřičného 
lánu za Křepelkou, i když je zde minimální spád, byla na 
několika místech splavena půda do pásu stromů a keřů (bio-
koridoru), kde byl proud vody zadržen. Zde se ukázal jeden  
z důvodů, proč je důležité v krajině stromy, keře a zatravněné 
pásy vysazovat, meze nerušit, ale naopak obnovovat. Jinak 
krajina vodu neudrží a  ta odteče, přičemž způsobí i škody,  
a protože se nestihne vsáknout, později chybí.

EROZE PŮDY

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Při každé stavbě, provádějí-li se zemní práce, má 

stavebník povinnost uzavřít s odborným archeologickým 
pracovištěm smlouvu o provedení archeologického prů-
zkumu. Nejinak tomu bylo při stavbě cyklostezky i při 
rekonstrukci kanalizace Vyhnálov. Na žádné z těchto sta-
veb nebyly zjištěny nálezy z dřívějších období, ani střepy, 
ani kosti, žádný poklad. Archeologové však měli práci při 
stavbě kanalizace v Břuchotíně. Pro zajímavost uvádíme 
informaci o tamním nálezu:

„Dne 19. února roku 2014 prozkoumali pracovníci 
Archeologického centra Olomouc v Břuchotíně kostrový 
pohřeb. Uložení těla zemřelého vykazovalo známky piet-
ního zacházení podle zásad křesťanského pohřebního ritu. 
To znamená, že nespálené tělo zemřelého bylo uložené do 
hrobové jámy, která byla orientována ve směru západ-vý-
chod. Poloha těla v zásadě odpovídala těmto křesťanským 
standardům jen do určité míry a to tělo leželo v natažené 
poloze na zádech s horními končetinami podél těla. Ori-
entace těla zemřelého však byla obrácená, to znamená, že 
hlava směřovala na východ (křesťanský ritus požadoval 
obrácenou orientaci) a dolní končetiny neležely paralelně 
vedle sebe. Bylo zjištěno překřížení berců (pravý bérec 
křižoval levý), tato situace svědčí o svázání nohou. Podle 
předběžného ohledání na místě se jednalo o dospělého 
muže s odhadem výšky postavy do 170 cm. 

Kým mohl být tento muž, v jaké době žil? Díky výrazněj-
šímu obrusu zubů můžeme říci, že tento muž žil v době, kdy 
se obilí mlelo mezi hrubšími mlecími kameny. Mouka takto 
získaná obsahovala velký podíl brusiva, což se projevovalo 
na úbytku zubních korunek. Rámcově můžeme nález hrobu 
muže datovat do období středověku či raného novověku.  
S velkou pravděpodobností můžeme tvrdit, že byl křesťanem, 
i přes obrácenou orientaci těla (není ovšem výjimečná), 
který však nebyl pochován na řádném hřbitově. Hrobová 
jáma byla navíc úzká, „kopírovala“ velikost mužova těla. 
Dokumentovaná poloha jednotlivých částí kostry nohou 

může svědčit o tom, že muž byl po smrti oděn do rubáše  
a spolu s podvazem mužových dolních končetin svědčí  
o fixaci těla před uložením do hrobové jámy. Pozůstalí zřej-
mě tímto pohřbem řešili nenadálou akutní situaci, můžeme 
uvažovat například nad epidemií.“

Tel.:775 072 911
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Stejně jako vloni, uspořádaly 7. května obětavé ma-
minky, babičky a tety dětem z mateřské školy zábavné 
dopoledne s názvem ,,Ten dělá to a ten zas tohle“. Děti 
si na deseti stanovištích vyzkoušely hravou a zábavnou 
formou několik řemesel. U zedníka si postavily zeď,  
u švadlenky vyšily kapesníček, s lesníkem vysadily les,  
s malířem pomalovaly sádrový odlitek, u pana tesaře si 
zatloukly hřebík, ... 

Počasí se vydařilo a děti si to velmi užily. Za splnění 
všech úkolů dostaly diplom a krásné ceny, které byly zakou-
peny z výtěžku skrbeňského bazárku. Všem zůčastněným 
děkujeme.

Skrbeňské maminky

Na poslední květnovou sobotu připravilo občanské 
sdružení Skrbeňáček pro děti „Cestu kolem světa“. Ta 
se konala jen v areálu hřiště, ale vedla deseti zeměmi, ve 
kterých děti plnily úkoly související s tím, co je pro každou 
zem typické. Tak například v Austrálii skákaly v klokaním 
vaku, v severských zemích lovily ryby, v Rusku skládaly 
Matrjošky, v Egyptě stavěly z krabic pyramidu apod. Po-
bavila se a zasoutěžila si více než stovka dětí. Bavili se ale 
i dospělí. To když vyvrcholením programu byl závod tří 
dvojic v tom, kdo během jedné písničky poskládá na sebe 

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V MŠ

„CESTA KOLEM SVĚTA“

co nejvíc papírových krabic. Cesta kolem světa se zkrátka 
vydařila.

HASIČSKÉ ÚSPĚCHY

V jarním kole Plamenu v Dolanech vybojovali 10. květ-
na 15. místo z 32 kolektivů, v následujících  ligových soutě-
žích obsadili 15.května v Drahlově 11. místo z 27 družstev, 
o týden později v Trusovicích 14. místo z 30 družstev. 

Úspěšní byli i dospělí hasiči. Na okrskovém kole  
v požárním sportu, které se konalo 17. května v Hynkově, 
obsadila dvě družstva mužů 1. a 2. místo, družstvo žen 
bylo první.

Zásadně omlazený kolektiv mladých hasičů se pod 
vedením svých vedoucích během jara s chutí pustil do 
příprav na soutěžní sezónu, tedy na celostátní soutěž Pla-
men a soutěž v požárním útoku v rámci „Ligy mladých 
hasičů“. Trénuje se dvakrát týdně a příprava se vyplácí, 
navzdory chybějícím zkušenostem neobsazují naši mladí 
hasiči poslední místa.

TOP 09 a Starostové 34
KDU-ČSL 27
ANO 2011 20
Komunistická strana Čech a Moravy 14
Česká pirátská strana 10
Česká strana sociálně demokratická 8
Občanská demokratická strana 6
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6
Moravané 2
Strana zdravého rozumu 2
Strana zelených 2
Strana svobodných občanů 2
Volte Pravý Blok 2
OBČANÉ 2011 1
Liberálně ekologická strana 1

JAK VOLILA SKRBEŇ
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Skrbeň, červen 2014

Základní umělecká ško-
la v Litovli pobočka ve Skr-
beni pořádá v pondělí dne 
9. června od 13 do 18 hodin  
a v úterý dne 10. června od 13 
do 17 hodin přijímací zkoušky 
na KLAVÍR. Přijímací zkoušky 
se konají na Domě služeb v 1. 
poschodí ve Skrbeni. Těšíme se 
na malé klavíristy!

PRO ZÁJEMCE  
O HRU NA KLAVÍR

HASIČSKÝ 
DĚTSKÝ DEN

Sbor dobrovolných hasičů 
pořádá v sobotu 14. června od 14 
hodin na hřišti DĚTSKÉ ODPO-
LEDNE, při kterém mohou děti 
soutěžit v různých disciplínách. 
Občerstvení je připraveno. Na 
vaši účast se těší hasiči. 

KULTURA
Náš první výlet v letošním roce byl na Slovensko na zámek Bojnice a do 

malebné vesničky Čimany. Ráno jsme sice měli zataženou oblohu, ale pak 
se nám ukázalo i sluníčko. V zámku Bojnice nás přivítala velmi sympatická 
slečna průvodkyně. Je to zámek pohádkový, z nejznámějších pohádek se tam 
točila Šíleně smutná princezna, nebo Fantagiro. Zámek má původní vybavení 
interiérů. Slečna průvodkyně dobře znala historii zámku a tak jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého z historie. K Bojnicím se dá přirovnat náš Bouzov. Prohlídku 
jsme začínali v přízemí a nikdo jsme nevěřili, že zdoláme všech 137 schodů až 
nahoru do věže. Nikdo to nevzdal, i když někteří šli o holi. Nahoře nás čekal 
krásný výhled na město Bojnice a lázně.

VÝLET DO BOJNIC A VESNIČKY ČIMANY

Po prohlídce zámku jsme si dali volno na občerstvení a pak už jsme pokra-
čovali do Čiman. Po cestě nám pršelo, ale když jsme přijeli do vesničky, svítilo 
sluníčko. V Čimanech jsou krásné dřevěné domky a každý dům je namalován 
bílými ornamenty. Připadáte si jako v pohádce a čekáte, odkud přijde pohád-
ková babička nebo nějaký skřítek. Pak už jsme jeli přes Půchov domů. Zájezd 
se všem líbil a tak už plánujeme, kam pojedeme příště.

        
 Za seniorklub Marta Studená 

V sobotu 7. června se ve Farské za-
hradě koná akce nazvaná Rockování. 
Hrají kapely SKROL, PEŠEK BAND, 
BLACK SABBAT DUO TRIBUTE. 
Veškeré alkoholické a jiné nápoje za-
jištěny v maximálním množství, totéž 
platí o makrelách, domácím kabanosu 
a uzeném masu. Přijďte si vyčistit 
hlavu, cena za terapii 80 Kč.  Zvou 
pořadatelé – VODÁCI.

ROCKOVÁNÍ


