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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIV. 2014

Tvořivé jarní odpoledne
Paní učitelky základní a mateřské školy pozvaly všechny děti a jejich
rodiče na tvořivé jarní odpoledne, které se konalo v sobotu 5. dubna 2014
v Základní škole ve Skrbeni. Všechny příchozí vítala jarními dekoracemi
vyzdobená škola a školní třídy.
Na uvítanou jara byla pro děti
připravena spousta jarních a velikonočních dekorací. Jedním ze symbolů
Velikonoc je vajíčko, které si děti
mohly vyrobit a nazdobit různými způsoby. Dále se mohly pustit
do výroby ovečky z vlny, motýlka
z nastříhaných brček nebo kytičky
z papíru. Pod rukama rostly dětem
krásné výtvory, ze kterých měly velikou radost.
Na tvořivé jarní dílny navázalo
již tradiční vynášení Moreny. Po

malém občerstvení koláčky se všichni
přítomní vydali na průvod vesnicí
k místnímu rybníku, kde byla Morena zapálena a zima symbolicky
ukončena.
Věřím, že všichni přítomní odcházeli domů s dobrou náladou, spoustou
krásných jarních dekorací a náměty
získané při jarním tvoření uplatnili
ve svých domovech při přípravě
Velikonoc.
Mgr. Lenka Nováková

PŘÍBĚHY NAŠICH
KRONIK
Na Olomoucku odstartoval projekt, který odhalí kouzlo starých
kronik.
Proč v poli stojí kříž, u cesty kaplička, proč kdosi zasadil do krajiny
tu lípu, k čemu sloužila stará polní
cesta anebo proč se místu v poli dodnes říká „Zmrzlý“? Příběhy dnes již
anonymních míst, jež se dají dohledat
v prvních kronikách, zná dnes málo
lidí. A právě na tento stav chce upozornit projekt Příběhy našich kronik,
do nějž se během letošního roku
zapojí i několik obcí na Olomoucku.
Výsledkem přitom bude společná
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publikace i řada zábavných interaktivních akcí pro děti
i dospělé.
Obce pomalu začínají postrádat své příběhy, které se
vztahují k různým místům. Také učitelé ve školách mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích
a jejich příbězích vázaných k místům vyprávět. Díky projektu snad poznají lidé zase o něco lépe svůj region, upevní si
k němu vztah a poznají také zajímavosti dalších obcí, například formou výletů. Nejde přitom o zmapování všech
míst, která mají svou historii.
V publikaci bude zastoupena každá obec ukázkou pouze jednoho příběhu zasazeného do kontextu dnešní doby.
Součástí projektu budou interaktivní akce s dílnami
Romana Prokeše. Děti i dospělí se mohou těšit na zajímavý
výklad třeba o prvních kronikách, o důvodech jejich vzniku,
o autorech, o psaní inkoustem, budou si moci například vyzkoušet, jak funguje knihtisk. První z nich se na Olomoucku
uskutečnila 3. dubna na Fortu XVII v Křelově, kam přijely
i děti ze skrbeňské školy.
Kronika obce je letopisecké dílo, které zachycuje
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci
pro informaci i poučení budoucím generacím. Podle
zákona má obec povinnost dopsané díly kronik starší
deseti let předat do místně příslušného archivu. Právě
na tento stav, kdy obce již nemají denně k dispozici své
kroniky, chce navázat projekt Příběhy našich kronik. Spolupracuje na něm pět místních akčních skupin (MAS),
z nichž tři působí i v regionu Olomoucka (včetně MAS
Moravská cesta, jejíž je Skrbeň členem).

Kola jsme uložili na domluvené místo a vešli do
místnosti, kde nás už čekal náš průvodce historií. Nejprve
nám zajímavým výkladem přiblížil historii kronikářství,
podrobně vysvětlil práci kronikáře a popsal postup, jakým
jsou zápisy do kroniky pořizovány. Mohli jsme nahlédnout
i do starých kronik. Dověděli jsme se více o písmu
a o příbězích, které se váží k naší obci. Vyvrcholením celé
akce byl tisk na starém tiskařském lisu. Každý žák si sám
vytiskl pečeť nebo jinou tiskovinu, kterou si jako památku
odnesl domů.
Ani jsme se nenadáli a beseda se chýlila ke konci. Při
zpáteční cestě nám příjemně vítr vál do zad a v pořádku
jsme se vrátili k naší škole.
A kam pojedeme přítě? Nechte se překvapit!
Mgr. Vladimíra Zapletalová

DŮVOD BÝT ŠŤASTNÍ
Slovo válka vyvolává v každém z nás do jisté míry
stejné, do jisté míry poněkud odlišné pocity. Je to dáno
především osobní zkušeností toho kterého člověka, informacemi, které se k němu dostaly, mírou vcítění do prožitků
těch, kteří válečné hrůzy zažili.

Cyklistický výlet za kronikou
Ve čtvrtek 3. dubna odpoledne jsme nasedli patřičně
vybaveni na jízdní kola, v batůžku pití, svačinu a mířili
jsme směr Křelov. Cílem našeho výletu byla nedaleká
Fortová pevnost.
MAS Moravská cesta v současné době realizuje projekt
spolupráce „Příběhy našich kronik“. V rámci tohoto projektu byla uskutečněna i interaktivní přednáška, na kterou
jsme byli pozváni.
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Pohřeb obětí náletu na Skrbeň
Několik generací našich občanů už naštěstí válku
nezažilo, a přestože jsme mnohdy denně informováni
o bojích a násilí jinde ve světě a můžeme sledovat doslova
přímé přenosy z válečných bojišť, stále je to informace
a zkušenost odjinud a jen zprostředkovaná.
Proto bychom měli naslouchat vzpomínkám těch,
kteří mezi námi ještě žijí a válku si pamatují. Nedávno mi
jedna osmdesátiletá paní říkala, že když vidí v televizi, jak
někde vytrhávají dlažební kostky a staví barikády, vždy si
vzpomene na své dětství a padá na ni strach. Slyší střelbu,
prožívá útěk z města připravujícího se na příchod fronty,
jízdu vlakem do blízkých hor přerušovanou zastávkami
při náletech, zoufalství matek, schovávajících své děti
pod lavicemi vagonu, a další hrůzy. Nic z toho nelze zapomenout.
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Od 9:30 hod. pro děti jsou zdarma připraveny k dovádění skákadlo „Chobotnička“ a „Skluzavka požární auto“.
Po celý den můžete navštívit naše občerstvení, kde
budou připraveny dobroty z udírny, pečené makrely
a točené pivo.
Změna programu vyhrazena.
Srdečně zvou hasiči ze Skrbeně
V budově fary bude v době od 10:30 do 14:00 hod.
výstava na téma Světová setkání mládeže.
Zničené stavení
Vnímejme tyto vzpomínky a nenechejme je zapadnout.
Jsou velmi cenným varováním – i připomenutím toho, že
všechny starosti a problémy, které nám život přináší, nejsou
tak zásadní, jak to, co doléhalo a doléhá na lidi, kolem
nichž zuří válka.
Važme si míru. Je to obdobné, jako když si zdraví
začneme vážit, až prožijeme těžkou nemoc. Výstižně to
vyjádřil jeden spisovatel, který těžkou nemoc překonal.
Následně o období před nemocí prohlásil: „Byl jsem šťastný
a nevěděl jsem o tom“.
I my máme důvod být šťastní – žijeme v míru. Na rozdíl
od těch, kteří se ho tehdy nedočkali a jejichž oběti si nyní
připomínáme.
Tomáš Spurný, starosta

KANALIZACE VYHNÁLOV
Se značným předstihem byla dokončena letošní etapa
rekonstrukce kanalizace „Vyhnálov“, zbývá ještě opravit
povrch komunikací. Tyto práce budou provedeny až během
podzimních měsíců, aby zásypové vrstvy ve výkopech
dostatečně sesedly.

STROMY UŽ ROSTOU

115. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů ve Skrbeni
Oslavy svátku sv. Floriána
Uctění památky obětí světových válek
neděle 4. května
Program:
9:00 hod. Slavnostní mše svatá v kostele sv. Floriána
ve Skrbeni
10:00 hod. Slavností průvod k pomníku padlých hrdinů
a soše sv. Floriána, položení věnců
11:00 hod. Slavnostní nástup před zbrojnicí, uvítání
hostů, ocenění hasičů za jejich práci, předání nové zásahové stříkačky, zahájení výstavy hasičských stříkaček, které
vlastnili od svého založení hasiči ze Skrbeně, prohlídka
hasičské zbrojnice
12:00 hod. Vystoupení dechové kapely Nákelanka pod
vedením p. Turka /Farská zahrada /
14:00 hod. Ukázka požárního útoku historickou motorovou stříkačkou
15:00 hod. Hudební vystoupení skupiny p. Dostála
z Horky nad Moravou /Farská zahrada /

Nově vysazené duby v remízku mezi Skrbení a Cholinkou už rostou. V době uzávěrky Inforu probíhala výsadba
dalších stromů a keřů v okolí obce.

DĚTI NEBO PSI?
Na otázku, zda má raději děti nebo psy, odpoví snad
každý, že samozřejmě děti a podiví se, že by tomu mohlo
být jinak. Bylo by ovšem dobré, kdyby tento názor uplatňovali také ti jedinci, kteří nejsou doposud ochotni uklidit
po svých psech výkaly, které jejich miláčci zanechají na
chodnících a trávnících. Bylo by to nejen ve prospěch
hrajících si a pobíhajících dětí.

SBĚROVÁ SOBOTA
V sobotu 10. května bude ve Skrbeni proveden jarní
sběr nebezpečných a objemných odpadů. Kontejnery budou přistaveny u obecního úřadu od 10:00 do 10:45 hod.
u železniční zastávky od 11:00 do 12:00 hod.
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KULTURA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 13. dubna byly do svazku
obce slavnostně přivítány tyto děti:
Jelčová Kateřina
Škrabalová Markéta
Zlámalová Tereza
Dopita Adam
Neischl Jaroslav
Nožička Mikuláš
Sládek Matěj
Šimek Jakub
Špunar Marek
Skupinka letošních klapačů

Dětem i rodičům přejeme vše dobré.

VÝSTAVA OBRAZŮ

Rekonstrukce chodníků je v plném proudu...

Obecní knihovna Vás zve na výstavu obrazů malířky Mgr. Dagmar
Dudové. Autorka vystudovala výtvarnou výchovu na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Výtvarnictví se věnuje
od dětství, dlouho byla zaměřena na
malbu šperků a miniatur. Její obdiv
k obrazům starých mistrů ji inspiroval
k malbě zátiší. Tomuto tématu se věnuje v posledních patnácti letech. Její
obrazy jsou vystaveny v řadě galerií
různých měst naší republiky.
Ukázku tvorby Mgr. Dagmar
Dudové můžete shlédnout v Obecní knihovně od 9. května do konce
června.

TANEČNÍ ZÁBAVA
Hasiči zvou na taneční zábavu,
kterou pořádají ve Farské zahradě
v sobotu 10. května. Hraje skupina
Motors. Začátek je ve 20 hodin.
Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
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Skrbeň, květen 2014
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