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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVI. 2016

VYHNÁLOV – PROMĚNA
V uplynulých týdnech dostala část ulice Vyhnálovská zcela novou
podobu. Namísto předchozího neutěšeného stavu, kdy vozovka byla poznamenána mnoha překopy po předchozím budování inženýrských sítí
a chodník už byl vlastně jen špatně vydlážděným místem pro parkování nebo vyhýbání, je zde poměrně komfortní komunikace se zřetelně
vymezenými místy pro parkování. Spolu s rekonstrukcí komunikace
byly vyměněny všechny uzávěry na vodovodu a položen nový kabel pro
veřejné osvětlení.
Současně došlo ke změně doV obytné zóně smí řidič jet rychpravního režimu – byla zde zřízena lostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí
první „obytná zóna“ ve Skrbeni. dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodAniž bychom pochybovali o tom, cům, které nesmí ohrozit; v případě
že všichni řidiči dokonale znají nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání
dopravní předpisy, přece jen pova- je dovoleno jen na vyznačených mísžujeme za vhodné připomenout, co tech. Chodci zde smějí užívat pozemní
„obytná zóna“ znamená.
komunikaci v celé její šířce. Hry dětí

na pozemní komunikaci jsou dovoleny.
Přitom však musí chodci i hrající si
děti umožnit vozidlům jízdu.
Provedená rekonstrukce přináší
výrazné zlepšení kvality komunikace
i zvýšení bezpečnosti. V obdobném
duchu by mohly být postupně upravovány i další komunikace v obci.

INFOR
POZOR!!! Na křižovatce ulic Vyhnálovská a Hynkovská dochází ke změně
v přednosti v jízdě! Při vjíždění z obytné zóny na pozemní komunikaci totiž
řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po komunikaci, na kterou
vjíždí! Pro vozidla vyjíždějící z nové „obytné zóny“ směrem do centra obce už
tedy neplatí dosavadní přednost zprava vůči vozidlům přijíždějícím z Hynkovské
ulice, naopak dávají přednost všem.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

VAROVÁNÍ
Nedávno přišel z Technických
služeb tento e-mail:
„Dnes jsme se těsně minuli
s pracovním úrazem při výsypu kontejneru s bílým sklem v obci Loučany (potraviny). Apeluji na všechny
obce a prosím o informování občanů
a právnických subjektů co vše je mož-

né dávat do těchto kontejnerů. Obaly
– sklenice, láhve a jiné duté skleněné
obaly kontejner unese bez problémů.
Komplikace nastávají při extrémním
zatížení tabulovým sklem. Ploché
sklo se stává pro tento kontejner ve
větší míře (více jak 10%) velice rizikové až destrukční. Ostatně podívejte
se, co dokáže rozbité ploché sklo
uložené 50% objemu. Zcela hmota
při zavěšení na vyklápěč roztrhla
kontejner!!!
Jsem rád, že nedošlo k újmě na
zdraví zaměstnanců, i když tomu moc
nechybělo.“

HŘIŠTĚ SE STAVÍ

Na začátku května bylo předáno
vybrané firmě staveniště a na hřišti se
konečně začalo něco dít. V prvé řadě
to byly výkopy pro základové patky
sloupů oplocení a osvětlení, následovaly obrubníky, štěrkové podkladní
vrstvy atd. Hotovo by mělo být do
konce června.
Zahájení provozu plánujeme na
první červencovou sobotu, kdy bude
turnaj v malé kopané pro všechna
skrbeňská družstva, ať už jsou registrovaná nebo vzniknou pro tento
turnaj ze členů skrbeňských spolků či
neformálních skupin zájemců.
Organizaci má na starosti pan
Jiří Nevěřil – tel 604 510 610,
jirkanev@seznam.cz nebo Patrik Zahálka – tel. 731 711 249. Občerstvení
zajištěno. Info o turnaji bude umístěno
na vývěskách a webových stránkách
obce.
Hledáme také správce hřiště!
Kdo by měl zájem o hřiště pečovat
a dohlížet na jeho provoz, přihlaste
se u starosty.

CHVÁLÍME
Kontejnery na kovový odpad
(u nádraží a na začátku Vyhnálova)
a nádoba na jedlé oleje (na začátku
Vyhnálova) byly nečekaně brzy po
rozmístění naplněny. Potvrzuje to, že
občané jsou ochotni odpad třídit. Pokud tento zájem potrvá, lze uvažovat
o zvýšení počtu kontejnerů na tyto
druhy odpadu.
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KOMU VOLAT?
Lidé mi často volají, že se v obci
něco přihodilo. Že například došlo
k nějaké havárii, že je něco poškozeno
nebo že hoří atd. To je v naprostém
pořádku a vždy si říkám, jak je dobré, že nejsou lhostejní. Že mi někdo
zavolá, mi opravdu nevadí. Nicméně
v některých situacích by bylo vhodnější, kdyby v prvé řadě zavolali na některé z tzv. krizových čísel, to je při požáru hasičům (150), v jiných situacích
policii (158) a záchranné službě (155)
a až potom mně. Předejde se tak zbytečnému zpoždění. Když zavolá někdo
nejdříve mně, jedu v prvé řadě ověřit,
k čemu došlo a pak teprve volám dál.
Mezitím už mohli být třeba hasiči na
místě požáru.
Jiný, ale částečně obdobný
případ - co říci člověku, který nedávno viděl ze svého okna zloděje
na stavbě rekonstruované komunikace na Vyhnálově přímo při
činu a reagoval až na druhý den
a to tak, že mi vynadal, jaké mám
v obci lidi? Že by zavolal (třeba
i anonymně) policii, ho ani nenapadlo.
Tomáš Spurný,
		
starosta

VZPOMÍNKA
V polovině dubna se na internetu
i v odborných lékařských časopisech
objevila zpráva, že ve věku 85 let
zemřel Prof. MUDr. Oskar Andrysek,
DrSc. O tomto lékaři jsme v Inforu
psali již v roce 2004. Důvod je zřejmý
z citace části tohoto článku:
„Počátkem roku obdržela skrbeňská knihovna krásný dárek. Začněme
ale odjinud. V roce 2001 poslal starostovi pan prof. MUDr. Oskar Andrysek,
DrSc. z Prahy opis válečného deníku
svého otce Josefa Andrýska, skrbeňského rodáka z č.p. 116, dnes U Školy
3. Ten jako voják bojoval za 1. světové
války na východní frontě, byl zajat
a později vstoupil do československých
legií. Zápisky jsou to nesmírně zají-

mavé a vypovídají o hrůzách světové
války. Proto byl opis deníku zařazen
do obecní knihovny.
Pan Oskar Andrysek ukázal tátův
deník také svému příteli, spisovateli a
filozofovi Ladislavovi Řezníčkovi. Ten
jím byl nadšen a rozhodl se vydat deník
knižně. Ne však ledajak, ale v nové Edici míru pod titulem Oblak a mrákota
s uvedením, že kniha je vydána „ke
100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka a
110. výročí narození vojína Andrýska“.
Stránky jsou rozděleny na dva sloupce,
v jednom je český text zápisů Josefa
Andrýska, ve druhém anglický překlad.
Kniha je proložena úryvky z Dvořákových Biblických písní doprovázenými
částí notového zápisu. Můžete vypůjčit
v obecní knihovně.“
Prof. Andrysek byl uznávaným
odborníkem. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy byl přijat roku 1950
na odvolání, původně v oboru stomatologie. Během studia byl zaměstnán
jako asistent, při zaměstnání roku
1956 dokončil studium všeobecného
lékařství. Po promoci byl zaměstnán
jako odborný asistent Biofyzikálního
ústavu (později Ústavu biofyziky
a nukleární medicíny) FVL UK. Roku
1960 získal atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. V roce 1961 obhájil hodnost kandidáta věd pro obor biofyziky
a nukleární medicíny. Roku 1964
habilitoval a v roce 1965 byl jmenován docentem pro obory biofyziky
a nukleární medicíny. Roku 1968
složil atestaci II. stupně z vnitřního
lékařství a v roce 1969 mu byla přiznána nástavbová atestace z nukleární
medicíny. V roce 1970 mu byla přiznána nástavbová atestace z klinické
onkologie a zároveň předložil doktorskou disertaci „Cílená chemoterapie
nádorových onemocnění“, kterou
mu však bylo povoleno obhájit až
v roce 1986, kdy byl jmenován doktorem lékařských věd pro obor klinické
onkologie. Roku 1990 byl jmenován profesorem klinické onkologie.
V letech 1963–1964 pracoval na onkologické klinice při německé akademii

věd ve východním Berlíně. Přednášel
v Německu, Rakousku, USA, Japonsku,
Velké Británii, Maďarsku a Rusku. Na
1. LF UK působil do roku 1994, z toho
poslední rok i jako přednosta onkologické kliniky. Dále pracoval jako
ředitel nemocnice sv. Alžběty v Praze
Na Slupi a poté založil onkologické
oddělení fakultní polikliniky v Praze
v Klimentské ulici. Od roku 1996 byl
v důchodu, avšak nadále pracoval ve
funkci primáře neziskové nestátní
nemocnice následné péče v Měšicích
u Prahy.
Je autorem asi 300 odborných
statí v českých i zahraničních časopisech, četných monografií a učebnic.
Byl členem domácích i zahraničních
vědeckých společností, aktivním
členem Junáka, řádu sv. Lazara Jeruzalémského, spolku Sisyfos, Spolku
katolických lékařů při 1. LF UK
a poradcem Konfederace politických
vězňů. Mezi jeho koníčky patřilo
zahradničení, kutilství, myslivost,
radiotechnika, elektronika, fotografie
a v poslední době psaní prózy.
Svůj život zasvětil výzkumu
a léčbě onkologických pacientů, kterým kromě odborných zásahů podával
i další neocenitelný lék - svůj vlastní
optimismus. Říkal, že zůstává tak
dlouho na světě, aby mohl pomáhat
druhým. Věk si nepřipouštěl a pracoval
do té doby, dokud mu v tom vážná
choroba nezabránila.
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SKRBEŇÁČEK o.s. pořádá:

LETNÍ KINO
+ DÍLNIČKA PRO DĚTI
3.6.2016 cca OD 21:00 NA „MOČIDLE“, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Těšit se můžete na párek v rohlíku, pivo, limo a jiné pochutiny. Nezapomeňte na spacák a karimatku!

MIMONI (THE MINIONS)
Rodinná animovaná komedie,
USA 2015, Český dabing, 91 min

DÍLNIČKA bude otevřena od 19:30 a děti si vyrobí SEŠIT S MIMONĚM

KULTURA

HASIČSKÉ
ODPOLEDNE
Na sobotu 25. červn a p ři p rav u j í h as i či „ H asičské odpoledne pro děti
a rodiče“. V zahradě mateřské
školy budou od 14 hodin připraveny soutěže a samozřejmě
i občerstvení.

OBĚDY
O PRÁZDNINÁCH
Školní jídelna ve Skrbeni
nebude o prázdninách nejméně
pět týdnů v provozu.
Bude-li dostatečný zájem,
lze zajistit dovoz obědů až domů
z jídelny v Žerotíně.
Výběr je denně z jedné polévky
a dvou hlavních jídel.
Cena oběda včetně dovozu je
70,- Kč/oběd.
Protože se obědy z této jídelny vozí i do jiných obcí, byly
by ve Skrbeni obědy rozvezeny
přibližně v době od 12:30 do
13:00 hod.
Zájemci hlaste se do 15. června
u vedoucí školní jídelny nebo na
obecním úřadě.

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, červen 2016
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