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ČERVENEC

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIV. 2014

O dědictví našich předků je třeba se starat
Ve Skrbeni stále stojí mnoho pozoruhodných staveb, které mají kouzlo
dob dávno minulých. Jednou takovou stavbou je i dům ve Vyhnálovské
ulici, který dlouho chátral. Manželé Zlámalovi se však rozhodli, že dědictví
skrbeňských předků nenechají napospas zubu času a dům začali postupně
opravovat. Paní Zlámalová nám prozradila historické milníky, který dům
pamatuje.
Kam až vlastně sahá historie zesnulé Majdaleně poté připadl dům
domu?
jen Tomášovi. Ten se znovu oženil.
Náš dům, číslo popisné 121, byl Když v roce 1942 zemřel, zůstala po
podle záznamů ve Skrbeni poprvé něm vdova Marie, která si zde v té
zapsán do pozemkové knihy na zá- době zařídila vejminek. Dle smlouvy
kladě vysvědčení roku 1894, přesněji měla výměnice právo užívat sklípek.
28. dubna. Jako první vlastníci pak Postupně jsme rozkopali celý dvorek,
byli zapsáni Josef a Františka Spurní. hledali jsme po celém pozemku, ale
Později, na základě svatební a odstupní sklípek se nám nikdy nepodařilo najít.
smlouvy, byl dům přepsán na Majda- V domě nakonec dožila Tomášova
lenu Spurnou a Tomáše Spurného. Po dcera Františka.

A jak jste se vlastně dostali
k domku vy?
No, počkejte, historie ještě zaznamenala rok 1980, kdy Františka
Spurná, Tomášova dcera, předala
nemovitost svému synovci Rudolfovi
a jeho ženě Aleně Spurným. Od nich
v roce 1989, přesněji 30. října, vykoupil Místní národní výbor v Horce všechny nemovitosti za účelem
zbourání a zpřístupnění lokality pro
výstavbu rodinných domů. Jenomže
přišel 17. listopad a všechno bylo zase
jinak. Pro zpřístupnění nové lokality si
obec ponechala jen proluku mezi tímto
a sousedním domem a 16. 8. 1991
domek bez zahrady prodala Radomíru
a Lence Spurným. Jedná se ovšem jen
o shodu příjmení s původními majiteli.
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Radomír později, konkrétně v roce 2007, daroval dům
Lence Spurné. A od Lenky Spurné jsme, konečně, koupili
dům my.
V jakém stavu byl dům, když jste do něj poprvé vstoupili?
Pan Spurný, původní majitel, měl s domem zřejmě „velké plány“. Srovnal se zemí přístavky a začal budovat velké
zdi na dvorku, ale nedokončil je. Sám dům byl v havarijním
stavu. Všichni známí byli přesvědčeni, že původní dům
musíme zbourat a postavit na místě dvorku domek nový.
S tím jsme se ale my nehodlali smířit, viděli jsme v tom
historickém domu jeho netknutou krásu. Dům tam prostě
stál v původním stavu, sice zchátralý, ale stále měl své
kouzlo. Mimochodem nás také upoutal kříž před domem,
dodával samotnému domu takovou zvláštní auru.
Jaký má ten kříž původ?
Je na něm napsán rok 1868, tedy v době, kdy byla
ve Skrbeni kaple povýšena na farní kostel, byla zřízena
samostatná farnost a založen hřbitov. Právě na hřbitově
byl původně kříž umístěn, a to na místě, kde dnes stojí
dominanta skrbeňského hřbitova, velký kříž, na němž je
pamětní deska posledního skrbeňského faráře P. Zajíce.
Kvůli tomuto kříži se ten původní přestěhoval před náš
dům, neboť v něm v té době žil hrobník.
Začali jste tedy dům rekonstruovat. Ohlížíte se na
stáří domu?
Ano, rozhodně. Celou rekonstrukci provádíme tak,
abychom pouze obnovili to zašlé a v havarijním stavu.
Okna a dveře máme dřevěné, zachovali jsme i členění oken,
celé první patro je provedené ve dřevě, jak tomu vždy bylo.
Je pravdou, že nás to stojí dost peněz a času, a to zdaleka
nejsme hotoví.
Překvapilo vás něco během rekonstrukce?
Rozhodně. Jak jistě mnozí ví, našla se u nás nevybuchlá puma, pozdrav z druhé světové války. Manžel se
domníval, že jde o nějaké staré potrubí, neboť na dvorku
při výkopových pracích stále naráží na nějaké artefakty,
které do země rozhodně nepatří. Po bližším ohledání mu
však připadlo divné, že se potrubí ke konci zužuje, tak
jsme raději zavolali městskou policii. A světe div se, byla
to opravdu nevybuchlá bomba. I později jsme na dvorku
našli další podobný předmět, ale byla to už jen skořepina
z již vybuchlé pumy. V současné době zase nacházíme
v zemi na dvorku spoustu starých, náhrobních kamenů,
ale od pana Kovaříka jsme se dozvěděli onu informaci,
že někdejší vlastník domu byl hrobník, tak zřejmě využil
tohoto materiálu coby podloží do základů.
Od místních jste se prý dozvěděli, že v domě „straší“,
je to pravda?
Ano, je to starý dům a je opředený touto pověstí. Když
jsme začínali s opravou, v domě opravdu „strašilo“. Jak
ale opravy pokračovaly, nezvaných návštěv bylo čím dál
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méně, až zcela ustaly. Prý to byla „teta Fanka“, která byla
na pořádek ras, ale když viděla, jak dům zase získává svou
krásu, tak asi došla kýženého klidu.
Rozhovor připravil Jakub Wittka

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na svém 32. a 33. zasedání
tato usnesení:
Zastupitelstvo obce:
- bere na vědomí informaci o plnění usnesení,
o průběhu akcí a o výsledku elektronické aukce na dodavatele elektřiny a zemního plynu pro obecní objekty.
Pozn.: Vysoutěžená cena elektřiny je zhruba o 30%
nižší, než cena dle minulé aukce, cena plynu se zvýšila jen
o 1 % na současných 707 Kč/MWh.
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 1532.3100440JVA se společností EUROVIA CS, a.s.
Podpisem dodatku je pověřen starosta.
- schvaluje poskytnutí příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň na podporu
sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné
výši 7.000,- Kč (14 x 500,- Kč).
- schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Seniorklubu Skrbeň ve výši 15.000,- Kč.
- souhlasí se záměrem prodat pro potřeby realizace
společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Hynkov veškeré pozemky obce Skrbeň uvedené na LV č. 240 pro k.ú. Hynkov (1451, 1452/1,
1452/2, PZE 1443/5-PK, PZE1443/7-PK, PZE 1450-PK,
PZE 1465/3-PK, PZE 1465/4-PK) a zmocňuje starostu
k dalším jednáním v této věci.
Pozn.: Jsou to bývalé polní cesty a příkopy, ve většině
případů rozorané, o celkové výměře 0,564 ha, které zde
Skrbeň vlastní od dob, kdy Hynkov a Skrbeň byly jedna
obec, a nyní jsou pro Skrbeň zcela nepotřebné.
- schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Dagmar Štorkovou o koupi pozemku p.č. 404/4 – orná půda
v k.ú. Skrbeň, do vlastnictví obce Skrbeň za celkovou
kupní cenu 600.000,- Kč. Obec uhradí rovněž veškeré
náklady na vyhotovení kupní smlouvy a na vklad do
katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí.
- schvaluje ukončení členství obce Skrbeň ve Sdružení obcí Střední Moravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka
130/14, PSČ 796 01, Prostějov, IČ 479 216 76.
- schvaluje závěrečný účet/celoroční hospodaření
obce Skrbeň za rok 2013 bez výhrad.
- schvaluje účetní závěrku obce Skrbeň za rok 2013.

INFOR
- schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské
školy Skrbeň, p.o. za rok 2013.
- schvaluje, aby o přezkoumání hospodaření obce
Skrbeň za rok 2014 byl požádán Krajský úřad Olomouckého kraje.
- schvaluje poskytnutí příspěvku pro Střední školu
a Základní školu DC 90, s.r.o. ve výši 10.000 Kč.
- schvaluje přijetí druhé části dotace z Integrovaného
operačního programu na projekt Územní plán obce Skrbeň
ve výši 14.250 Kč.
- schvaluje zadání vysazení květinových záhonů
v obci dle nabídky pana Pavla Hajdučka.
- schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014.
- schvaluje uzavření smlouvy s Povodím Moravy,
s.p., o zřízení věcného břemene/služebnosti k části pozemku 683/2 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň (příkop mezi
propustkem pod cyklostezkou Skrbeň – Horka a propustkem pod silnicí III/4466) pro účely a dle podmínek obsažených ve Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. PMO23028/2013ZHMMaj/17/1272-13/Fre.
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDOS a o poskytnutí
příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s., uzavřené
dne 24.3.2014 se Statutárním městem Olomouc – ukončení
smlouvy ke dni 31. 12. 2014.
- souhlasí s tím, aby komunikace v připravované ulici v lokalitě Nad Oleškami byla řešena jako
„obytná zóna“. Podmínkou je, že v celé délce bude
minimální šířka komunikace 4 m a budou vybudována
v dostatečné míře místa pro vyhýbání protijedoucích vozidel. Pro každý dům bude zřízeno nejméně jedno parkovací
stání podél komunikace a vjezdy k domům budou upraveny
tak, aby vozidla parkující před mini kolmo ke komunikaci
do této komunikace nezasahovala.

PŘÍSPĚVKY Z OBECNÍHO
ROZPOČTU
V loňském roce schválilo zastupitelstvo obce Zásady
pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň na
podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných
aktivit. Podle nich mohli do konce dubna požádat rodiče
dětí, které se soustavně věnují nějaké sportovní či zájmové činnosti, o příspěvek na výdaje s tím spojené. Po
posouzení těchto žádostí schválilo zastupitelstvo poskytnutí příspěvku 500,- Kč celkem čtrnácti dětem, které se
věnují nejrůznějším činnostem: kopaná, házená, atletika,
kanoistika, karate, hra na klavír, plavání.
Termín pro podávání dalších žádostí je do konce října,
žádosti lze ale podávat průběžně. Formuláře jsou k dispozici

na obecním úřadě nebo www.skrben.cz/ostatni-dokumenty/. Využijte této možnosti. Příspěvek není závratný, ale jak
říkala většina rodičů - „každá koruna dobrá“.
Současně připomínáme dárcům krve, kteří jsou držiteli
Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského a mají trvalé
bydliště v obci Skrbeň, že mohou při zakoupení čtvrtletní časové jízdenky pro zónu 71 Olomouc uplatnit slevu
a jízdenku pořídit jen za 75,- Kč.

SKRBEŇ ROZKVETE
Květinová výzdoba veřejných prostranství je v mnoha
obcích už samozřejmostí. Vyžaduje sice nějakou údržbu
a péči, velmi však přispívá k vzhledu obce. Skrbeň by neměla zůstávat pozadu. Nejde samozřejmě o soutěžení, ale
o snahu vylepšit a zpříjemnit místa, kudy chodíme a kde se
potkáváme. První vlaštovkou ve Skrbeni bylo vysazení květinových pásů poblíž obecního úřadu a školy. K nim letos
přibudou další záhony – pod okny obecního úřadu, kolem
studny za školou, před mateřskou školou a na křižovatce
ulic Hlavní a Vyhnálovská. Záhony navrhl a vysadil pan
Pavel Hajduček. Kvést by měly od jara do podzimu.

Nezapomínejte na kontrolu!
Připomínáme majitelům domů, že podle Smlouvy
o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
na území obce Skrbeň mají povinnost řídit se „Pokyny pro
uživatele tlakové kanalizace“, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy. V pokynech se kromě jiného uvádí:
Do kanalizace nepatří: textilie, silonové punčochy,
provazce, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky,
dětské vlhčené ubrousky (TOTO JE DOPOSUD NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA PORUCH!!!)
Uživatel je povinen provádět pravidelné čištění
prostoru šachty a to zejména stěn šachty, elektrod
a plováků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem
vody) v intervalech dvakrát až čtyřikrát ročně podle
míry znečištění. Skutečně je velmi důležité čas od času
do jímky nahlédnout a zjistit, zda v ní není vrstva tuků
a jiných tuhých nečistot, která postupně zabraňuje správné
funci zařízení (omezuje pohyb plováků, vyřadí z funkce
snímací elektrodu apod.).

NÁVRH JÍZDNÍHO ŘÁDU
Na stránkách Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na drese www.kidsok.cz
v sekci „Jízdní řády“ je článek „Připravuje se jízdní
řád pro příští rok“. Zde jsou návrhy jízdních řádů, ke
kterým lze podávat prostřednictvím obecních úřadů
připomínky do 11. 7. 2014.
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Den před ukončením školního roku vyjeli žáci skrbeňské školy na cyklistickou vyjížďku, jak jinak – po nové cyklostezce. Pěšky se s nimi po ní prošly
i děti z mateřské školy. Všichni při této příležitosti dostali od obecního úřadu
dárek, reflexní samonavíjecí pásky zvyšující jejich bezpečnost při pohybu na
komunikacích.

ZAHRADNÍ CIRKUS			
Půjčovna hraček zdarma

Co:
Kdy:
Kde:
Pro
koho:

rolo bolo, flowerstick, hula hoop, žonglovací míčky, 		
kuželky, švihadla, míče, skákací guma, poi poi...
pondělí až pátek, 30.6. - 4.7., od 8.00 do 10.00 hod., 		
v případě zájmu i další prázdninové týdny
v ulici Zahradní, na chodníku za zahradou
rodiny Spurných

samostatné větší děti a dospělé, s touhou pohrát si
a zkusit nové věci
S sebou: pevnou obuv a dostatek pití, trpělivost 			
(helma a chrániče na bruslení)
VŠE JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

XVIII. Hanácké okruh,
soutěž historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1939.
Na sobotu 19. července připravil olomoucký klub historických vozidel
- SKAM Olomouc už osmnáctý ročník soutěže nazvané „Hanácké okruh“.
Jízdy s veterány v okolí Olomouce se zúčastní stovka opravdu historických
strojů, neboť akce je omezena pouze pro automobily a motocykly vyrobené
před rokem 1939. K vidění tak bude například vzácný francouzský automobil
Lorraine-Dietrich z roku 1907 a několik dalších vozů, které mají ještě kočárová
loukoťová kola, včetně třeba legendárního amerického Fordu T. Především je
ale akce zaměřena na vozy československé předválečné produkce, kterých bude
k vidění více než padesát! Mimo tradičních značek Aero, Praga, Škoda
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a Tatra tentokrát bude mít své početnější zastoupení také jinonický
Walter, brněnská Zbrojovka, ale také
automobily Wikov, které se vyráběly
v nedalekém Prostějově. Ovšem jízdy
se budou účastnit i zvučné značky
zahraniční, mezi nimiž má pro mnohé
jistě nejvyšší zvuk Rolls Royce. Na
své si přijdou i milovníci jedné stopy,
kteří mohou obdivovat více než dvacítku motocyklů. Budou mezi nimi jak
domácí motocykly ČZ, Jawa, Praga
či Eska, tak anglická mota značek
Ariel, BSA, Norton či Triumph nebo
německé stroje BMW a NSU. Chybět
nebude ani legendární americký Harley Davidson. Všechny tyto opravdu
historické exponáty, které přivezou
nejen soukromí sběratelé, ale také
vozy z Technického muzea v Brně
a domácí Veteran Areny absolvují
téměř stokilometrovou trať. První posádka bude odstartována v 11 hodin na
Horním náměstí v Olomouci. Ostatně
tam budou vozidla divákům vystavena
už od 9.45 hod. a ti se budou moci také
svým hlasem podílet na pořadí soutěže
o nejelegantnější automobil a motocykl, který bude bezprostředně před startem vyhlášen. Startovat do první etapy
budou nejen domácí, ale také zahraniční účastníci (Slovensko, Rakousko,
Německo) v necelých minutových
intervalech zhruba do 12 hod. Trať
I. etapy zavede stovku strojů na zámek
v Náměšti na Hané, kam se z Olomouce dostanou přes Horku nad Moravou,
Skrbeň, Příkazy, Vojnice, Těšetice
a Loučany.
Oproti několika předchozím ročníkům nebudou mít vozidla ve Skrbeni
zastávku, naší obcí pouze projedou.
Podívaná to ale bude určitě neméně
zajímavá.
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
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