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HODINY OPĚT BIJÍ...
Na začátek trochu historie ke skrbeňským hodinám. V roce 1907 na-

stoupil do Skrbeně jako čtvrtý farář P. František Kužela (1854 – 1938)
který zde působil 22 let. Jeho velkou snahou bylo zvelebení kostela a fary.
Mimo jiné nechal zvýšit věž kostela na 30 m a opatřit bání a v listopadu
roku 1909 byly z jeho iniciativy pořízeny věžní hodiny, které dodala firma
L.Hainz Praha v ceně 1100 K., což bylo na tehdejší poměry dost peněz.

Hodiny po celou sto let trvající
dobu ukazovaly a odměřovaly čas
bez větších poruch a sloužily tak ke
spokojenosti občanů. Na přelomu
století došlo neodborným zásahem
k poruše bicího mechanismu a ho-
diny  přestaly bitím oznamovat čas.
Rovněž natahování stroje, které se
muselo provádět denně, se stalo ob-
tížným, obsluha musela každý den

zdolat šedesát schodů. Proto bylo
rozhodnuto provést modernizaci,
která by zajistila automatický elek-
trický nátah závaží, vysokou  přes-
nost chodu s odchylkou cca jedné
sekundy za rok, schopnost  přijímat
signál DCF (radiový signál) svojí an-
ténou, automatický přechod zimní-
letní čas a opětovné nastavení správ-
ného času v případě výpadku prou-

du. Přitom údržba takto modernizo-
vaného zařízení bude spočívat pou-
ze v promazání točivých míst
v intervalu tří až čtyř měsíců.

 V pozůstalosti pana Františka
Lakomého byl nalezen novinový člá-
nek z roku 2001 nazvaný „Hainzo-
vi oprášili rodinnou tradici“, ve kte-
rém bylo popsáno znovuobnovení
činnosti firmy L. Hainz Praha. Přes
internet byl s touto firmou navázán
kontakt s vypsáním historie skrbeň-
ských hodin a učiněn dotaz na mož-
nosti jejich opravy. Po nějakém čase
přišla zpráva o tom, že oprava je
možná, doplněná cenovou nabíd-
kou. Na jejím základě a se souhla-
sem místního administrátora bylo
rozhodnuto pokračovat v jednání

"Hodinový stroj po opravě a modernizaci"
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tak, že po zajištění potřebných fi-
nančních  prostředků  bude s firmou
smlouva o dílo na modernizaci věž-
ních hodin uzavřena. Byly zváženy
reálné možnosti farnosti zajistit ne-
zbytné finanční prostředky a po zís-
kání souhlasu Arcibiskupství Olo-
mouckého (souhlas je nutný, převy-
šuje-li výdaj částku 100.000 Kč)
byla smlouva o dílo oboustranně
podepsána.

Smlouva obsahovala i termín
splnění zakázky, který byl stanoven
v rozmezí únor – březen 2010. Stá-
vající hodinový stroj byl pracovní-
ky firmy snesen z věže začátkem
února a převezen do dílny v Praze.
Současně firma předala výkresovou
dokumentaci na zhotovení nové,
větší skříně, v které je hodinový stroj
uložen. Ve věži bylo nutno provést
určité úpravy – položení nové pod-
lahy v prostoru umístění hodin, in-
stalace přípojky elektrického prou-
du, upravit vstup do báně věže po-
řízením nového žebříku, provést tam
výměnu starých červotočivých fo-
šen a zajistit tak bezpečný přístup
k ciferníkům a cimbálům.Ve věži
zůstaly jako pozůstatek  zvonů za-
bavených  pro válečné účely 2. svě-
tové války litinové zvonové závěsy
a protiváhy, jejichž snesení po scho-
dech dolů bylo trochu obtížnější.
Uvedené úpravy proběhly bez vět-
ších problémů, až na zhotovení nové
skříně, kde nastal problém hlavně
z důvodu krátkého termínu.  Pracov-
níci hodinářské firmy ukončili totiž
modernizaci hodin v krátkém čase a
chtěli hodiny přivést již koncem úno-
ra a nebo nejpozději začátkem mě-
síce března. Vše záviselo již jen na
zhotovení skříně. To se podařilo spl-
nit díky vstřícnosti pracovníků sto-
lařské dílny, kteří vše zvládli včas a
ve vzorné kvalitě a požadovaných
parametrech, jak  bylo při montáži
konstatováno pracovníky firmy L.
Hainz.

Termín instalování hodin byl sta-
noven na 2. a 3. března 2010. V ten

den byl stroj přivezen čtyřmi pracov-
níky firmy z Prahy a umístěn zpět
ve věži. Došlo k sestavení a oživo-
vání stroje, které proběhlo bez pro-
blémů. Bylo ještě  nutno upravit je-
den hodinový cimbál v horní části
věže, jenž byl uvolněn. Po jeho
úpravě byl nově zrenovovaný hodi-
nový stroj uveden do chodu a hodi-
ny začaly opět plnit své poslání
v  odměřování a ukazování času na
cifernících a jeho zřetelné oznamo-
vání celé vesnici bitím na cimbály.
Došlo sice k malému problému
v odbíjení, ten byl ale po konzulta-
ci s pracovníkem firmy brzy odstra-
něn.

Je třeba ještě konstatovat, že roz-
hodnutí nechat zrenovovat hodino-
vý stroj stejným výrobcem bylo
vhodné a dobré a tento se zhostil
svého úkolu na výbornou.  Citlivým
a odborným zásahem při provádění
renovace původního stroje se poda-
řilo zachovat jeho vzhled pro další
generace a musíme věřit, že tak jak
původní stroj plnil svou funkci pl-
ných sto roků bez problémů, bude
i tento, sice modernizovaný, ale stá-
le nesoucí štítek  „LUDVÍK HAINZ
V PRAZE“ s ponechaným, sice již
neplnící dřívější funkci, kulatým ter-
číkem nesoucím pořadové číslo stro-
je 526 a  rok výroby 1908, plnit své
poslání a do dalších let tak nést pe-
čeť poctivé a kvalitní práce firmy
L.Hainz Praha.

Náklady na opravu a moderni-
zaci věžních hodin dosáhly částky
121.054,- Kč. Obec přispěla částkou
50.000 Kč, od ostatních dárců bylo
získáno celkem 54.350,- Kč. Zby-
tek uhradila farnost z prostředků
uspořených v dřívějších letech. Ne-
pomohly však jen peníze. Bez
ochotných rukou by nebylo možné
vše dotáhnout do zdárného konce.
Vyklízení věže, demontáž stávající
a zhotovení nové podlahy, elektro-
instalace – na tom všem se podílelo
několik ochotných občanů (Jiří
Král,  Jiří Jemelka, Jaroslav Balcá-

rek, Marie Najdekrová, Antonín Vat-
ter, Radek Zatloukal, ing. Miroslav
Dvořák, Josef Skopal).

Nutno říci, že největší zásluhu
na celé akci má pan Stanislav Kova-
řík, který inicioval první kontakt
s firmou HAINZ a po celou dobu vše
neúnavně a velmi pečlivě organizo-
val.

Otevřena zůstává ještě otázka
ciferníků, které by rovněž potřebo-
valy obnovit. I to je však finančně
náročné a nyní se hledá nejvhodněj-
ší řešení.

Závěrem zbývá vyslovit dík všem
dárcům  peněžních i nepeněžních
darů, všem, kteří jakkoliv přispěli ke
zdárnému výsledku, neboť jen tak
bylo možno tuto, svým způsobem his-
torickou a finančně náročnou akci
uskutečnit. Věřme, že se i tu její zá-
věrečnou část, výměnu ciferníků,
podaří  provést. Pak bude možno
zapsat do kroniky  pro další gene-
race, obdobně jak před sto lety pro
generaci naši, text: „Hodiny po mo-
dernizaci pokračují v ukazování
času na čtyři strany a bitím na cim-
bály v ohlašování času, kostel pak
v ozdobě celé obce“, jak to bylo
míněno při pořizování hodin před
sto lety.

Skrbeň A. D. 1909 – 2010 –  ?

POLICIE INFORMUJE
Dobrý den, dovolte abychom se

Vám představili, jsme Policie České
republiky.

Já vím, spousta z Vás si v tomto
okamžiku řekne, proč se nám před-
stavují, vždyť je známe. Včera zase
pokutovali  řidiče…

Abychom byli konkrétní,  pro
Vaši obec je místně příslušným Ob-
vodní oddělení Police ČR Olomouc
IV, které sídlí v Olomouci, ulice Na
Trati 78. Na tomto oddělení slouží
více jak 40 policistů, kteří zajišťují
veřejný pořádek, chrání Váš maje-
tek, Vaše životy, odhalují pachatele
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přestupků a trestných činů. Vedou-
cím našeho oddělení je nadporučík
Bc. Milan Mazur, jeho zástupci jsou
nadporučík Mgr. Vlastimil Hruška
a nadporučík Bc. Milan Labounek.
Policistou s územní odpovědností,
tedy tím, v jehož náplni práce je
„starost“ o Vaši obec, je nadstrážmis-
tr  Bc. Pavel Hrabal.

Od roku 2008, kdy vstoupil
v platnost nový zákon o Policii ČR,
se tvář Policie ČR postupně mění,
dochází k organizačním změnám.
Dnem 1.ledna 2010 bylo vytvoře-
no Kra jské  ředite l s tv í  Pol ic ie
Olomouckého kraje se sídlem v Olo-
mouci, ulice Kosmonautů číslo 10.
Tento krok znamená zjednodušení
práce pro nás, pro policisty. Dále
dochází k postupnému zlepšování
prostředí pro naši práci, ale hlavně
to nejdůležitější, mění se vztah poli-
cistů k Vám, k občanům, a to
v duchu našeho hesla „Pomáhat
a chránit“. Mění se filozofie naší prá-
ce, orientujeme se na službu veřej-
nosti, na spolupráci s veřejností,
měníme se v moderní instituci.
V rámci projektu P1000 budujeme
na jednotlivých odděleních recepce,
kde se Vám občanům, budeme
v moderním a přívětivém prostředí
pozorně věnovat.

Chceme, aby každý občan vě-
děl, kam se má v případě potřeby
s důvěrou obrátit. Proto také vznik-
la kampaň „Poznej svého policistu“,
v rámci které je každému okrsku,
každé ulici, přiřazen konkrétní poli-
cista, který se s tímto okrskem sezna-
muje, jehož povinností je vědět
o podrobnostech z tohoto okrsku,
znát firmy a úřady v daném okrsku,
spolupracovat s obecním zastupitel-
stvem, organizovat a zajišťovat pre-
ventivní a bezpečnostní akce.

Budete-li kdykoliv potřebovat
naši pomoc, kontaktujte nás na te-
lefonních číslech 974 766 721,
585 420 753, 158 na kterých zajiš-
ťuje stálá služba nepřetržitý chod na-
šeho oddělení.

Chcete-li se o našem oddělení
dozvědět více, případně i o měnící
se Policii ČR, podívejte se na webové
stránky www.policie.cz

A snad jen na závěr, tou poku-
tou pro nezodpovědného řidiče se
snažíme chránit Vás ostatní.
I opotřebovaná „sjetá“ pneumatika
může způsobit dopravní nehodu
a ohrozit tak svoje okolí.

nstržm. Bc. Pavel Hrabal

ZPRÁVY Z HAITI
Od Arcidiecézní charity Olo-

mouc jsme jakožto jedni z adoptiv-
ních rodičů haitských dětí obdrželi
dopis s informacemi o situaci v této
těžce zkoušené zemi. Z dopisu ci-
tujeme:

Irena Klimková, humanitární
pracovnice Charity, odletěla na Haiti
20. ledna spolu s dalším humanitár-
ním pracovníkem, Oldřichem Pospí-
šilem na pětitýdenní misi. Na Haiti
se připojila k týmu pracovníků Ca-
ritas Internationalis, americké Cha-
rity CRS a Caritas Haiti. Náplní je-
jich práce byla koordinace humani-
tární pomoci posílané přes území
Dominikánské republiky. Irena Klim-
ková na posílení místní organizace
– tzn. Caritas Haiti, která standardy
běžné z humanitárních misí teprve
zavádí.

Poslední dva týdny se ale již vě-
novala výjezdům mimo Port au Prin-
ce, kontaktovala partnery Arcidie-
cézní charity Olomouc z dřívějších
rozvojových projektů, zjišťovala
další potřeby ve farnostech v Port
au Prince a Gonaives. Fungování
Caritas Haiti je po několika týdnech
již efektivnější, jsou k dispozici také
lepší skladovací prostory, lepší tech-
nické vybavení. Zbývá již více času
pro práci na nových projektech.

V této chvíli částka na pomoc
Haiti od  dárců v České republice činí
více než 41 milionů Kč, na počet
obyvatel úctyhodná suma. Charita

ČR peníze ze sbírek neutrácí za po-
traviny, kterých do země stále prou-
dí velké množství, ale použije je na
rozvojovou pomoc při obnovování
země. Důraz je kladen na koncepč-
ní pomoc na Haiti.

Pracovníci Charity ČR plánují,
že se budou nyní specializovat na
místa, kde by mohly být dlouhodobé
projekty realizovány. Jsou vytipová-
ny tři lokality – Gonaives, Gressier
a farnosti oblátů v Port au Prince.
Gonaives je třetí největší město na
Haiti, kam odešlo mnoho lidí z Port
au Prince. Greissier je oblast, která
leží těsně u epicentra zemětřesení,
kde nikdo již nemá vlastní dům,
všechny byly buď srovnány se zemí,
nebo jsou  nebezpečné a určené
k demolici. Pozornost bude soustře-
děna na vzdělávání a projekty posi-
lující samostatné živobytí občanů.

Vedoucí mise Martin Zamazal,
který je stále na Haiti, se zaměřuje
na organizaci logistiky. Díky tomu,
že se mu podařilo zlepšit její úroveň,
se již daří rozvážet materiál z lodí
přímo týmům, které jsou připravené
k distribuci v terénu. V pracovních
týmech již nejsou krátkodobí pracov-
níci, ale naopak experti na dlouho-
dobé mise.

Irena Klimková 6. března opět
odletěla zpět na Haiti, aby pokračo-
vala v humanitární práci. Jak říká
„Haiťané zemětřesení přijali jako
bod nula, jako příležitost začít zno-
vu.“ Pozvolna se ale začíná blížit
období dešťů, které bude znamenat
výrazné zhoršení hygienických pod-
mínek.

Pokud máte možnost, sledujte,
prosím, informace na webových
stránkách Arcidiecézní charity Olo-
mouc, které jsou pravidelně aktua-
lizovány – www.acho.caritas.cz.

Arcidiecézní charita
Olomouc
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JÁ MALÁ
JEDLIČKA …

KULTURA

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVKA

„Jak to dělám já“
Senior klub Skrbeň a žáci zá-

kladní školy pořádají  ve dnech
1. a 2. dubna 2010 od 14.00 hod.
do 18.00 hod. v Domě služeb
výstavku ručních prací a výzdo-
by jak si to každá z nás doma
upravuje. Nejsme profesionálo-
vé, ale věříme, že se na nás při-
jdete podívat a naše práce se
vám bude líbit. Srdečně zvou se-
niorky.

Anna Andrýsková, trojčata Ju-
rečkovy (Kamila, Michaela, Lucie)
a jejich starší sestra Adéla Antlová

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Lékařská služba první pomoci je v Olomouci poskytována v níže

uvedených zdravotnických zařízeních:

Pro dospělé
v sousedství traumatologické ambulance v modré centrální budo-

vě fakultní nemocnice ve všední dny od 17.00 do 7.00, o víkendu a ve
svátky nepřetržitě 24 hodin

Pro děti
Na dětské klinice fakultní nemocnice, ve všední dny od 15.00 do

7.00, o víkendu a ve svátky nepřetržitě 24 hodin

Zubní na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie fakultní ne-
mocnice, ve všední dny od 15.00 do 7.00, o víkendu a ve svátky ne-
přetržitě 24 hodin

Lékárenská pohotovost
v lékárně fakultní nemocnice nepřetržitě 24 hodin

MYSLIVECKÝ ROK
Po letošní dlouhé a tuhé zimě

jsme přivítali příchod jara. Příroda
se probudila ze zimního spánku a v
krajině se otevřel nový svět. Kvetou
první byliny, přilétají skřivani, špač-
ci, holubi a husy. Hnízdí kačeny
březňačky, tokají bažanti a můžeme
pozorovat malé zajíčky.

Myslivci naší obce již třetím ro-
kem vypustili koroptve polní naro-
zené a odchované v zajetí. Korop-
tev polní patří mezi zvláště chráně-
né druhy zvěře v kategorii ohrožených.
Koroptve byly v minulosti hojně roz-
šířeny po celé Evropě. V současnosti
jsou vázány na polní hospodaření,
kde došlo k centralizaci produkce
zemědělských plodin jednoho dru-
hu na značných výměrách. Tím
drobná zvěř, tj. zajíci, bažanti a ko-
roptve, nemá dostatek druhové po-
travní skladby, je narušeno životní
prostředí technikou a používáním
chemikálií.

Mezi nejvýznamnější úkoly
myslivosti patří péče o společné ži-
votní prostředí nás všech, do které-
ho patří také volně žijící zvěř. Jak
již bylo naznačeno, dotýkají se mys-
livecké aktivity nejen „lovné“ zvě-

ře, ale také řady dalších živočišných
druhů, které buďto mezi zvěř nepa-
tří, nebo které z hlediska myslivec-
kého využití mají okrajový význam.
Přesto, stojí v popředí zájmu mys-
livců především jejich životní pro-
středí, které se snaží chránit a obno-
vovat. V polích zakládají a udržují
remízky, krmná políčka a budují
v krajině napajedla. Tím vytvářejí pří-
jemný domov nejen pro zvěř, ale
také pro ostatní druhy živočichů,
mezi které patří např. zpěvné ptac-
tvo, obojživelníci a mnoho dalších
živočichů. ing. Vladimír Vrbka

SBĚROVÁ SOBOTA
Sběr nebezpečných a velkoobje-

mových odpadů bude letos později
než obvykle, a to v sobotu 15. kvě-
tna. Sběr železa bude v sobotu
10. dubna.

PLACENÍ  POPLATKŮ
Připomínáme, že termín pro za-

placení místního poplatku za odpad,
stočného a nájemného z obecních
zahrádek je 30. dubna. Obecní úřad
žádá občany, aby tento termín do-
drželi.


