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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXII. 2012

Oprava studní
Během července byla provedena
oprava studny na hřišti a za školou.

Jeden snímek zachycuje demontáž
původního zakrytí studny na hřišti, na
druhém snímku je uložení nových zákrytových desek.

STAVBY - AKTUÁLNĚ
Oprava chodníků v ulici Hlavní probíhá. V době uzávěrky Inforu by měl být dokončen úsek od hřbitova ke škole,
další úseky se připravují.
V areálu mateřské školy se také pracuje. Oprava chodníků byla zadána společnosti Dlaždičská s.r.o. z Červené
Lhoty. Podle projektu ing. Luďka Vrby bude chodník od
vstupní branky vydlážděn z barevných plošných dlaždic,
z nichž bude vytvořen motiv „hada“. Část nynější asfaltové
plochy mezi žumpou a budovou bude nahrazena barevným
„terčem“ ze stejných dlaždic. Plocha před budovou bude
opět v přírodní barvě, aby bylo možné provozovat oblíbené
malování na chodníku. Vydlážděn bude i průchod mezi
budovou a zídkou podél sousední zahrady. Jak už to bývá
při opravách, najde se něco, s čím se nepočítalo. Po odkrytí

původní dešťové kanalizace před objektem bylo zjištěno,
že je ve velmi špatném stavu a bude muset být provedena
její celková rekonstrukce.
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Do konce října by měl mít hřbitov nové průčelí, tak
jak jsme o něm psali v minulém Inforu. Stavební část byla
zadána společnosti OSA STERA spol. s r.o., oprava starých
a výroba nových mříží firmě Jan Frantík – zámečnictví,
kovářství z Břuchotína. Celkové náklady jsou 1 mil. Kč.

domí hluboko uchován. A vyjedou-li do polí kombajny,
neodolají, a jdou se podívat za humna a se zaujetím sledují,
jak si moderní technika s rozlehlými lány poradí. Nejinak
tomu bylo nedávno i ve Skrbeni. Dva moderní kombajny
sklízející obilí mezi Skrbení a Skalkou a na přilehlých
pozemcích přilákaly jedno červencové odpoledne několik skupinek přihlížejících. Byli mezi nimi pamětníci i ti
nejmenší. Všichni stejně okouzleni. Vůní čerstvě pokosené
slámy, rychlostí práce moderních kombajnů neztrácejících
ani minutu, proměnou krajiny, … Každý v té chvíli vnímal
silněji něco jiného, každý podle svého rozpoložení. Bylo
ale poznat, že všichni byli zasaženi kouzlem žní. Tak to
bylo generace před námi, tak je tomu dnes a nepochybně si
to prožijí i generace příští. Kdo ví, jak budou vypadat žně
budoucnosti. Dost možná, že současná, pro nás špičková
technika, bude za nějaký čas v podobném postavení, jak
pro nás kosy, samovazy, mlátičky, …

Studie ing. arch. Viktora Čehovského

SKRBEŇ VE VLÁDĚ
Takový titulek se už jednou v Inforu objevil, když se
před léty projednával převod malého domku č.p. 157 naproti obecního úřadu. Nyní se podobná situace opakovala,
vláda opět projednávala převod nemovitosti v naší obci.
Již v roce 2008 Skrbeň požádala o odprodej části drážního pozemku v pokračování nynější asfaltové plochy u železniční zastávky. Tudy by měla být vedena komunikace pro
ulici, s jejíž výstavbou územní plán počítá za Nádražní ulicí.
Následovalo prověřování, zda v těchto místech dráha nemá
nějaké kabely či jiná zařízení. Bylo potvrzeno, že nikoliv
a že pozemek lze obci prodat. Byl tedy vyhotoven oddělovací geometrický plán a znalecký posudek. Dráha postoupila
věc ministerstvu dopravy, své stanovisko připojilo ministerstvo financí a teprve poté, spolu s jinými obdobnými
případy, byla záležitost předložena k projednání vládě,
která prodej schválila 25. července.
Nyní už očekáváme návrh kupní smlouvy. Čtyřleté úsilí
dosáhlo svého cíle.

STÁLÉ KOUZLO ŽNÍ
Práce na polích se oproti minulosti zásadně změnila
a namísto lidských rukou ji vykonávají především stroje.
Navzdory tomu má stále své kouzlo. Navýsost to platí
o žních, které byly vždy jakýmsi vyvrcholením celoroční
lopotné práce a od jejichž výsledku se odvíjelo, zda bude
do příštích žní co jíst. Ačkoliv zemědělství dnes zaměstnává
mnohem méně lidí, než dříve, lidé, především ti, kteří na
vesnici vyrostli, jako by měli význam žní někde v podvě2

Pan František Lakomý ve svých vzpomínkách v části
věnované žním popisuje několik jejich fází – sečení kosou
či žacím strojem, ruční vázání, mandelování a zahrabování,
svážení do stodol, mlácení cepy, později mlátičkami, … Vše
namáhavá práce. Dnes většinu operací provede kombajn
současně. Přesto jsou to stále ŽNĚ.
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XVII. Hanácké okruh 2012
Stovka posádek veteránů tuzemských i zahraničích
vyrazila v sobotu 21. července na tradiční Hanácké okruh.
Auta vyrobená do roku 1939 se předvedla asi na stokilometrovém okruhu v okolí Olomouce a zastávka byla i ve
Skrbeni.

Foto: Gagriela Tichá a Jaromír Bludský st.

Nová houpadla
Letitý houpací dalmatin na dětském hřišti u železniční zastávky dosloužil. Nahradili ho dva koníci – mořský
a suchozemský.

Neboj se a natoč to …
V průběhu měsíce května se konala soutěž NEBOJ SE
A NATOČ TO. Do soutěže se přihlásil s fotografií pouze
jediný odvážlivec - školák Radim Izák ze Skrbeně, který
tím pádem jako jediný účastník získal 1.cenu. Spolek
přátel skrbeňské školy mu gratuluje a přeje užití si ceny
a sluníčkových prázdnin.
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Turnaj v malé kopané

VYFOŤ A VYHRAJ

V sobotu 28. července se na skrbeňkém hřišti odehrál turnaj v malé kopané
za účasti čtyř družstev. Jako první se umístili hráči SOKOLA, druzí 1.FC, třetí
OŠMECI a čtvrtí MLADÍ.

Úřad regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, který
v Olomouckém a Zlínském kraji rozděluje peníze z Regionálního operačního
programu Střední Morava (dále ROP
Střední Morava), vyhlásil velkou fotografickou soutěž. Jejím cílem je přiblížit
veřejnosti výsledky ROP Střední Morava na základě jejich vlastního zážitku
a zkušenosti, motivovat k návštěvě
některých míst a poskytnout inspiraci
pro trávení volného času. Podrobnosti
jsou na www.mujprojekt.eu.

HASIČSKÝ KROUŽEK

NABÍDKA PRÁCE
Společnost Ovexim, spol. s r.o. z Kroměříže hledá sezónního
výkupce ovoce za těchto podmínek:

··
··
·

Pracovní poměr formou dohody o provedení práce
Práce vhodná i pro důchodce
Odměna v % z nakoupeného zboží
Výplata v hotovosti po skončení sezóny
Peníze na výkup formou záloh od zaměstnavatele

Podrobné informace na tel.: 606 769 900
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Vážení rodiče,
velmi rádi bychom pokračovali
v práci s mládeží, se kterou má náš sbor
dlouholeté zkušenosti. Vychováváme si
tak hasičský dorost a snažíme se přispět
k tomu, že děti mají rozumné vyžití. Na
nedávném hasičském dětském dni poměrně dost dětí školního věku projevilo
zájem být „mladým hasičem“ a proto
vyhlašujeme nábor do hasičského kroužku, který by se začal scházet v září. Má-li
vaše dítě zájem věnovat se této činnosti,
dozvědět se něco o požární technice,
naučit se ji rozeznávat a v přiměřené
míře obsluhovat, znát hasicí přístroje,
topografické značky, způsoby vázání
lan a mnoho dalších věcí, můžete ho do
kroužku přihlásit. Lze tak učinit zapsáním do přihlašovacího formuláře, který
je na obecním úřadě, osobně například
u pana Obšela nebo e-mailem na adrese
hasiciskrben@seznam.cz.
Z organizačních důvodů bychom
přivítali, kdyby se děti přihlašovaly již
do poloviny srpna. Pozdější přihlášení
je však samozřejmě také možné.		
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