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PRIMICE
Letos prožila obec skrbeňská po
97 letech opět primiční slavnost, kdy
nový novokněz Mgr. Antonín Fiala
slavil svoji primici, při které sloužil
první mši svatou po svém vysvěcení na kněze a která má zvláštní slavnostní charakter.
Prvním skrbeňským novoknězem po zřízení nové farnosti skrbeňské v roce 1869 byl P. Matěj Kvapil, který se narodil v roce 1863
v domě č.p. 7 (dnes Podvrbí 2),
pocházel z 11 dětí, měl devět bratrů a jednu sestru. Farní kronika uvádí jen stručnou informaci: Roku

1888 byl chrám páně vymalován.
Téhož roku, 15. července, měl
v něm prvotiny (primici) P. Matěj
Kvapil, rodák skrbeňský. Bylať to
první primice ve zdejším kostele.
Působil jako administrátor v Černoštině, jako farář ve Staré Vsi a posledním jeho působištěm byly Všechovice, okr. Přerov, kde 3. srpna
1927 ve věku 64 let zemřel.
Ve vedlejším gruntě u Vrbků
č.p. 8 (Podvrbí 4) se v roce 1864
narodil budoucí novokněz P. Josef
Vrbka. Pocházel ze sedmi dětí a po
vystudování bohosloví působil
v rámci bývalého Rakousko-Uherska v Istrii ve farnosti Laniška
u Terstu. Po 1. světové válce musel

odtud odejít a působil jako farář
v Rozstání, kde také 10. 12. 1926
ve věku 62 let zemřel. Je pochován
na skrbeňském hřbitově v hrobce
Vrbků.
Na nejstarším skrbeňském gruntě u Izáků č.p. 50 (Na Návsi 9) se
9. března 1881 narodil další novokněz P. Josef Izák. Pocházel ze čtyř
dětí. Po vystudování Slovanského
gymnázia v Olomouci odešel studovat na kněžský seminář v Praze
a studium ukončil v Olomouci. Po
vysvěcení na kněze a první primiční mši 14. července 1912 jako kaplan působil na Dolní Bečvě, v Rožnově, Prusinovicích a od roku 1929
jako farář ve Veřovicích u Frenštátu,
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kde 14. dubna 1935 umírá. Je pohřben v rodinné hrobce Izáků na
hřbitově ve Skrbeni.
V doškové chaloupce drobného
zemědělce na Zápovědi se 2. září
1888 narodil další budoucí kněz ze
Skrbeně P. Gabriel Vlček. Byl prvorozeným synem a měl ještě devět
sourozenců. Přes skromné majetkové poměry umožnili rodiče polovině svých dětí vystudovat. Nejstarší
Gabriel vystuoval na kněze a po
vysvěcení 6. července 1913 měl
svoji primici ve Skrbeni. Působil jako
farář v Kašavě, Trnavě u Zlína a
nakonec v Kralicích na Hané. Zde
zastával později i funkci místoděkana prostějovského děkanátu a byl
mu udělen titul konzistorního a arcibiskupského rady. Jako farské hospodyně se u něho vystřídaly jeho
neprovdané sestry. Byl člověkem
milým a skromným, byl úspěšným
kazatelem, který si získal lásku
svých farníků. Když mu byl za totality odebrán za přečtení zakázaného biskupského listu státní souhlas,
vrátil se do Skrbeně a zde za zavřenými dveřmi kostela bez přístupu
věřících časně ráno sloužil mši svatou. Zemřel ve Skrbeni 7. října 1967
a je pohřben v rodinné hrobce na
skrbeňském hřbitově.

Z jeho primiční slavnosti se zachovala fotografie slavnostní brány,
kterou byl veden primiciant
z rodného domu v průvodě do kostela. Na této fotografii je vidět, jak
vypadaly domy ve středu vesnice.
Je to bývalá výměna gruntu u Lónů,
nízká budova krytá ještě dochem
(dnes zde stojí dům Hlavní č. 19)
a dále roh Lónova gruntu rovněž kry2

tý ještě dochem. Vpravo je vidět střechu Brzobohatého gruntu, dnes u
Králů. Silnice je ještě prašná bez
dláždění, před kostelem tzv. Císařská lípa, kostel již má svoji typickou
věž z roku 1908.
V pořadí pátý skrbeňský novokněz P. Mgr. Antonín Fiala, nejmladší ze čtyř sourozenců, oslavil svoji
primici 4. července 2010. Po ukončení studia na teologické fakultě
v Olomouci a ročním působení jako
jáhen v Kyjově byl vysvěcen na kněze arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem 26. června v chrámu sv.
Václava v Olomouci spolu s dalšími
sedmi jáhny olomoucké arcidiecéze.
Nastoupí nejdřív jako kaplan do farnosti v Drahotuších, aby po získání
znalostí chodu farnosti nastoupil na
místo svého dalšího působení.
„Milí skrbeňští farníci a rodáci,
chtěl bych Vám všem upřímně a ze
srdce ještě jednou poděkovat, že
jsem spolu s Vámi mohl poděkovat
Bohu za dar kněžství. Děkuji Vám
všem za krásný průběh slavnostní
primiční mše svaté a za ochotnou
spolupráci. Vím, že jsem děkoval po
primiční mši na hřišti, ale prostřednictvím skrbeňského Inforu, děkuji
ještě jednou všem, kteří přispěli
k důstojné oslavě Boha v naší farnosti. Především děkuji místnímu
panu faráři P. Mgr. Ondřeji Jiroutovi, dále panu starostovi Tomáši
Spurnému, ředitelce ZŠ ve Skrbeni
p. Mgr. Jarmile Kulaté, skrbeňským
hasičům za organizaci a pomoc při
celé slavnosti, rodině Svobodové
a všem kteří krásně a s láskou nastrojili a připravili kostel a tribunu
s oltářem na hřišti. Abych na někoho s vděčností nezapomněl, tak DĚKUJI OPRAVDU VÁM VŠEM, kteří
jste se přidali na jednom díle, které
vytvořilo velkou krásu a řekl bych
i pokojný slavnostní den ve Skrbeni.
Lidé z dáli i z okolí, kteří přijeli
na primici do Skrbeně, mě potom
volali, že zažili opravdu krásnou

slavnost a všechno (ačkoli bylo velké letní teplo) prožili v pokojné a
radostné atmosféře. Velmi oceňovali, že se zapojilo spoustu lidí a všechny to navzájem spojilo.
Nyní jsem již druhý týden
v Drahotuších na faře, kde mě lidé
přijali s velikou láskou a úctou.
Mám na starost spolu s panem farářem ještě 6 farností. Pamatuji na
Vás všechny v modlitbě. Bůh ať Vás
vede a chrání ode všeho zlého.“
S pozdravem a přáním všeho
dobrého P. Mgr. Antonín Fiala
Nabídka:
Kdo by měl zájem o primiční
slavnost v elektronické podobě, může
si DVD objednat do konce srpna na
obecním úřadě. Cena je 150,- Kč.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

UKAZATELE
RYCHLOSTI
Na obou vjezdech do Skrbeně
byly instalovány ukazatele rychlosti, které by měly řidiče přimět
k tomu, aby do obce vjížděli pomaleji. Obec využila možnosti získat
na tento účel dotaci od Olomouckého kraje. Celkové náklady činily 110 054 Kč, z toho 1/3 pokryla
dotace.
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OPRAVA MOSTU U KŘEPELKY
Začátkem července byla dokončena oprava mostu
přes rychlostní komunikaci R35 u motorestu Křepelka.
Otevření mostu proběhlo v pátek 2. 7. 2010 odstraněním značky zákaz vjezdu.

Most slouží pro přemostění polní cesty, sjezd
z mostu na rychlostní komunikaci není možný ani
v jednom směru. Umožňuje přechod pro pěší mezi parkovištěm u rychlostní komunikaci ve směru na Olomouc a benzinovou pumpou u motorestu Křepelka.
Chodník je udržovaný pouze na straně motorestu. Silnice přes most pokračuje zpevněnou polní cestou, která se dále napojuje na silnici mezi Příkazy a Vojnicemi.
Cestu protíná biokoridor vysazený v letech 2004 - 2005.
Touto rekonstrukcí byla prodloužena životnost
mostu o 50 let a vozovky na mostě o 25 let. Zatížitelnost mostu dle statického výpočtu je v kategorii "normální" 28 tun, v kategorii "výhradní" 93 tun.
Ing. Jakub Henkl

MYSLIVECKÝ ROK
Most byl postaven v roce 1978 a jeho rekonstrukce
musela být provedena z důvodů bezpečnosti na mostě
i pod mostem. Investorem oprav bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rekonstrukce mostu, který je dlouhý
přes 68 metrů, trvala 4 měsíce a most byl po tuto dobu
mimo provoz. V průběhu stavby byl také omezen provoz na rychlostní komunikaci pod mostem na jeden průjezdný pruh v obou směrech a snížena rychlost.
Před rekonstrukcí byl most neudržovaný, zarostlý
dřevinami a travou. Nájezdy byly při napojení na most
pokleslé místy až o 50 cm. Porušena byla izolace mostního svršku a chybně udělané odvodnění mostu bylo
zanesené a zcela nefunkční. Zábradlí bylo zrezivělé
a na několika místech chybělo úplně. Nosná konstrukce mostu ani základy porušeny naštěstí nebyly.
Rekonstrukce započala kompletní výměnou
mostního svršku. Byl odstraněn stávající povrch mostu a demontováno staré zábradlí. Dále byla vybetonována nová vyrovnávací vrstva, položena zcela nová izolace a nová vozovka. Chodník na mostě byl zbudován
po obou stranách vozovky se zvýšeným odrazným pruhem. Precizně bylo vybudované nové odvodnění mostu, vydlážděno kamenem a betonovými žlaby. Na opevnění pod mostem byla betonová dlažba nahrazena trvalejší kamennou dlažbou. Byly vyčištěny propustky
a příkopy pod mostem. U pilířů a nosníků byla vyměněna obnažená a zrezivělá výztuž a provedena sanace
celého podhledu. Mostní římsy byly zcela vyměněny.
Most dostal nové bezpečnější zábradlí, které je lépe
udržovatelné. V místech napojení nájezdů na most byly
udělány nové dilatační závěry. Vozovka na nájezdech
byla vyspravena jen několik metrů od mostu. Nájezdy
na most opraveny nebyly a zůstaly děravé a částečně
nezpevněné. Z nájezdů byly odstraněny a prořezány
náletové dřeviny.

V srpnu probíhají v naší honitbě žně. Zvěři i dalším volně žijícím živočichům se ve velmi krátké době
změní potravní a krytové podmínky. Čas žní tak předznamenává počátek intenzivnější péče myslivců o zvěř.
Bažantům do zásypů předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulávání bažantů po okolí.
Komu jsou myslivci podřízeni a kdo je kontroluje
Myslivci nejsou žádnými mocipány v přírodě, jak
je prezentovali někteří redaktoři v tisku před schvalováním nového zákona o myslivosti.
Myslivci si nemohou v přírodě dělat co chtějí. Myslivost je řízena zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti
ve znění předpisů pozdějších.
Porušování jakéhokoliv zákona včetně zákona o myslivosti je trestně postižitelné. Dohled na dodržování zákona o myslivosti je v kompetenci státní správy počínaje Ministerstvem zemědělství přes Krajské úřady až
po obce s rozšířenou pravomocí.
Porušování zákona o myslivosti může kontrolovat
a stíhat policie spolu s dalšími kontrolními orgány (např.
pytláctví nebo poškozování biotopů zvěře). Zákon o myslivosti a na něj navazující vyhlášky řeší kromě jiných
skutečností i to, kdo smí vykonávat právo myslivosti,
na jakých pozemcích, kdy se smí lovit a vymezuje povinnosti myslivců ke zvěři.
V mysliveckých sdruženích zabezpečuje provádění zákonných předpisů spojených s chovem a lovem
zvěře myslivecký hospodář a na každých započatých
500 ha honitby je k ochraně myslivosti ustanovena jedna myslivecká stáž se statutem veřejného činitele. Tyto
osoby mají zákonem stanovené kompetence při provádění svých funkcí.
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Myslivost je jedinou zájmovou
činností, která je spravována samostatným zákonem. Pro její výkon musí
myslivci absolvovat přísné zkoušky.
Obsah předmětů zkoušek je dán zákonnou vyhláškou. Předmětem
zkoušky jsou i zákony a předpisy
o myslivosti, ochraně přírody, zbraních a střelivu, ochraně zvířat proti
týrání a veterinárně hygienické předpisy. Znalost zákonů a předpisů se
ověřuje i v praktických znalostech
(např. zacházení se zbraněmi a střelivem). Ke všeobecně uznávaným zásadám patří i myslivecká etika, která
sahá až za hranici zákonných zákazů
a nařízení. Způsoby chování myslivců, členů Českomoravské myslivecké jednoty, vymezuje Myslivecký řád,
který je kodexem chování myslivce.
Nejlepší vizitkou vůči společnosti ale
musí být jedině vzorné osobní myslivcovo chování a řádný a zodpovědný chov zvěře a způsob jejího lovu.
Navzdory těmto skutečnostem
jsou myslivci často nezaslouženě,
nepravdivě a podjatě vystavování
kritice ve sdělovacích prostředcích.
To, že myslivost není jen výsadou skupiny "privilegovaných" movitých lidí se vám vážení a milí čtenáři a spoluobčané pokusím objasnit v příštím čísle našeho občasníku.
Ing. Vladimír Vrbka

KULTURA

Z DĚTSKÉHO
PRÁZDNINOVÉHO
ODPOLEDNE
Letošní „Dětské prázdninové
odpoledne“ připravené na sobotu
17. července bylo poznamenáno nebývale horkým počasím. Pořadatelé uvažovali o zrušení akce, ale některé předpovědi počítaly s mírným
ochlazením. To však nenastalo. Není
tedy divu, že na začátek programu
přišlo jen šest dětí. Šašek Viki je přesto asi hodinu bavil a s hrstkou později příchozích zapojil do několika
soutěží. V úmorném horku však nebylo vhodné pokračovat a program
byl ukončen. Snad někdy příště a za
příznivějších podmínek.

SPORT

HASIČI – VETERÁNI
Na poslední srpnovou sobotu je
připravena tradiční soutěž hasičů –
veteránů. Za účasti několika družstev budou hasiči starší 40 let soutěžit v požárním útoku. Přijďte je
povzbudit a společně se pobavit.
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POVÍDÁNÍ S OTCEM
ONDŘEJEM
Knihovna obce Skrbeň zve na
další povídání s otcem Ondřejem Jiroutem na téma „Proč je kostel
v centru obce“, které se uskuteční
24. srpna v 17 hodin v kostele sv.
Floriána. Povídání doplní hra na varhany a mariánské písně. Zveme děti
i dospělé – přijďte se s námi ztišit
a zazpívat.

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
V KNIHOVNĚ
V obecní knihovně byla instalována výstava fotografií dokumentující proměnu skrbeňských domů v posledních třiceti
letech. Vystaveny jsou fotografie, které v roce 1980 pro olomoucké muzeum pořizoval pan
Mgr. Jan Vymětal a fotografie
pořízené pro obecní archiv
v roce 2000 a 2010. Mnoho
domů v tomto období prošlo zásadními změnami a jejich původní podoba byla již téměř zapomenuta. Z tohoto hlediska je
výstava velmi zajímavá.

KOŠT SE BLÍŽÍ
Blíží se 11. ročník soutěže o
nejlepší ovocnou pálenku, oblíbený „Košt hanácké slivovice“.
Aby bylo co hodnotit a koštovat, vyzýváme již nyní všechny,
kteří jsou ochotni nabídnout
k posouzení své slivovice, meruňkovice, hruškovice atd., aby
tak učinili co nejdříve. Své vzorky (minimálně 0,3 l) předejte
kterémukoliv členovi obecního
zastupitelstva nebo v hospodě
Na Návsi s uvedením druhu
ovoce ze kterého je pálenka vyrobena, roku sklizně, případně
obsahu alkoholu, a to nejpozději
do pátku 10. září.
Vyhlášení výsledků a veřejná ochutnávka bude v sobotu
18. září.
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