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Vzpomínka na sníh - leden 2006

EXTRÉMNÍ ZIMA
Podle dosavadního průběhu má letošní zima šanci stát se zimou extrémní,
ve smyslu nejteplejší. To se zejména milovníkům zimních sportů, ale i jiným
lidem, příliš nezamlouvá. Problémy (a možná větší) však přinášejí i zimy extrémně tuhé, a to svou délkou nebo velkými mrazy. Takovou zimu zažily naše
země v roce 1929. V obecní kronice je zaznamenána takto:
Zima 1928/1929 byla velmi dlouhá a krutá. Začala mírně před Vánoci,
trvala v lednu a v únoru se vystupňovala na mínus 15, 20, 26 i 30! Ve dne
slunce hřálo, tálo a toto střídání teplot
způsobilo ohromné škody na ovocném
stromoví. Kromě toho nadělali spousty
škody hladní zajíci, kteří vnikali do zahrad. Ve sklepích a komorách pomrzly

zemáky, velice trpěl dobytek (kozy)
v lehkých chlévech. Naše lokální dráha
následkem zimy, sněhových závějí,
měla provoz velmi zpožděný (i 3 hodiny!) a za potíží nevídaných. Obleva
začala 9. března a byla výhodně zdržována nočními mrazy.
Doprava auty byla nebezpečná
a vázla. 11. března zase sněžilo

i bylo obci nařízeno odklízení závějí
na silnici ke Křepelce a upravení rigolů v obci pro snadný odchod vody.
Škody způsobené zimou na ovocném
stromoví ukázaly se až na jaře, ba
v létě, kdy ještě zelené stromy usychaly. Nejvíce utrpěly třešně, meruňky, ořechy, hrušně, réva. Jabloně
méně. V obci byly zničeny třešně na
ulicích i staré stromy u Křepelky.
Velice utrpěla na podzim vysázená
jubilejní alej k Hynkovu (pozn. – alej
byla vysazena k oslavě 10. výročí
vzniku Československa).
Pro úsporu topiva, jehož začínal
nedostatek pro váznoucí dopravu, byly
školy uzavřeny od 18. do 28. února.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém zasedání 13. ledna toto usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení
- nevyhovuje žádosti společnosti Villa Vista s.r.o. o odprodej části
pozemku p.č. 578/1 – ostatní plocha
v k.ú. Skrbeň
- souhlasí s doplněním zadání rekonstrukce ulice Vyhnálovská
s odbočením do ulice Hynkovské
o stavebně upravený zpomalovací
práh v Hynkovské ulici přibližně mezi
domy Hynkovská 7 a 12.

KOLIK NÁS JE
Stav ke dni 31. 12. 2019
počet obyvatel
přistěhovaných
odstěhovaných
narozených
zemřelých
Věková struktura:
0-17
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Věkový průměr

1.180
17
29
7
12
230
155
142
230
135
141
102
32
13
43,41

Četnost jmen:
Jan 51, Petr 36, Jiří 34, Jana 31,
Marie 30, Pavel 25, Josef 25, Jaroslav
25, Tomáš 24, Anna 21, Martin 20
Četnost příjmení:
Spurný 14, Zatloukalová 10, Zatloukal 10, Spurná 10, Navrátilová
10, Navrátil 10, Zlámalová 9, Zlámal
9, Bodlák 9, Protivánková 8, Palla 8,
Fiala 8, Vymětal 7, Sedláčková 7,
Protivánek 7, Fialová 7
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OBECNÍ HOSPODA
V poslední době se kolem obecní
hospody opět rozvířila široká diskuse,
ať už na sociálních sítích nebo při debatách na autobusové zastávce apod.
Skutečnost je taková, že současný
nájemce podal výpověď z nájmu. Jakmile bude dopracován záměr hospodu
pronajmout, bude zveřejněna nová
výzva pro všechny zájemce o její
provozování.

KDY SE ZAČNE
Firma, která má provádět kabelizaci elektrických rozvodů ve Skrbeni
původně předpokládala, že začne co
nejdříve, tedy jakmile to počasí dovolí.
Podle aktuální informace však musela
nastoupit na jinou stavbu a se zahájením
prací ve Skrbeni se počítá až v dubnu.
Kdy se začne s rekonstrukcí silnice
také ještě není stanoveno, stále se teprve
čeká na provedení výběrového řízení na
zhotovitele stavby.

DRCENÍ VĚTVÍ
S blížícím se jarem přichází čas
prořezávání stromů a keřů. Jako každoročně můžete větve narovnat na
místo k tomu určené naproti železniční
zastávky. Větve ale opravdu rovnejte,
manipulace se spletenými větvemi je
o hodně obtížnější. Větve nesvazujte

provazy ani drátem. Také respektujte
blízkost železniční trati a zachovávejte
od ní dostatečný odstup.
Odkládat zde můžete také vánoční stromky, samozřejmě bez
zbytků ozdob a osvětlení.

OČKOVÁNÍ
+ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů proti vzteklině spojené s možností čipování je ve Skrbeni
plánováno na druhou polovinu března.
Předpokládaná cena za očkování proti
vzteklině je 100 Kč, kombinovaná
vakcína 400 Kč, čipování 350 Kč.
Žádáme zájemce o čipování, aby
svůj zájem nahlásili na obecním úřadě
do konce února.
e-mail: obec@skrben.cz, osobně,
případně telefonicky na 585 967 574.

PRO NĚKTERÉ
PEJSKAŘE
Dá se předpokládat, že když se
vrátíme z procházky, netoužíme po tom,
aby nám byly boty cítit tím, co po sobě
zanechali někteří psi, respektive co po
nich jejich páníčci nesebrali.
A tak žádáme pejskaře, kterých
se to týká, aby se chovali zodpovědně
a ohleduplně. Situace ve Skrbeni se
v poslední době totiž zhoršila.

Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň
Vás zve na

Hasičský
maškarní
pořádaný v sobotu 15. února 2020
v Obecním sále ve Skrbeni
Začátek je ve 20 hodin
Hraje skupina MODRÁ ROSA
Vstupné 60 Kč, masky zdarma
Sraz masek v 19.30 hodin ve zbrojnici
Zvou hasiči ze Skrbeně
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KAM PO ZŠ aneb JAK POMOCI DÍTĚTI
S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY?
Pomalu se blíží termín odevzdávání přihlášek na střední školu, někteří deváťáci mají s výběrem školy jasno, jiní stále tápou. Vybrat si budoucí povolání
je jedním z nejdůležitějších kroků v životě člověka. Nemělo by jít o náhodu,
nebo výběr školy ve smyslu „tahle na mě zbyla, to by šlo“. Je potřeba zhodnotit mnohá pro a proti, zkušenosti, zájmy a dovednosti dítěte, jaké má limity
a v neposlední řadě také jeho známky.
Kterou školu zvolit?
Pokud má dítě představu o oboru,
který by chtělo studovat, je půl práce
hotovo. Zbývá jen vybrat tu správnou
školu. Tu, která bude vyhovovat vašim
požadavkům. Každý rodič a také každé
dítě má jiné potřeby a jiná očekávání.
Pokud váháte při výběru konkrétní školy,
zodpovězte si následující otázky: Jaká
je vzdálenost školy od místa bydliště?
Jak dlouho bude dítě muset do školy
cestovat? Platí se školné? Jak probíhají
přijímací zkoušky a kolik uchazečů se
hlásí? Kolik uchazečů budou do daného oboru přijímat? Jaké je uplatnění
absolventů? Většina škol pořádá dny
otevřených dveří, kde si můžete celé
prostředí a zázemí prohlédnout a kde
vám zodpoví všechny vaše dotazy.
Rozhodně na všechny prezenční akce
sebou vezměte i dítě, aby mohlo samo
nasát atmosféru dané školy a rozhodnout
se, zda mu tato vyhovuje. Protože nejde
jen o to, aby jej bavil studovaný obor, ale
mělo by se cítit dobře i ve škole samotné.
Rady pro rodiče
Přehnaná nebo nízká očekávání
rodičů dokážou v dítěti vyvolat při
výběru budoucího povolání obrovský
stres. Uvědomte si, že každý člověk je
jedinečný, stejně tak i vaše dítě. Není
tedy důvod mu vyčítat, že nechce pokračovat v rodinné tradici a být lékařem
jako jeho otec apod. Pokud si do dítěte
budete projektovat své vlastní ambice
a jeho potřeby a tužby půjdou stranou,
může to na něm zanechat doživotní následky. Sice vystuduje obor, který jste
mu určili, ale v budoucnu bude nespokojené, nebude práci odvádět s potřebným
nasazením a nadšením pro věc, nehledě
na zvýšené riziko pracovního vyhoření,

07. 3.
??. 3.
14. 3.
28. 3.
28. 3.
??. 3.

??. 4.
18. 4.
depresí a jiných psychických i pracov- ??. 4.
25. 4.
ních problémů.
Rodiče by se do výběru střední školy
měli zapojit, ale dítě do ničeho výrazně 02. 5.
nenutit. Pokud s výběrem školy nesou- 03. 5.
hlasíte, klaďte rozumné argumenty, před- 09. 5.
kládejte pro a proti. Případně se snažte 09. 5.
nalézt oboustranně přijatelný kompro- 23. 5.
mis. Za každou cenu se snažte zůstat 30. 5.
objektivní – potomka nepodceňujte ani 30. 5.
nepřeceňujte. Dítě se často tváří, že už 30. 5.
je dospělé a umí si poradit samo, ovšem
neuvědomuje si, jak náročné může stu- 06. 6.
dium na dané škole být. Rodiče své děti 20. 6.
znají nejlépe, aby mohli posoudit, zda je 26. 6.
škola pro jejich dítě vhodná či nikoliv.
S výběrem školy může pomoci také 04. 7.
třídní učitel, výchovný poradce nebo 04. 7.
18. 7.
školní psycholog.
PhDr. Michaela Miechová
22. 8.
Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz www.mojra.cz
22. 8.
28. 8.
29. 8.

CO SE CHYSTÁ
Na tradiční schůzce všech skrbeňských pořadatelů kulturních, sportovních a společenských akcí byl sestaven
přehled všeho, o čem je známo, že se
chystá na rok 2020. Některé termíny
ještě nejsou zcela definitivní a mohou
se změnit, některé akce určitě ještě
přibydou.

05. 9.
??. 9.
12. 9.
19. 9.

MDŽ /Seniorklub/
koncert Guarneri trio
Rock-ples
vynášení Morany
bazárek + jarní tvoření
koncert
Pražské komorní duo
koncert Slavic trio
turnaj v bowlingu
koncert Fialová + Bárta
pálení čarodějnic
country na statku
hodové oslavy
country na statku
taneční zábava /hasiči/
vodácká zábava
školní akademie u Močidla
country na statku
taneční zábava u Močidla
„dětská voda“
bazárek
kino u Močidla
turnaj v malé kopané
country na statku
country na statku
pohárová soutěž mladých
hasičů
country na statku
kino u Močidla
soutěž hasičů – veteránů
vinobraní
taneční zábava /hasiči/
country na statku
country na statku

17. 10. drakiáda
28. 10. lampionový průvod

Proto sledujte obecní web, vývěsky a Infor.

14. 11.
21. 11.
??. 11.
29. 11.

15. 2.
22. 2.
29. 2.

05. 12. mikulášská zábava
/seniorklub/
12. 12. kino v sále

maškarní ples
koncert Štěpán a Matěj Rakovi
divadlo pro děti

soutěž o nejlepší bábovku
jarmark
tvoření pro ženy
rozsvícení vánočního stromu
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Při letošní Tříkrálové sbírce bylo ve Skrbeni vybráno celkem 31.424 Kč.
Poděkování patří dárcům i členům šesti skupinek, kteří sbírku
ve Skrbeni provedli.

Začátek je v 15.00 hod., vstupné
dobrovolné.
O čem pohádka bude?
V jedné zapadlé vesničce žila chudá vdova a ta má syna Honzu.

KULTURA

„VŮNĚ SENA
A BENZÍNU“
Pod tímto názvem se skrývá pořad, se kterým ve Skrbeni vystoupí
Štěpán a Matěj Rakovi. Pořad
zahrnuje skladby z cyklů Chvála
čaje Vůně. Celý tento pořad je založen na kontrastu. Na jedné straně
nostalgická atmosféra čajoven a
přírodních vůní, na straně druhé
pak burácející svět závodních motorů prosycených typickým odérem
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benzinu, či nafty. Zazní zde skladby
Šoférská, Bugatti-step , Na motoru,
Dva roky jezdím bez nehod, Vůně
heřmánku, Vůně lípy, Chvála čaje –
Earl Grey, Chvála čaje – Darjeeling
a další.
Koncert se koná v sobotu 22. února
v 18 hodin v Domě služeb.

DIVADLO
(NEJEN) PRO DĚTI
Divadelní soubor ŠTĚK působící
při TJ Sokol Štěpánov zahraje v sobotu
29. února v Obecním sále ve Skrbeni
pohádku „Honza a strašidla“.

Ač byl Honza dobře rostlý chasník,
nejevil zájem o práci a doma hleděl neustále do počítače a sledoval internet.
A tu jednou se na internetu dočet
zprávu, že v jednom pohádkovém
království má král Koblížek V. dceru
Barunku, která je tuze nebojácná.
Pokud se najde dobrovolník, který
ji naučí bát se, dostane princeznu za
ženu a půl království k tomu. Byl tu
sice ještě dovětek, že pokud se to onomu dobrovolníkovi nepodaří, přijde
o hlavu, ale tohle už skoro Honza nevnímal. Vyskočil od počítače
a oznámil mamince: „Mámo, půjdu
do světa!“
Maminka se sice Honzovu rozhodnutí divila, ale v podstatě byla ráda,
že Honza nebude doma chytat lelky
a e-maily a konečně vytáhne paty
z domu. Napekla mu do batůžku buchet, přidala kartáček na zuby a pastu
a Honza mohl vyrazit.
Protože byli chudí a on neměl peníze na autobus či vlak, tak mu nezbylo
než jít pěšky. A tak šel a šel, až ho cesta
dovedla do hustého lesa…
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