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Cena 3 Kč Ročník XX. 2010

PF
2010
Vše nejlepší
v novém roce
přeje INFOR

INFOR ZAHAJUJE DVACÁTÝ ROČNÍK
Čtenáři Inforu si možná ani nevšimli, že v jeho záhlaví se objevil údaj „Ročník XX“. Je to neuvěřitelné, ale
skrbeňský zpravodaj skutečně vychází již dvacátý rok. Když skupinka nadšenců připravila a vydala v listopadu
1990 jeho první číslo, neměla vůbec tušení, jak často a jak dlouho bude zpravodaj vycházet. Proto dostal Infor
podtitul „občasník“. Vychází však pravidelně každý měsíc a má-li zpoždění, lidé se po něm již ptají. Ať to
Inforu i jeho čtenářům vydrží.

OHLÉDNUTÍ
A VÝHLED
Přelom roku je vždy příležitostí
k ohlédnutí za tím, co končící rok
přinesl a co se očekává v roce začínajícím.
Navážeme-li na obdobný článek
zveřejněný v lednovém Inforu před
rokem a na akce v něm uvedené,
můžeme konstatovat že bylo započato se stavbou kanalizace, že byla
provedena nástavba a celková rekonstrukce mateřské školy, že byly pro-

vedeny částečné úpravy školního
parku, přičemž bylo odstoupeno od
realizace některých částí původně
zamýšleného projektu „Školní park
– místo pro zábavu a učení“, že přes
obtíže se stavební firmou pozemkový úřad dokončil polní cestu
k Hynkovu, že byla opravena socha sv. Floriána, že se nepodařilo
vybudovat parkoviště u hřbitova, že
obec také žila bohatým společenským životem.
Výhled je bohužel poznamenán
trvající neutěšenou všeobecnou ekonomickou situací. To by však ne-

mělo mít vliv na stavbu kanalizace,
která je nyní prioritou. Ostatní akce
budou podmíněny vývojem obecních příjmů a úspěšností při podávání žádosti o dotace.
Věřme, že se situace bude vyvíjet
příznivě a že společně vše zvládneme.
Děkuji všem, kteří v uplynulém
roce jakkoliv přispěli ke všemu, co
se v obci budovalo a pořádalo a do
nového roku přeji všem občanům
jménem zastupitelstva obce vše dobré, stálé zdraví, optimismus a sílu
zvládnout všechno, co život přináší.
Tomáš Spurný, starosta
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EVROPSKÁ UNIE PROGRAM

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce schválilo na
svém 29. zasedání 14. prosince toto
usnesení:
1/29/2009
ZO bere na vědomí informaci o
plnění usnesení a průběhu dalších
prací.
2/29/2009
ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2010 zůstává ve
výši 372,- Kč/osobu.

Fond soudr•nosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a pøírodu

Obec Skrbeň zahájila v září 2009 stavbu splaškové kanalizace. Stavbu provádí společnost MODOS, spol. s r.o. Olomouc.
Obec Skrbeň získala v rámci 3. výzvy Operačního programu Životní
prostředí (dále jen OPŽP) dotaci na projekt „Skrbeň – splašková kanalizace“. Žádost o podporu projektu byla podána v prioritní ose 1. Zlepšení
vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní, oblast podpory
1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění
z komunálních zdrojů.
Projekt řeší výstavbu oddílné splaškové kanalizace s napojením na
ČOV v Horce nad Moravou. Jedná se o systém tlakové kanalizace. Stavba
zahrnuje sběrné stoky v celkové délce 5.933 m, odbočné stoky v celkové
délce 5.551 m a 317 čerpacích stanic. Realizací projektu bude vytvořen
předpoklad pro připojení 1.100 EO na realizovanou kanalizaci. Celkové
výdaje projektu jsou 34.806 tis. Kč, z toho obec získala dotaci z OPŽP,
konkrétně z Fondu soudržnosti ve výši 24.813 tis. Kč a dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR 1.460 tis. Kč. Ukončení realizace projektu
je plánováno na 31.10.2010.
Ostatní informace na www.opzp.cz, www.mzp.cz.

3/29/2009
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn
v období do konce roku 2009. O proVětšině občanů zřejmě neunikla
vedených rozpočtových změnách
bude starosta informovat zastupitel- informace o tom, že se v roce 2010
mění sazby daně z nemovitostí.
stvo obce na nejbližším zasedání.
Obec Skrbeň nevyužila možnosti
zvýšit některé koeficienty, zvýšení
4/29/2009
ZO schvaluje rozpočtové pro- vyplývá pouze ze zákonem stanovizorium pro hospodaření obce na vených úprav. Poplatníci, kteří v
1. čtvrtletí roku 2010 ve výši maxi- minulosti řádně podali svá přiznání
málně 20% celkových ročních plá- k dani z nemovitostí, je nyní nemusí
kvůli uvedeným změnám sazeb
novaných výdajů roku 2009.
daně měnit, neboť tak za ně učiní finanční úřad z úřední povinnosti pro5/29/2009
ZO v souladu s ustanovením § 9, střednictvím tzv. hromadného předodstavce 3), písm. d) zákona č. pisného seznamu. Změnu výše da563/1991 Sb., o účetnictví, v platném ňové povinnosti se mohou poplatníci
znění souhlasí s tím, že Základní ško- dozvědět také prostřednictvím tradičla a mateřská škola Skrbeň, příspěv- ních daňových složenek, které bude
ková organizace, bude s účinností od Ministerstvo financí rozesílat větši1.1.2010 vést účetnictví ve zjedno- ně poplatníků v průběhu měsíce
května 2010.
dušeném rozsahu.
Dále bychom chtěli upozornit na
často opomíjenou povinnost poplat6/29/2009
ZO schvaluje aktualizaci Plánu níků podat daňové přiznání k dani z
rozvoje obce Skrbeň /v rámci Pro- nemovitostí nejen v případech, kdy
v uplynulém roce nabyli do svého
gramu obnovy venkova/.

K DANI
Z NEMOVITOSTÍ
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Pro vodu,

vlastnictví novou nemovitost (koupí, darem, směnou, děděním, převodem z bytového družstva, kolaudací novostavby apod.), ale také tehdy, pokud v uplynulém roce svou
nemovitost naopak převedli na nového vlastníka. Daňové přiznání
se podává do 31. ledna.

TECHNICKÉ
PAMÁTKY V OBCI
MAS Moravská cesta spolu se
svými partnery, to je s MAS Poodří
a MAS Moravský kras připravují
projekt na zmapování známých i
méně známých, případně zaniklých
technických památek. Některé jsou
již uvedeny v různých přehledech,
o jiných se možná ani neví. Zamyslete se proto, které objekty ve
Skrbeni vnímáte jako technické památky a sdělte svůj názor komukoliv z obecního úřadu (osobně, telefonicky, e-mailem, …).
Vaše podněty budou sloužit jako
jeden z podkladů pro připravované
mapování.
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VZPOMÍNKY pana Lakomého
pokračování z minulého čísla
Za mého mládí žila na návsi skoro třicítka dětí
s malým věkovým rozdílem, takže se daly snadno vytvářet kamarádské kolektivy pro různé hry a zábavy.
Jakmile zasvitlo sluníčko, ožívala náves vždy jejich
halasem. Většina z nich žije dosud v mé paměti. Jsou
to (seřazeno podle popisných čísel): Lónová Anna (40),
Brzobohatý František a Jan (41), Směták František a Jaroslav (po vyhoření: 41), Psota Boleslav a Pepík, jejich sestry Ludmila a Marie a sestřenice Slávka (41),
Kryl Štefek, Jan a Bohuš a jejich sestry 53), Fiala Zbyněk a jeho sestry Mirka a Jiřina (54), Lakomý František se sestrou Marií (55), Mrtýnková Anna (56), Obkráčil Josef a sestra Anežka, po nich Absolonovi: Jaroslav, František, Gabriel, Anežka, Božena a mnohem
mladší: Milada, Anna a Ludmila (zaniklé čp. 137, mezi
čp. 54 a 55).
Nejbližším a nejvěrnějším kamarádem z nich byl
o rok starší Jenda Brzobohatý z naprotějšího gruntu
čp. 41. Přátelsky mě přijímala nejen celá jeho rodina,
ale i jejich pes Azor, dobrý lovec potkanů. Na gruntě
jsem se cítil jako doma. Prolezli jsme co se dalo: komory, hůry, kolny, chlévy, obdivovali jsme dílnu jeho strýce, domácího kutila Rudolfa Frýborta. (On to byl, co
vybral a zasadil v r. 1920 skrbeňskou Lípu svobody.)
Velmi atraktivní pro nás bylo, když jsme mohli na humně skákat z patra do slámy ve stodole. Nezapomenutelné vzpomínky mám i na jejich zahradu. „Kápo“
v naší dvojici byl Jenda, a já jsem se mu rád podřizoval. Můj respekt posílil i následující příhodou. Jednou
při šmejdění po strýcově části komory, jsme našli vojenskou pušku i s náboji. Patrně už viděl u strýce, jak
se s ní zachází a chtěl se pochlubit. Nabil ji a z okna
komory zamířil na svod okapové roury na humně. Po
výstřelu jsme se šli přesvědčit o zásahu. Trefil! V rouře
byla pěkná díra.
Toto krásné kamarádství trvalo až do dokončení
našich studií. Jan se stal stavitelem, já učitelem. On si
postavil ve Skrbeni vilu, já se potuloval po školách
daleko od Skrbeně. Když jsem se tam skoro po třiceti
letech vrátil, musel jsem přiznat, že naše názory i zájmy se velmi různí a že jsme se vzájemně odcizili.
Ne tak pevné pouto jsem měl s dalšími kamarády.
Patřil mezi ně soused z dnes již neexistující chaloupky
čp. 137 František Absolon, přezdívaný „řezníček“. Přezdívku získal ve 2. třídě obecné školy, když na otázku
slečny učitelky Slámové, později provdané Bokové,
„Čím by chtěl kdo být?“, odpověděl, že řezníkem. Nakonec se vyučil zedníkem.

V partě byl také o něco mladší Karel Baroš, jehož
otec měl na návsi čp. 47, později na Zápovědi čp. 37,
krejčovskou dílnu, v níž jsem obdivoval zkoušecí pannu, velké nůžky, těžkou žehličku. Karel měl tříkolku,
kterou jsme mu velice záviděli. Jejím půjčováním udržoval si naše stálé přátelství. Vyučil se krejčím a celá
rodina brzy vymřela na tbc.
Nejmladším a nejpasivnějším členem naší party byl
dobráček Vojtěch Lakomý, syn stolaře na čp. 45. Byl
to takový „otloukánek“, na něhož si všichni troufali
a on našim přáním bez odporu vyhovoval. Aby si posílil naši přízeň, přinesl nám jednou staré stříbrné rakousko-uherské dvacetikoruny. Když jsem se s jednou pochlubil doma mamince, bylo zle. Poznala, že nejde o maličkost, a poručila, abych peníz ihned vrátil. Když jsem
se k tomu neměl, chytla mě za ruku a „hajdy“ k Lakomým. Já jsem se vzpíral a brečel, ale nic to nepomohlo.
Vojtova maminka zjistila, že peníze synek vzal
z hrníčku ve skříni, a vymohla jejich vrácení od ostatních obdarovaných. Vojta se vyučil zahradníkem, ale
řemeslo nevykonával. Hospodařil na rodném domě
jako domkář.
MAŠINA
Vzpomínám-li na vše, co nás jako malé kluky dovedlo na dlouhou dobu upoutat a zabavit, udivuje mě i nenáročnost naší zábavy. Příkladem může být „mašina“. Tento výraz byl za mého mládí běžně užívaný ve Skrbeni pro
mlátící soupravu a činností s ní související. Tak se „stěhovala mašina“, „k mašině se peklê vdolkê“, „o mašinê se
vêtřisalê obřisla“ nebo „nosêlê měchê“ apod.
Nás, kluky, uchvacoval a okouzloval sám parní
stroj. K němu byl nejpohodlnější přístup když se mlátívalo u Mrtýnků čp. 56. Zatím co v jiných usedlostech
býval umístěný v zahradě nebo ve dvoře. Zde stával
na návsi, v prostoru dnešního parčíku u pomníku padlých a pro nás byl tak volně přístupný. Našim pozorovacím místem bývala „léta“, v níž se přivážela od pumpy u Nadýmače voda.
Naše posezení na ní mělo své „čaro“ v sálavém teple
obklopujícím celý stroj. Nemohli jsme se nasytit pozorováním velkého hnacího kola, rotace kulových setrvačníků. V extázi nás uvádělo zapískání parní píšťaly.
Někdy jsme se těšívali i na pečená jablka, která si nás
nechal „mašinista“ upéct na parním kotli.
Tyto zážitky našly svůj ohlas i v našich hrách. S kamarády jsme si hrávali „na mašinô“ takovým způsobem, že jsme u nás na dvoře převrátili dvoukolovou
plošinku, kterou měl táta na přepravu zhotoveného nábytku, a točením jejich velkých kol, házením do nich
kusů trávy, pískáním na prstech a syčením jsme ve fantazii napodobovali mlácení. Ve fantazii jsme dovedli
3
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spojit v jeden celek i parní stroj s mlátičkou, a naši mašinu i „ôdávit“. To
byla situace, kdy „davač“ nerozhrnul pořádně vkládaný snop do mlátičky, nebo do ní celý snop spadl, a tím zablokoval – „ôdávil“ - mlátičku
tak, že spadl i hlavní řemen vedoucí od parního stroje, a mlátička se zastavila. Když maminka plošinku s ostatním stolařským zařízením prodala,
postačil naší fantazii i obrácený „tragač“ s daleko menším kolečkem.
(Pokračování příště)

ADOPCE NA DÁLKU – HAITI
Jak jsme informovali v minulém čísle Inforu, došlo ke změně „adoptovaného“ dítěte. Skrbeň je nyní „adoptivním rodičem“ chlapce Aldersona
Aleuse z Gonaives, oblasti, která byla v roce 2008 velmi zasažena povodní způsobenou hurikány. Chlapci je 7 roků, začal chodit do první třídy.
Chtěl by se stát lékařem. Žije se svými rodiči a dalšími čtyřmi sourozenci
(dvě děvčata a dva chlapci). O děti se starají sestry řádu sv. Josefa
z Gonaives, které ve spolupráci s Arcidiecézní charitou usilují o vybudování školy a o podporu 120 tamních dětí.

SPORT

VÁNOČNÍ TURNAJ
Na Štěpána se konal v Obecním
sále II. ročník vánočního turnaje ve
stolním tenise. Zúčastnilo se ho 36
hráčů z toho 7 žen. Hrálo se systémem malých setů do 11 bodů na dva
vítězné. Muži hráli ve čtyřech základních skupinách (každý s každým) o
postup do finálové skupiny, kde se
hrálo vyřazovacím způsobem o postup do finále, jehož vítězem se stal
Zdeněk Kobza. Na druhém místě se
umístil Miroslav Kovařík a třetí byl
Tomáš Kalamár.

Ve skupině žen zvítězila Lenka
Kobzová.
Ceny pro vítěze byly pořízeny
z vybraného startovného, které činilo 50 Kč na osobu. Druhá a třetí
místa byla odměněna reklamními
předměty různých firem.
Pořadatelé děkují za účast a předvedené výkony.

ORDINACE OBV.
LÉKAŘE
Obvodní lékařka MUDr.
Randárová bude ve Skrbeni ordinovat v těchto dnech:
Leden:
7., 21.
Únor:
4., 25.
Březen: 11., 25.
Duben:
8., 22.
Případné změny budou
oznámeny obecním rozhlasem.

KULTURA

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
V sobotu 9. ledna pořádá skrb e ň s k á š ko l a o d 1 4 . 0 0 h o d in
v Obecním sále Dětský maškarní karneval. O zábavu, hry, soutěže a dobrou náladu se postará
šašek Viki.

OBECNÍ BÁL
V sobotu 16. ledna se koná
tradiční Obecní bál. Začátek je
ve 20 hodin. Hraje skupina
AXEL. V průběhu večera bude
taneční vystoupení – ukázka
exotických tanců. Výtěžek plesu bude věnován na podporu
akcí pro skrbeňské děti. Ceny do
tomboly vítány.

3. FARNÍ PLES
Římskokatolické farnosti
NÁKLO, PŇOVICE, SKRBEŇ,
pořádají v sobotu 30. ledna 2010
od 20.00 hodin v obecním sále ve
Střeni 3. FARNÍ PLES
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, 4. ledna 2010
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