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Cena 3 Kč Ročník XX. 2010

100 let

GRATULUJEME KE 100. NAROZENINÁM
Na sklonku února oslavila skrbeňská občanka paní Marie Svačinková sté narozeniny. Poblahopřát jí přišla spolu se starostou a místostarostou i paní Mgr. Fabriková, vedoucí odboru sociálního pojištění okresní
správy sociálního zabezpečení, která jubilantce předala blahopřejný dopis od ministra práce a sociálních věcí.
Paní Svačinkovou známe jako Nebylo to vůbec jednoduché. Paní
usměvavou paní, s moudrým nad- Svačinková vzpomínává, jak sbírali
hledem, se smyslem pro humor. Ta- v lesích u Štěpánova sněženky a peková je navzdory nelehkému dět- trklíče, vázali z nich kytičky a babičství (nebo právě proto?).
ka je potom prodávala v Olomouci.
Narodila se v Chomoutově. Otce Od svých devíti let sloužila na statnepoznala, maminka jí zemřela, když ku, později pracovala na stavbách,
jí bylo osm let. Když se setrou osi- u zahradníka a jinde. V šestnácti leřely, ujala se jí babička, o sestru se tech šla do služby ke skrbeňskému
staral strýc. O čtyři roky později už sedlákovi Gabrielovi Zlámalovi, pozvšak byla obě děvčata u babičky. ději k Mikulkům, poté sloužila v Hor-

ce a Chomoutově. Do Skrbeně se
provdala v roce 1932. Nastaly starosti
o domácnost a čtyři děti, k tomu dále
práce v zemědělství. Optimismus
a odhodlání vše zvládnout ji však
neopustily a nyní se těší již z pravnoučat a prapravnoučat. Paní Svačinkové přejeme, aby si těchto radostí mohla užívat co nejdéle.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce schválilo na
svém 30. zasedání 9. února toto
usnesení:
1/30
ZO Skrbeň bere na vědomí informace o plnění daňových příjmů
a o probíhajících aktivitách.
2/30
ZO Skrbeň souhlasí se zahájením prací na projektové dokumentaci místní komunikace v ul. Dvorská (zastavěná část).
3/30 až 6/30
usnesení o schválení souboru
změn č. 2 územního plánu obce
Skrbeň, schválení územních studií
lokality „Nad Oleškami“ a „Záhumenky“ a pořízení nové územní
studie lokality „Pod Hradiskem“
7/30
ZO Skrbeň schvaluje podání
žádostí o dotace na tyto akce/projekty:
a) Dovybavení školního parku
pro hru i výuku /Nadace ČEZ/
b) Hrajeme si ve školním parku
a Rekonstrukce zahrady MŠ
/POV ministerstva pro místní
rozvoj/
c) Vybavení jednotky SDH Skrbeň /Olomoucký kraj/
d) Parkoviště u hřbitova /LEADER
– MAS Moravská cesta/
e) Měřiče rychlosti /Olomoucký
kraj/
f) Scházíme se – bavíme se (nejen Skrbeňáci) /Olomoucký
kraj/
8/30
ZO Skrbeň schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
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15/30
venkova Olomouckého kraje na proZO Skrbeň schvaluje příspěvek
jekt „Oprava/rekonstrukce sociálnína činnost MAS Moravská cesta na
ho zařízení u obecního sálu“.
rok 2010 ve výši 10,- Kč na občana
(11 840,- Kč).
9/30
ZO Skrbeň schvaluje aktualiza16/30
ci „Plánu rozvoje obce“ – doplnění
ZO Skrbeň souhlasí s bezúplatopravy/rekonstrukce sociálního zaným převodem jednoho z požárních
řízení u Obecního sálu.
čerpadel PS12 z majetku obce do
majetku Sboru dobrovolných hasi10/30
ZO Skrbeň schvaluje názvy no- čů Skrbeň za účelem jeho využití
pro požární sport.
vých ulic:
a) Za Humny (z ulice Spálená
směrem k mateřské škole po
křižovatku s odbočující polní cestou).
b) Za Školkou (od hřbitova
směrem za areál MŠ po křižovatku s odbočující polní
cestou).
11/30
ZO Skrbeň schvaluje poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Skrbeň na opravu věžních hodin na kostele sv. Floriána ve výši
50 000,- Kč.
12/30
ZO Skrbeň souhlasí s přípravou
projektu veřejného osvětlení v ulici
Za Humny.
13/30
ZO Skrbeň schvaluje zřízení
jednoho veřejně prospěšného pracovního místa na úklid obce a podobné práce v období březen až říjen 2010, úvazek 0,75 a pověřuje starostu podáním žádosti o příspěvek
na úřad práce.
14/30
ZO Skrbeň souhlasí se zvýšením limitu pojistného plnění při pojištění obecné odpovědnosti za
škodu na 15 mil. Kč dle nabídky
a pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku k pojistné
smlouvě č. 7720249439.

KANALIZACE
POKRAČUJE
Poměrně tuhá zima neumožnila
pokračovat ve stavbě kanalizace
hned v lednu, jak tomu bylo v řadě
předchozích let. Přesto už se na stavbě opět pracuje. Na Skalce, na nejvyšším místě výtlaku směrem do
Horky, byla zabudována vyrovnávací plastová nádrž, která bude sloužit k vyrovnání špiček průtoku splaškové vody během dne. Co nevidět
se bude pokračovat v pokládce zbývajících úseků kanalizačních řadů v
ulicích a v návaznosti na to budou
instalovány čerpací jímky u jednotlivých domů. Jedna taková jímka je
vystavena na dvoře obecního úřadu, každý si ji může přijít prohlédnout. Vtokový otvor, na který se
bude připojovat potrubí domovní
kanalizace, bude na jímce již z výroby, výtokové potrubí se bude navrtávat na místě. O harmonogramu
postupu prací budou občané informování dalším „Informačním listem“ doručeným do každého domu.
Připomínáme, že úsek kanalizace
mezi domem a čerpací jímkou si
zajišťují majitelé domů sami. Mohou
ho provést svépomocí nebo se obrátit na některou z firem, které se
touto činností zabývají. Skrbeňským
občanům své služby nabízí například firma „Jindřich Bořil“, která
provádí kompletní výkopové práce
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a montáž kanalizačních přípojek. Kontakt: tel. 606 203 574,
e-mail Boril2@seznam.cz. Práce můžete objednávat
s předstihem již nyní.

Čerpací jímka,
která bude umísťována u jednotlivých domů

Vyrovnávací nádrž na Skalce

VZPOMÍNKY pana Lakomého
pokračování
HÔMKAČ
Velkou radost nám udělala maminka, když nám
někdy zhotovila „hômkač“. Na huře visívala mezi hambálky natažená „šňůra na prádlo“. To se na ní sušívalo
za nepříznivého počasí. Bylo to silné, bývalé hasičské
lano. Byl to dobrý materiál na houpačku. Jeho konce
omotala maminka kolem trámu, o který se opíral žebř
vedoucí na huru. Na spuštěný střed lana udělala sedačku: deštičku asi 15x30 cm, na kratších stranách se zářezy, aby lano neklouzalo. Žebř, pod kterým „hômkač“
visel, se přiklonil ke zdi a bylo hotovo. Nejprve nás
maminka houpávala sama. Když jsme odrostli, houpali
jsme se se sestrou vzájemně.

Byla to atraktivní zábava i pro naše kamarády a kamarádky. Protože houpačka byla pod střechou a použitelná za každého počasí, navštěvovali nás i za deště. Veliký zájem měli zvláště kluci. Někteří z nich se dožadovali od „rozhoupávače“ tak silný postrk, aby se mohli
nohou dotknout stropního trámu.
PŘESKOKY A VÝŠKY
Pocit radostného uspokojení vyvolávaly v nás různé druhy pohybu. Tak i postupné přeskakování příkop u cesty z jedné strany na druhou po celé jejich délce, patřilo k našim zábavám. Když jsme trochu povyrostli, hledali jsme atraktivnější formy přeskoků. Byly
to roznožky přes vysoké patníky podél silnice. Dlouhá řada jich byla podél hlubokého hliníku při boží muce
u Křepelky. Několik patníků, jimiž byla osázená po obou
stranách i silnice od mostu ke Skalce, zachovala se dodnes. Kdykoliv jdu okolo vzpomínám a vnucuje se mi
myšlenka, zda bych dovedl je přeskočit ještě dnes.
„Adrenalinovým sportem“ byly pro nás skoky
z výšky. Za těmi jsme se vypravovali do „šupně“ u lesa,
v níž skladovával statek slámu. Z ní se dalo snadno
upravit měkké doskočiště. A potom chvíli trvalo, než
jsme se po slámě vyškrábali až pod střechu šopy. Seskok z výše asi 5 m byl zážitkem, pro který jsme obtížný výstup rádi znova a znova opakovali.
Výšky nás lákaly i nezvyklým pohledem z nich.
Střecha našeho domu měla ze strany do dvora rozdílný
spád. Nad kuchyní byl sklon pozvolnější a delší, nad
průjezdem strmější a kratší. Tím se vytvořil na jejich
rozhraní otvor, kterým se dalo pohodlně vystoupit
z hůry na střechu. Toho jsem občas využil i já. Když
maminka, která mně lezení po střeše přísně zakazovala,
nebyla doma, vylézával jsem až na vrchol střechy „na
kalenicô“. Bosýma nohama po lepenkové krytině to bývalo celkem snadné, i když trochu riskantní. Za to jsem
býval odměněn nezvyklým pohledem na náves.
Exkluzivní pohled na celou dědinu i okolí jsem
míval, když jsme jako ministranti mohli zcela legálně
vystupovat do věže skrbeňského kostela až ke zvonům.
Rozhledu z věžních oken na Skrbeň jsem se nemohl
nikdy nasytit. S podobným okouzlením hledím dnes
i na její letecké snímky.

ÚSPĚCH VE FOTOSOUTĚŽI
Místní akční skupina Moravská cesta (LitovelskoPomoraví) o.s. uspořádala v roce 2009 soutěž fotografií. Zúčastnilo se jí 13 autorů 60-ti soutěžních snímků.
Pořadí jednotlivých fotografií určili návštěvníci výstav,
které mohli navštívit od 1. října 2009 do 31. ledna 2010
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v obcích Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Cholina, Litovel, Měrotín, Pňovice a Skrbeň. Umístění soutěžních fotografií na webové stránky umožnilo, že se výběru mohli účastnit i občané, kteří neměli možnost výstavu
navštívit osobně. K datu ukončení fotosoutěže jsme obdrželi 208 hlasovacích formulářů a podle odhadů tuto putovní výstavu fotografií navštívilo
900 návštěvníků.
Na prvním místě se umístila fotografie s názvem „Na pastvě“ (autor
Miroslav Pinkava), druhé místo obsadila fotografie „Litovelské slavnosti 3“
(autor Zdeněk Diviš) a třetí místo obsadila fotografie „Den s MAS 2“
(autor David Křižan). Zvláštní cenu získala fotografie „Jak plynul čas“
(autor Zuzana Vatterová).
Slavnostní vyhodnocení fotosoutěže proběhlo na Městském úřadě
v Litovli 3. února 2010.

Do soutěže budou zařazeny fotografie, které mají na zadní straně
uvedeného autora, název fotografie
a místo pořízení fotografie. Organizátor soutěže fotografie neupravuje. Soutěžící svojí účastí souhlasí
s případným použitím fotografií při
akcích pořádaných organizátorem
soutěže a k vydávání propagačních
materiálů vyhlašovatelem soutěže.
Neváhejte – jedná se o soutěž
amatérských fotografií !!
Všechny fotografie budou zveřejněny na www.moravska-cesta.cz.

KNIHOVNA ZVE
V obecní knihovně je instalována výstava knižních záložek ze sbírek paní Věry Vrobelové. Prohlédnout si ji můžete do konce března.
Na úterý 16. března je pro děti,
maminky a babičky v knihovně připraveno další „Biblické povídání“ za
účasti P. Ondřeje Jirouta, tentokrát
na téma velikonoce. Děti budou mít
možnost vyrobit si velikonočního
zajíčka. Srdečně zvou knihovnice.

TANEČNÍ
ODPOLEDNE
Současně byl vyhlášen nový ročník, tentokrát na téma „Stavby kolem nás“.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo doručí fotografie formátu nejméně A4 a jejich elektronickou podobu na adresu: Moravská cesta, o.s.,
Svatoplukova 16, 784 01 Červenka a to do 30. 6. 2010. Soutěžící může
přihlásit do soutěže maximálně 5 fotografií, které pocházejí z územní působnosti MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Jedná se o území obcí Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad
Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč,
Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín. – mapa území
je zveřejněna na www.moravska-cesta.cz.
Uzávěrka soutěže je 30. června 2010.
Autoři nejlépe hodnocených fotografií získají finanční odměnu (autor
fotografie na 1. místě 3000Kč, 2. místo 2000Kč a 3. místo 1000Kč s tím
omezením, že jeden autor může získat jen jedno finanční ocenění). Pořadí
fotografií bude určeno hlasováním návštěvníků výstav a hlasováním prostřednictvím elektronické pošty.
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V neděli 7. března pořádá senior klub taneční odpoledne nejen
pro dříve narozené. Začátek je ve
14. hod. v Obecním sále. Písničky
let 60. až 80. nám zahraje k tanci
i poslechu pan Slovák ze skupiny
AXEL. O kulturní vložku se nám
postarají seniorky z Horky n/Mor.
Občerstvení a bohatou tombolu zajistí členky výboru. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

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, 1. března 2010

