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ČERVENEC

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXI. 2021

DOKONČENÍ PROJEKTU „PRŮTAH SKRBEŇ“
Po bezmála rok trvající rekonstrukci byla 24. června slavnostně
uvedena do provozu silnice v úseku
od hřbitova po železniční přejezd.
Symbolickou pásku přestřihli hejtman
Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, jeho náměstek Michal Zácha, ředitel Správy silnic Olomouckého kraje
Ing. Petr Foltýnek, ředitel společnosti
OHL ŽS a.s., Divize Morava Ing. Jaromír Pelinka, MBA a místostarostka
obce Ing. Markéta Gabrlíková.
Bohužel, ještě se bude kopat,
i když mimo samotnou komunikaci.
Na pěti místech v úseku od železniční-

ho přejezdu po bytový dům u obchodu
se budou dokončovat přeložky plynu,
čekající na nezbytné „zúřadování“.

Přeložky vesměs zasahují do parkovacích pruhů nebo chodníků, vedle
obchodu do odbočující komunikace
(proto zde není dokončen asfaltový
povrch).

MAS MORAVSKÁ CESTA OSLAVILA 15 LET
A jedeme dál, zaznělo na valné hromadě.
Valnou hromadu uspořádala MAS Moravská cesta ve středu 23. června
v areálu Sobáčovského rybníka v Sobáčově. Její součástí byly oslavy 15 let
od založení místní akční skupiny, důležitým bodem programu bylo rovněž
odsouhlasení koncepční části strategie pro příští programovací období.
Patnáctka je hezká holka
„Patnáctka je hezká holka, která právě dostala občanský průkaz. Myslím, že
ta naše MASka je opravdu velmi hezká holka. Dokonce si troufnu říct, že na
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patnáct let i značně vyspělá,“ řekla předsedkyně MAS Julie Zendulková, která
zároveň vyjádřila uznání přítomným zástupcům obcí, díky jejichž spolupráci
s MAS se povedl odvést velký kus práce. „Když dnes projedeme obcemi, které
MAS sdružuje, uvidíme neuvěřitelný rozdíl, rozkvět, rozvoj. Mnoho proměn
k lepšímu. Upravených staveb, nových staveb, návsí, komunikací, cyklostezek, zeleně,“ zmínila dále a připomněla, že nejde jen o viditelné proměny. „Je
tu také řada tzv. měkkých projektů, které obohatily naše životy společensky,
kulturně, které vzdělávají, díky kterým můžeme leccos dobrého ochutnat,
podpořit,“ dodala.
Koncepční část strategie pro příští období má zelenou
Na valné hromadě zazněla řada důležitých informací, přítomní členové
schválili rozpočet na rok 2021, odsouhlasili také koncepční část nové strategie
pro příští programovací období v letech 2021 až 2027. „Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS zahrnuje všechny potřeby regionu. Investice
na cyklostezky, podporu škol, neziskovek, ekologických aktivit či sociálních
služeb a řadu dalších,“ vyjmenovala Julie Zendulková s tím, že při tvorbě
pomohlo autorům dotazníkové šetření, do kterého se mohl zapojit kdokoliv
z území. Významným přínosem pro zjištění potřeb, plánů a problémů jednotlivých obcí byly ale také vycházky se starosty, které představitelky MAS
podnikaly od loňského podzimu.
Za posledních šest let 93 milionů!
Z další rekapitulace se účastníci valné hromady dozvěděli, že od roku
2014 do loňska rozdělila MAS v rámci stávající strategie mezi žadatele až
93 milionů korun. Také, že v šesté výzvě Programu rozvoje venkova podpořila
MAS 34 projektů za bezmála deset milionů korun. A nechyběly ani informace
o místních akčních plánech vzdělávání a všech podstatných aktivitách, které
se uskutečnily nebo plánují v oblasti školství.

ŘÁDÍ VE SKRBENI SPREJERSKÝ GANG?
Sprejer – kluk mezi šestnácti a pětatřiceti, mikina, kapuce, kšiltovka,
tetování. V noci se přikrade s batohem plným plechovek k domu, udělá
škodu za desítky tisíc a než se objeví policie, ztratí se ve tmě.
Takovou představu jsme sice neměli, když jsme se zajímali, kdo posprejoval vrata na Hlavní ulici ve Skrbeni, přece jen jsme ale netušili, že malba
byla přímo na objednávku obce. Autorkou je občanka Skrbeně, kterou
bychom na první pohled hádali spíš na učitelku než na rebela v ilegalitě.
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Na vratech jsme našli odkaz na její
instagramový profil @kulcza, a tak
jsme se rozhodli položit jí pár otázek
a zjistit víc.
Opravdu jste vy ten sprejer?
Sprejer je asi trochu přehnané, sice
používám spreje, ale dost si pomáhám i
štětci a barvami. Je to vlastně moje teprve druhá práce v tak velkém formátu,
obvykle maluji spíš menší obrazy krajin
a ptáků akvarelem nebo komixy.
Tak proč tedy najednou ta vrata?
Grafitti a hlavně street art mě fascinují odjakživa, jen mě do nedávna vůbec nenapadlo, že bych je mohla někdy
sama dělat. Pak jsem ale pochopila,
že když chce člověk něco začít dělat,
nezbývá mu než opravdu začít. A tak
jsem to vyzkoušela na starých vratech
od garáže. Zjistila jsem, že je to úžasné dobrodružství, a tak jsem začala
hledat příležitosti v tom pokračovat.
Nejsem ale příliš dobrý běžec a ve tmě
špatně vidím, a tak jsem oslovila pana
starostu, zda by obec neměla zájem
o zkrášlení některých objektů legálně.
Měla jsem velké štěstí, že se v obci
takové plochy našly a mohla jsem na
nich začít pracovat.
Říkáte na nich, bude jich tedy víc?
Minimálně ještě jedna obecní vrata
to budou, pustím se do nich začátkem
prázdnin, jsem totiž opravdu učitelka.
Co vlastně mají vaše práce představovat?
Správně říkáte práce – mají být totiž
především užitečné, vrata jsou natřená,
a to bylo potřeba. A poslání je také prosté
– udělat radost kolemjdoucím. Možná je
to tak trochu pocta mateřství, ale každý
si může ta kočičí vrata vykládat po svém.
Nemám žádná ideologická ani politická
poselství, která bych chtěla sdělovat...
snad jen to, že bychom neměli čekat
na velké štěstí a velké příležitosti, které
nás jednou možná potkají, nebo minou,
protože zdánlivě malé a soukromé okamžiky spokojenosti a klidu můžeme
zažívat každý den.
Tak vám přejeme hodně dalších
příležitostí a budeme se těšit na vaše
další práce ve Skrbeni.
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ZA STARÉ ŽELEZO
NOVÁ STŘÍKAČKA
Téměř doslovně jako v titulku doplnili skrbeňští
hasiči do své výbavy kvalitní požární stříkačku PS 12.
Z dřívějška měli porouchanou stříkačku tohoto typu, jejíž oprava „na koleně“ by byla obtížná. Rozhodli se tedy
využít služeb firmy ServisPs12 ze Štítů u Šumperka, jejímž majitelem je pan Vítězslav Gronich. Firma vznikla
v roce 2007, kdy upravila soutěžní stroj družstva tamějšího hasičského sboru. Následovaly úpravy dalších
strojů a zdokonalování znalostí i díky studiu příslušného oboru.

po dlouhé době nemohlo zkazit. Popřáli jsme oslavencům
a řekli si, co podnikneme a kam se chceme podívat. První
výlet byl Vlakem do Luhačovic. Cestování vlakem je pro
nás jak finančně i co do komfortu velice dobré. V Luhačovicích se léčí Jana Protivánková, která nás čekala na nádraží
a celý den nás provázela po Luhačovicích.
Druhý výlet byl netradičním dopravním prostředkem.
Vláček na kolech nás dopravil do Konice. Je to od nás
kousek, ale že je tam pěkný zámeček s velkou sbírkou
starých řemeslných pomůcek od vybavení domácnosti,
pomůcky pro řemesla až po velkou sbírku rádií, psacích
strojů. Po dobrém obědě nás vláček spolehlivě vyvezl až
na vrch Velkého Kosíře. Vystoupali jsme po 158 schodech
nahoru. Je zajímavé, že každý schod má jméno dárce, který
ten schod dotoval. Nádherný rozhled nám byl odměnou za
naši námahu. A byl čas na návrat. Ještě se stavit ve Slatinicích v cukrárně na zmrzlině a dobrém kafíčku a pak už
rovnou cestou domů.
A abychom se dostali také na kulturu a podpořili
olomoucké divadlo, jdeme v sobotu do parku Flory na
operetu Podskalák. V červenci jedeme vlakem do Prahy,
máme zaplacenou dvouhodinovou projížďku lodí po Vltavě
a prohlídku Prahy. O zážitky se pak znovu podělíme.
Zapsala Marta Studená

CO JE TO ZA KÁMEN?
V ostrůvku určeném pro zeleň vedle vjezdu do statku je
umístěn zvláštní kamenný blok. Jedná se o jeden z posledních dvou mílníků, které dříve každých 200 m ukazovaly
vzdálenost místa od začátku silnice.
Do dnešních dnů se na území Skrbeně dochovaly dva
– jeden v příkopu poblíž boží muky (vedle cyklostezky)
a tento, který byl původně u kostela, odkud byl později přemístěn před dům Hlavní 13, kde ovšem překážel spoustě inženýrských sítí. Nové místo našel na opačné straně silnice.
Dnes se firma může pochlubit dlouhým seznamem realizovaných dodávek. Přibyla k nim i Skrbeň.
K porouchané stříkačce hasiči přidali 50.000 Kč získaných
při sběrech železa a zpět si odvezli stříkačku „novou“.

LÉTO SE SENIORY
Letošní rok mnoho z nás prodělalo covid v nejtěžší
formě. Jakmile jsme se zotavili a bylo nám nabídnuto
očkování neváhali jsme a začali se očkovat. Tak se můžeme scházet a podnikat naše oblíbené výlety. Hned
po rozvolnění tak jako v minulém roce se začalo cvičit
u nádraží na cvičebních strojích. Nejprve rozcvička
a pak se protáhnout na strojích.
První schůzku v květnu jsme měli na sále, z důvodu
opravy Domu služeb. Nic nám na dobrou náladu ze setkání
3

INFOR

POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ

Také pro letošní rok byla vyhlášena soutěž Požární ochrana
očima dětí a mládeže. Jedná se již Ema Jelčová
o 47. ročník. Vyhlašovatelem soutěže
je Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (SH ČMS). Soutěže se
mohou zúčastnit děti, žáci a mládež
věku do 18-ti let v rámci činnosti
školní i mimoškolní (Domy dětí
a mládeže, družstva mladých hasičů,
skautské organizace apod.)
Soutěž je organizována pro zařízení:
- školská - mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy,
školy pro děti, žáky a studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami
(zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24.
září 2004 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů), gymnázia, střední školy, učiliště,
- mimoškolská – domy dětí
a mládeže, sbory dobrovolných hasičů,
skautské oddíly apod.
Soutěž má tři části (literární,
výtvarnou a zpracovanou s pomocí
digitálních technologií) a probíhá
v několika věkových kategoriích.
Děti ze Skrbeně se soutěže zúčastňují výtvarné části už mnoho let
a dosáhly často velmi dobrých výsledků. Nejinak je tomu i letos.
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Kategorie ZŠ 1
1. Zalková Nikol
SDH Majetín
2. Jelčová Kateřina SDH Skrbeň
3. Václavíková Helena SDH Skrbeň
		
Kategorie ZŠ 2
1. Jelčová Ema
2. Zalka Jakub
3. Kyselý Matyáš

SDH Skrbeň
SDH Majetín
SDH Majetín

		
Kategorie ZŠ 3
1. Václavíková Leontýna SDH Skrbeň
2. Šafářová Rozálie SDH Blatec

Leontýna Václavíková
Výsledky hodnocení v okresním kole:
Kategorie M 1
1. Zalková Kateřina
2. Přidal Petr
3. Sobotová Eliška
		
Kategorie M 2
1. Veličková Anička
2. Prudilová Marie
3. Pavlíková Táňa

SDH Majetín
MŠ Skrbeň
MŠ Skrbeň

MŠ Skrbeň
MŠ Skrbeň
MŠ Skrbeň

Následovalo krajské kolo, ve
kterém se umístily na prvním
místě a tím postoupily do kola
celostátního v kategorii ZŠ 2 Ema
Jelčová, v kategorii ZŠ 3 Leontýna Václavíková.
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