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Na snímku „letní“ technika upravená pro odhrnování
sněhu z chodníků (obsluhuje Jaroslav Zlámal) a hasiči při
odklízení sněhu ze střechy přísálí obecního sálu.

ZIMA − starosti i radosti
Letošní zima nešetří mrazem ani sněhem a klade značné nároky na
údržbu komunikací. Pro snadnější udržování chodníků byla pořízena k
žacímu traktorku sněžná radlice. Tato technika se ukázala jako dobrý
pomocník a většina chodníků v obci je během několika hodin prohrnuta.
Tímto způsobem však nelze chodník očistit dokonale. Hlavní úseky se snažíme prosolit, všude to ale zajistit nelze. Proto velmi děkuji všem, kteří
nečekají a chodníky si před svými domy dočišťují, ačkoliv to dnes již není
jejich povinnost.
Prohrnování komunikací pro- vytrvalému několikahodinovému
vádí jako každý rok pan Vyhlídal, sněžení stačí auta sníh před prohrletos několikrát pomohl i SOLVIT. nutím ujezdit, za nízkých teplot tato
Přesto vím, že situace není uspo- vrstva zmrzne a nejde již radlicí odkojivá. Je to způsobeno více důvo- stranit; při silných teplotních výkydy. Ne všude lze se širokou radlicí vech sníh nataje a zanedlouho
projet (odstavená auta, nakupené zmrzne v celistvou ledovou plochu
hromady sněhu z vjezdů, …); díky která odolává soli atd.

Doufám, že rozmary zimního
počasí už budou mírnější a budeme
schopni si s nimi poradit. Občanům
děkuji za pochopení.
Starosta

Dìtem sníh nevadí...
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

ODVOZ ODPADŮ
Technické služby města Olomouce upozorňují, že odvoz komunálního odpadu bude prováděn nadále
vždy každé sudé úterý, avšak pouze
v dopoledních směnách, které začínají
již v 5:30 hod. Z toho důvodu je
vhodné, aby občané dávali popelnice před své domy brzy ráno nebo
předchozí den večer. Pro pozdě připravené popelnice se nelze vracet.
Kontejnery na tříděný odpad
jsou vyváženy v těchto termínech:
Plasty - každou středu
Sklo - každé sudé pondělí
Nápojový karton - první liché
pondělí v měsíci

OPRAVA MOSTU
U KŘEPELKY
V současné době se připravuje
stavební řízení pro opravu mostu
přes rychlostní komunikaci u motorestu Zlatá křepelka. Dle sdělení
investora je oprava naplánována na
letošní rok a měla by být zahájena
ihned po vydání stavebního povolení, předpoklad březen, duben.
Potrvá přibližně 4 měsíce. Po tuto
dobu bude most uzavřen.

Nový kontakt
na obecní úřad
Po výrazném zlepšení signálu
O2 pro mobilní telefony lze nyní využít i spojení na obecní úřad prostřednictvím tel. čísla 725 855 074.

POPLATKY
Od února se na obecním úřadě
platí poplatky za odpad, stočné a nájemné z obecních pozemků. Všechny poplatky zůstaly ve stejné výši
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jako v loňském roce, to je za odpad
372,- Kč za osobu, stočné 55,- Kč
za osobu, nájemné podle stávajících
nájemních smluv.
Poplatky se platí vždy v pondělí
a ve středu od 8 do 16.30 hod. Prosíme dodržujte uvedené dny. Zájemci o placení převodem z účtu tak
mohou učinit po předchozí domluvě (tel.: 585 967 574, e-mail:
obec@skrben.cz).

Skrbeňské hodiny
1909 – 2009
V listopadu loňského roku uplynulo 100 roků od instalace hodinového stroje na věži kostela sv. Floriána ve Skrbeni firmou L. Hainz
Praha v hodnotě 1.100 K, což představovalo na tehdejší poměry dost
peněz.
Po celou tuto sto let trvající dobu
hodiny plnily svoji funkci bez větších poruch a sloužily občanům
k jejich spokojenosti.
Doba pokročila a bylo by třeba
provést modernizaci hodinového
stroje tak, aby odpadlo denní ruční
natahování, byla zajištěna větší
přesnost v udávání času a nároky
na údržbu zařízení byly sníženy na
minimum.
Tuto modernizaci by v termínu
únor – březen 2010 opět provedla
firma L. Hainz Praha, která byla založena v roce 1836 a v roce 1909
instalovala náš hodinový stroj ve věži
kostela, a tato po vrácení majetku
v restituci opět obnovila svou činnost a stará se např. o chod Staroměstského orloje v Praze a dalších
historických hodin.
Římskokatolická farnost Skrbeň,
jejíž péčí v minulosti byly hodiny
pořízeny a která je jejich majitelem,
se rozhodla s náklady na ni představujícími víc jak 100 tisíc Kč provést tuto modernizaci, na níž můžete i Vy přispět svým finančním darem v jakékoli výši a pomoci tak
ke zdárnému uskutečnění tohoto

záměru. (Na požádání bude vystaven doklad pro daňové účely.)
Vaše vstřícnost a ochota štědře
podpořit tuto snahu o modernizaci
hodin umožní pokračovat dále
v odkazu našich předků o zvelebování a zkrášlování obce pro budoucí časy.
Před 100 lety bylo po pořízení
hodin do kroniky zapsáno:
„Hodiny ukazují na čtyři strany.
Kostel ozdobil celou osadu.“
Podaří-li se modernizaci zdárně
dokončit (k čemuž můžete přispět),
bude potom možno obdobně zapsat:
„Hodiny po modernizaci pokračují v ukazování na čtyři strany a bitím na cimbály v oznamování času,
kostel pak v ozdobě celé obce.“
Skrbeň A. D. 2010

DOTACE, DOTACE, …
Začátek roku je obdobím, kdy
se podávají žádosti o některé typy
dotací. Této možnosti samozřejmě
Skrbeň využívá také. V současné
době jsou podány nebo se připravují žádosti o dotace a příspěvky na
tyto akce:
- parkoviště u hřbitova
- herní prvky do školního parku
- herní prvky do zahrady mateřské školy
- doplnění vybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů
- měřiče rychlosti (informační
radary) na vjezdech do obce
- kulturní aktivity během roku
Další projekty jsou „v záloze“
a vyskytne-li se vhodný dotační titul, budou příslušné žádosti rovněž
podány. Na dotace ovšem není právní nárok, zaleží na tom, do jaké
míry záměr žadatele odpovídá účelu, pro který je příslušný dotační titul vypisován a na počtu podaných
žádostí v poměru k objemu finančních zdrojů, které jsou k dispozici.
Doufejme, že alespoň některá žádost uspěje.
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OPRAVOVAL JSEM
SV. FLORIÁNA
V loňském roce byla na náklady obce provedena celková oprava vzácné barokní sochy sv. Floriána na nádvoří bývalého městského statku. Práce provedl akademický sochař René Tikal. Pana Tikala jsme požádali, aby
napsal něco o své profesní dráze a o opravě nejvzácnější památky v naší obci. Poskytl nám toto sdělení:
Ke své profesi jsem se dopracoval přes studia na
sochařsko kamenické škole v Hořicích a poté na Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér doc.
Hanzíka) ukončené v roce 1989. Pro samotné restaurování bylo rovněž důležité udělení povolení MK ČR
k restaurování uměleckých sochařských děl ze štuku
a kamene v roce 1998. Od té doby převážilo v mé tvorbě poslání záchrany kulturních památek před samotnou vlastní tvorbou.
Nejdůležitější realizace v oboru restaurování je restaurování umělecké a uměleckořemeslné výzdoby fasády poutního kostela Navštívení P. Marie a 14 soch na
atice přilehlé premonstrátské rezidence na Svatém Kopečku u Olomouce (2004), Morový sloup na náměstí
Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě a restaurování

sochařské výzdoby na fasádách tzv. Edelmannova paláce na Horním náměstí v Olomouci (2001). Z poslední doby je to obnova fasád depozitářů Vlastivědného
muzea v Olomouci (2008) a Mariánského sloupu v Uničově (2005-2007). Hlavními realizacemi vlastní sochařské tvorby jsou Kašna v Pardubicích (Bubeníkovy sady)
ve spolupráci s architektem P. Davidem (1995), Kamenná brána v Králíkách a realizace sochy sv. Šimona
(2004) podle vlastního návrhu na atice při kostele P. Marie na sv. Kopečku u Olomouce.
U obnovy sochy sv. Floriána ve Skrbeni šlo zejména o zpomalení procesů stárnutí kamene, zejména tzv.
koroze, při které kámen ztrácí své původní vlastnosti
(soudržnost) a zejména působením vody a chemickými
změnami vazeb v hornině tak působí nevratné úbytky
původního sochařského povrchu. K tomu přistupují
technické práce spojené s řešením dobrého odvodu srážkové vody od paty statue – v případě sv. Floriána rehabilitace schodu pod soklem a odstranění novodobých
obrubníků, jež zadržovaly vodu u paty sochy. Revizi byla
podrobena také nepůvodní levá ruka, jež byla doplněna při předchozí obnově. Protože však šlo o poměrně
zdařilý sochařsky pojednaný útvar, byl ponechán po
úpravě na svém místě. Shodou okolností byla nalezena
spolehlivá předloha pro obnovu chybějícího prapor3
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ce, jež byl vyhotoven z pozlacené mědi. Na soše byly také nalezeny fragmenty barevného pojednání, z nichž se odebraly vzorky k chemickofyzikální analýze. Přestože tyto nemohou napomoci k obnově předpokládaného barevného řešení, zůstanou výsledky průzkumu dochovány pro
budoucí generace. Stejně jako dokumentace restaurování uložená u vlastníka sochy a Národního památkového ústavu. Při restaurování sochy jsem
využil postupy obvykle používané pro restaurování kamene: neinvazivní
čištění, snímání nečistot a zprůchodňování krust pro průchod vodních par
z kamene, zpevňování organokřemičitanovými prostředky a doplňování
chybějících detailů směsí umělého kamene.
U restaurování totiž nejde o vlastní „podpis“ na díle, ale o respekt k dochovanému originálu a účinnou pomoc prodloužení životnosti památky.
Pokud se na základě spolehlivé dokumentace podaří napomoci původnímu vzhledu, jako se to podařilo ve Skrbeni, je pocit z dobře odvedené
práce ještě silnější.
René Tikal

KULTURA

SENIORKLUB
Na počátku nového roku každý
hodnotí to co se mu povedlo, ale také
přemýšlí nad zlepšením své práce
v novém roce. Uplynulý rok byl pro
nás rokem začátečnickým, kdy jsme
sbírali zkušenosti v práci pro seniory. Můžeme říci, že každá naše
schůzka i výlet se líbily a vždy jsme
se těšili na další setkání.
Pro letošní rok jsme vybrali zajímavosti z našeho okolí. Navštívíme zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova, zajedeme si do lázní Slatinice
a pojedeme do Ratibořic a Babiččina údolí, kde se každoročně koná

týden oživlých postav z knihy Boženy Němcové Babička.
Ale i na pravidelných schůzkách
konaných poslední pátek v měsíci
budeme mít zajímavé besedy. Vzpomeneme si jak se slavily v minulých
letech ostatky promítnutím filmů,
před velikonocemi chceme uspořádat výstavku ručních prací a výrobků, které si samy doma děláme a čím
si zdobíme byt před svátky jara.
Protože i v seniorském věku se
nebojíme počítače, máme nové webové stránky. Naše adresa je:
www.skrbenacinad20cet.webnode.cz.
Doufáme, že se budou líbit a přispějete nám novými náměty ke zlepšení naší činnosti.
Za seniorklub Marta Studená

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Během letošní Tříkrálové sbírky
bylo ve Skrbeni vybráno celkem
15.988 Kč.

KONCERT
Kruh přátel hudby pořádá
v neděli 14. února v Domě služeb
koncert, na kterém vystoupí houslista Leoš Čepický a klavírista Vladimír
Hollý. Na programu budou skladby
od J.S. Bacha, A. Schnitkeho. L. Fišera, A. Dvořáka a M. Ravela.
Začátek je v 18 hodin.

NOVÁ PRODEJNA
V areálu firmy SOLVIT, v bývalé kuchyni statku, byla otevřena nová samoobslužná prodejna smíšeného zboží „U FLORIÁNKA“. Nakoupit zde můžete
pečivo z Penamu i z Mohelnice,
uzenářské výrobky, mražené
zboží, drogerii a galanterii.
Na vaši návštěvu se těší
manželé Janíkovi.
Otevírací doba:
06:45 – 11:30
Po – Pá
13:30 – 17:30
07:00 – 11:00
So – Ne
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