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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXII. 2022

PŘÍDĚDINSKÉ TÁBORY
Dobrovolný svazek obcí Region Moravská cesta se v letošním roce
postaral o organizaci přídědinských táborů ve svých členských obcích.
Do pořádání táborů se zapojilo celkem pět obcí, které podpořily každý
pořádaný turnus darem 10 000 Kč.
Tábory by nešly uspořádat bez táborů pokračovat i v dalších letech.
nasazení členů místních spolků, ti DSO Region Moravská cesta je v tom
připravili pro děti bohatý a zajímavý podpoří.
program. Ve Střeni a Horce se ozýval
Libuše Literová, manažerka DSO
indiánský pokřik, v Haňovicích se
Region Moravská cesta
objevili piráti, v Nákle se v srpnu
chystají hrát florbal. V červenci se
Letos se prvním rokem k pořádápodařilo uskutečnit 5 turnusů pro cel- ní táborů připojila také Skrbeň, kde
kem 85 dětí a v srpnu proběhnou ještě v červenci proběhly dva turnusy pod
dva přídědinské tábory pro dalších 37 vedením hasičů. Pro děti byl připraveúčastníků. Věřím, že se tábory dětem ný program, během kterého si zahrály
líbily a že spolky budou v pořádání spoustu her jak na jednotlivce tak na

družstva, tvořily týmové vlajky, vyzkoušely některé obvazové techniky
nebo se naučily poznávat geografické
značky. Nechyběly také disciplíny
z hasičského sportu jako štafety nebo
požární útok. Jeden den byl věnován
výletu na hasičskou stanici do Olomouce, kde děti viděly kromě spouty
vybavení a aut taky jak hasiči vyjížděli
k požáru, což pro ně byl velký zážitek.
Z her se dětem nejvíce líbil orientační běh, hry s vodou a šipkovaná,
ze které si odnesly spoustu odměn.
Tábory jsme zakončili vyhlášením, při
němž byly předány medaile a pamětní
diplomy.
Oba turnusy se vydařily a těšíme
se na spolupráci v dalších letech.
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VZPOMÍNKA
NA POVODEŇ
V červenci uplynulo 25 let od
katastrofální povodně, kterou do této
doby nikdo nepamatoval. Ve Skrbeni
to tehdy vypadalo takto:
Úterý 8. července
V odpoledních hodinách se začala vzdouvat hladina v melioračních
příkopech severně od obce, tedy směrem od Horky nad Moravou. Kolem
24. hodiny byla však hladina v příkopu
na severním okraji zastavěného území
obce (konec ulice Dvorská) asi 30 cm
pod hranou příkopu a nebylo pozorováno rozlití vody mimo koryto příkopu
v bezprostředním okolí obce.
Tentýž den hasiči po krátké poradě,
na které bylo mimo jiné ověřeno, kdo
by mohl být uvolněn v případě potřeby
ze zaměstnání, vyjeli do Hynkova, který
byl již zaplaven. Automobil sboru, PRAGA V3S se svou vysokou brodivostí,
mohl být užitečný při evakuaci obyvatel
a stěhování věcí. Ti občané, kteří ještě
v Hynkově zůstali, však evakuaci odmítli. Na druhý den je však, po dalším zvýšení vodní hladiny, evakuovala armáda.
Středa 9. července
Mezi čtvrtou a pátou hodinou bylo
hlášeno vylití vody v místech popsaných
v předchozím odstavci, t.j. konec ulice
Dvorská a nižší část ulice Podvrbí. Zaplavena byla také část silnice spojující
Skrbeň s Horkou nad Moravou, takže
byla průjezdná pouze pro větší nákladní
automobily.
V průběhu dopoledne voda zaplavila
ulici Hynkovskou a Zahradní včetně
zahrad a dvorů v ulici V Oleškách.
Obytné místnosti byly zaplaveny
v pěti domech v ulici Dvorská a Podvrbí,
a to do výše kolem 25 cm nad podlahou.
V ostatních případech byly zasaženy
sklepy, komory, prádelny, chlévy, dílny,
garáže apod.
Voda přišla zřejmě dvěma směry,
nejen od Horky, ale i od Příkaz a Hynkova přes pole od potoka Cholinka.
Dosažená výška hladiny byla později
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vyznačena na objektu čerpací stanice veřejné kanalizace na pozemku
p.č. 565/15 za statkem.
Hasiči od rána ve spolupráci
s obecním úřadem upozorňovali lidi
na blížící se vodu. V zaplavených
domech pomáhali vynášet věci do
vyšších míst, z domu č.p. 103, Dvorská 7, odstěhovali nábytek do sálu
v obecním hostinci.
Po poledni odjeli někteří hasiči
nákladním automobilem Avia velitele sboru br. Svačinky do Příkaz
nabídnout svou pomoc. Bylo jí s díky
využito při odvozu lidí evakuovaných
z Hynkova do náhradního ubytování
v jedné z olomouckých škol.
Po návratu domů ještě vyprostili
traktorovou vlečku se siláží, která zůstala na zaplavené silnici mezi Horkou
a Skrbení. Určena byla pro dobytek
z Chomoutova převezený v noci na
Hradisko. Večer odjeli hasiči do Horky,
kde však nezasahovali a vrátili se zpět.
Čtvrtek 10. července
Od rána tohoto dne začala hladina velmi pozvolna opadávat. Jediným místem, kterým voda z jezera
pokrývajícího území mezi Skrbení
a hrází na okraji lesa (hráz od horeckého hřbitova k Hynkovu) mohla
odtékat, byl mostek u horeckého hřbitova. Jeho profil ovlivnil pomalý odtok
z vedeného území.
Sobota 12. července
Od tohoto dne byla silnice do Horky
průjezdná.
V obci i po opadnutí hladiny zůstalo
několik bezodtokových jezer, která se
nedařilo odčerpat a bylo nutno počkat
až na pokles hladiny spodní vody (mezi
Oleškami a Hradiskem). Pokusy o odčerpání trvaly opakovaně několik dnů.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
V rámci měsíce knihy se žáci
4. a 5. třídy zúčastnili literární soutěže s tématem „Když je příběh
radost aneb Čtení které knihy tě
nejvíc pobavilo“. Do celostátního kola
byly vybrány tři příspěvky. Ocenění

sice děvčata nedostala, ale určitě
i vás, čtenáře, zaujmou a pobaví.
Mgr. Lenka Neckářová
Moje nejlepší kamarádka mi doporučila knížku Deník Mimoňky – Příběh nerozumný poradkyně. Napsala
a ilustrovala ji Rachel Renéé Rusellová.
Hlavní hrdinkou je Mimoňka Nikki.
Z vedlejších postav mě zaujaly Zoe,
Chloe a Jesika. Děj se odehrává ve Spojených státech amerických.
Rozesmály mě Nikkiny komentáře
a autorčiny krásné a vtipné ilustrace.
Nejvíce mě pobavily scény, kdy Nikki
odpovídala na dotazy slečny Všeználkové. Lidé si dávali v dotazích krycí
jména, která byla nejen vtipná, ale
i výstižná. Jeden kluk poslal Nikki dopis, ve kterém ji žádal, aby mu vyřešila
slovní úlohu. Pod žádost se podepsal
jako Super Flink.
Líbila se mi ilustrace, která doplnila návštěvu Nikki v útulku. Byl
to psí útulek a jmenoval se Chlupáč
v tísni. Kamarád Brandon štěňátka
sice zavřel do kotce, ale dvířka nevydržela nápor štěňat a ta se na Nikki
radostně vrhla, povalila ji na zem
a olizovala ji.
Příběhy Nikki mě zaujaly. Při čtení
jsem si představovala, že je prožívám
s ní. Knihu doporučuji všem dívkám
9+. Doufám, že se jim bude líbit tak
jako mně.
Anna Šušková, žákyně 5. třídy
Jelikož nemám ráda zimu bez sněhu, sedím raději doma a čtu. Zaujala mě
knížka od Milady Rezkové. Jmenuje
se „To je metro, čéče!“ Moc se mi líbila. Na knize je zvláštní to, že se vše
odehrává v metru. Je plná legračních
příběhů. Jedním vás, čtenáře, nalákám
k přečtení. Kája se svým dědou seděl
v budce dozorčího stanice. Hrozně rád
pozoroval lidi, kteří vůbec netušili, že
za okny, která z venku vypadala jako
zrcadla, sedí lidé a vše pozorují.
Tak jednou přišla k budce mladá slečna. Stoupla si před okno
a začala se malovat. Křenila se, nakru-
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covala obličej, hýbala nosem a pusou
vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Kája se
tak smál, že málem spadl ze židle. Pak
už to s dědou nevydrželi a přiblížili se
blíž k oknu. Slečna je uviděla, lekla se
a utekla. Oba se smáli a já s nimi. Takových veselých příhod je v knize mnoho.
Od Milady Rezkové si určitě ještě
něco přečtu, protože mám ráda veselé
příběhy. Knihu bych doporučila starším
dětem a těm, co se chtějí o pražském metru a zážitcích v něm dozvědět něco víc.
Ema Jelčová, žákyně 5. třídy
Mezi mé nejoblíbenější knihy patří
Neskutečně trapný život Lottie Brooksové. Samotná kniha mě potěšila hned
při prvním pohledu. Její obal byl velmi
pestrobarevný a vyvolal ve mně velkou
touhu začít číst.
Vše, co Lottie dělala, zavánělo budoucím problémem. Litovala jsem ji, ale
v některých chvilkách jsem chtěla být
v její kůži, abych zjistila, jak se cítí.
Nejvíce mě rozesmála příhoda
v obchodě. Tam šla Lottie s maminkou
a bratrem Tobym. Nebyl to jen tak ledajaký nákup. Přišli totiž do obchodu
se spodním prádlem. Toby se choval
hrozně. Nasazoval si podprsenky na
hlavu a křičel: „Lottie má velký prsa!!“
A aby toho nebylo málo, její máma
přistoupila k prodavačce a zeptala se:
„ Mohla byste prosím mé dceři změřit
hruď? Chtěla bych jí koupit podprsenku.“ Řekla to tak nahlas, že to slyšeli
všichni v obchodě. Rázem se Lottie
s maminkou ocitly ve středu pozornosti
nakupujících. „ To jste si mohla vzít
obří svítící desku s nápisem – Jdeme
pro první podprsenku,“pronesla se
smíchem prodavačka.
Určitě vás bude zajímat, jak vše
dopadlo. Lottie nakonec dostala ten potřebný kousek spodního prádla. Situaci
ustála. Nevím, jak bych se na jejím místě
zachovala já.
Knížka byla zábavná a situace, do
kterých se Lottie dostávala, mě nutily se
smát a smát. Vřele ji doporučuji každé
dívce či slečně.
Lucie Havlínová, žákyně 5. třídy
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INFO
O CYKLOSTEZCE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE SKRBENI

pořádá

22. ročník

V druhé polovině července byly
zahájeny práce na stavbě cyklostezky
ze Skrbeně do Příkaz.

27. srpna 2022
místo konání : Sportovní areál ve Skrbeni
zahájení soutěže : ve 14:00 hod
Bohaté občerstvení zajištěno (pečené makrely, dobroty z udírny)
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší hasiči ze Skrbeně.
Fotografie a videa z této akce budou použity ve prospěch SDH Skrbeň

DECHOVKA
NA NÁVSI
Možná jste si někdy všimli,
obvykle v neděli vpodvečer, že
v Domě služeb vyhrává dechovka. To se dali dohromady absolventi a studenti konzervatoře,
kteří by chtěli vytvořil soubor
a hrát lidem pro radost při nejrůznějších příležitostech.
Zahrají i pro Skrbeňáky.
Poslechnout si je budete moci
ve středu 10. srpna od 17:30
před hospodou Na Návsê.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
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e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, srpen 2022
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