
Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXIII. 2023

OBČASNÍK
SKRBEŇSKÝSKRBEŇSKÝ

1
LEDEN

INFORINFOR

Práce na dálnici D35 v kilometru 
259 u Olomouce řeší převis poptávky 
po stáních pro nákladní automobily. 
Kromě parkovacích míst došlo k do-
plnění tuzemské silniční sítě o nové 
místo plnohodnotného odpočinku.  
V rámci rozšíření staré odpočívky jsme 
přistoupili k položení inženýrských 
sítí, proběhly opravy povrchů včetně 

odvodnění a pod zemí nechybí ani 
odlučovač ropných látek. Stání pro 
kamiony vzniknou z cementobetonu, 
ostatní plochy pokryje asfalt. Součástí 
stavby jsou normované odbočovací  
a připojovací pruhy. Z doplňkové 
výbavy stojí za zmínku například 
osvětlení LED, lavičky, stoly, kame-
rový dohled, systém pro sledování 

obsazenosti parkoviště nebo takzvané 
korporátní toalety.

Korporátní toalety budou mít 
stejnou podobu podél dálnic po celé 
republice. V rámci prefabrikované 
stavby je počítáno s automatickými to-
aletami a sprchou v nerezovém prove-
dení. V případě dokončované odpočív-
ky Skrbeň zatím nemáme dodavatele 
nového typu sanitární zóny, navzdory 
třikrát vypsanému výběrovému řízení 
a úpravě podmínek se nepodařilo najít 
zhotovitele, sociální zařízení bude pro-
to zajištěno provizorním způsobem. 
Budeme se nadále snažit co nejrychleji 
nahradit mobilní WC podstatně kom-
fortnějším zázemím.

NOVÁ DÁLNIČNÍ ODPOČÍVKA 
SKRBEŇ – KŘEPELKA

Modernizace malé odpočívky Skrbeň dospěla do finále, stavba původem 
z 80. let minulého století je dokončena. Rozšíření za cca 45,4 milionu Kč bez 
DPH bylo dokončeno v pondělí 19. 12. 2022.
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Nedávná vlna mrazů nám vedle 
možnosti sněhových radovánek při-
pomněla také úskalí teplot pod bodem 
mrazu, jakým můžou být mimo jiné 
chodníky v podobě kluziště. Zcela 
nejběžnějším pomocníkem v boji proti 
namrzlým chodníkům je posypová sůl. 
Sůl je nepochybně účinným prostřed-
kem, má však svoje nevýhody. Tou 
první je, že při teplotách okolo -8 °C už 
přestává účinkovat. Dále škodí na obu-
vi a pálí na tlapkách našich čtyřnohých 
mazlíčků. Po roztátí samozřejmě sůl 
nezmizí a dostane se do půdy, odkud 
se může dostat do zeleně, které škodí 
a může ji zcela zničit, nebo se dostane 

Optická síť v obci Skrbeň
Hlavní výhody naší optické sítě:

- dlouholetý poskytovatel internetu a digitální televize

- kvalifikovaná technická podpora

- rychlé a stabilní připojení

- jsme vlastníkem infrastruktury

Dárek pro Vás - při podpisu smlouvy o připojení Vám zdarma

zpřístupníme balíček MAXI naší IPTV ( chytré digitální televize) na

jeden měsíc zdarma.
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www.doubrava.net
m: 776 778 173

POSYPOVÁ SŮL 
– POMOCNÍČEK 
S ÚROKY

Máme krátce po Vánocích, a tak si jistě vzpomenete na úryvek z po-
hádky Lotrando a Zubejda, kde herec Arnošt Goldflam v roli obchodníka 
Lustiga trefně poznamenal: ,,Inu, svět je malý a o náhody tu není nouze!“. 
Přesně tak by se dal totiž okomentovat dotaz, který v prosinci dorazil na 
náš obecní úřad až z dalekého Lichtenštejnska.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU  
VE SKRBENI: SKRBEŇSKÉ KOŘENY 
V DNEŠNÍM KNÍŽECTVÍ

do podzemních vod, kde rovněž není 
žádoucí. Další možností je splach do 
kanalizace, kde pak dělá problémy  
v čističce odpadních vod. Zkrátka, sůl 
nejdříve člověku poslouží a pak si za 
tuto službičku vybere svou cenu.

Proto jsme se rozhodli hledat 
alternativu. Po zvážení několika mož-
ností jsme nakonec na zkoušku koupili  
300 kg chloridu hořečnatého, který 
bude použit při dalším mrazu. Chlo-
rid hořečnatý na rozdíl od klasické 
posypové soli funguje až do -25 °C, 
nemá vedlejší účinky na životní pro-
středí, ani nezpůsobuje korozi (jde mj.  
o zcela bezpečnou látku, která se při-
dává do potravin). Jeho nevýhodou 
je sice vyšší cena, měl by ale být asi 
desetkrát účinnějším rozpouštěčem.

Uvidíme, jak tato alternativa ob-
stojí v praxi.

Obrátil se na nás pan Günther Tra-

besinger, který hledá své rodinné před-

ky, a při bádání po dávných příbuzných 

své manželky zjistil, že několik z nich 

se v 1. polovině 19. století narodilo 

ve Skrbeni v domě č. 36. Chtěl proto 

zjistit, jestli tento dům dodnes stojí  

a kde přesně, protože mohlo dojít  

k přečíslování a také se různě pojme-

novaly jednotlivé ulice.

Pro upřesnění uveďme, že tento 

dům v době, kterou uvádí pan Tra-

besinger, patřil chalupníku Josefu 

Lakomému, kterému se zde spolu 

s manželkou Eleonorou Koutnou 

narodilo celkem 11 dětí mezi léty 

1810-1835, z nichž se dospělého 

věku dožilo pouze 7. Jejich syn Josef, 

narozený 4. 3. 1831 ve Skrbeni na  

č. 36, byl prapradědečkem manželky 

pana Trabesingera. Tato větev rodiny 

Lakomých se později přesunula do 

Příkaz a dotyčný dům se dostal do 

majetku rodiny Dostálových, kteří jej 

vlastnili přes 120 let. Mnozí z nás ještě 

rodinu Dostálových pamatují, protože 

posledním zde bydlícím byl pan Vla-

dimír Dostál, dlouholetý skrbeňský 

knihovník, a právě v jeho domě č. 36 

byla umístěna knihovna do té doby, 

než byla vybudována knihovna nová, 

která je, jak jistě víte, nad jídelnou 

vedle obecního úřadu. 

Tak už víte, o který dům se jedná? 

Myslím, že ano, a pro naše mladší 

nebo nové spoluobčany, kteří nevědí, 

kde se původně nacházela skrbeňská 

knihovna - jde o dům paní Pikalové na 

ulici Hlavní č. p. 36. Stejnou informaci 

jsme tedy poskytli i panu Trabesin-

gerovi, který ještě s poděkováním 

odpověděl a napsal spoustu dalších 

zajímavých genealogických poznatků 

o  původu své rodiny z Hané. 
Matěj Vymětal
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Dříve či později přijde v životě 
každého z nás období, kdy si můžeme 
myslet, že na nové zážitky už nemáme 
čas, a to nejlepší už máme za sebou. 
Řeč je o stáří. My jsme ale přesvědče-
ni, že stářím život rozhodně nekončí. 
Ba právě naopak, přichází ideální pří-
ležitost vrhnout se na realizaci toho, na 
co nám dodnes nezbýval čas. 

Život na internetu, není jen  
pro mladé

Dnešní doba je plná sociálních sítí, 
internetu a medií. Není divu, že jim 
rozumí především mladá generace, 
která na nich prakticky vyrostla. Vám 
se tak může zdát, že vašim vnoučatům 
v tomto směru nestačíte. Nač ale věšet 
hlavu, život na internetu přeci není jen 
pro mladé. Internet vám nabízí spoustu 
možností a mimo jiné, můžete díky 
němu otužit vztah s vnučkou nebo 
vnukem.  Přinášíme pár příkladů, co 
vám internet může nabídnout:

• Komunikace – Elektronická 
pošta a sociální sítě přináší veliké 
usnadnění v komunikaci s vašimi blíz-
kými. Vaše zpráva se doručí okamžitě 
a vy nemusíte ztrácet čas s hledáním 
známky a cestou na poštu. Stejně tak 
můžete sdílet zážitky se svou rodinou, 
která vás může denně zásobovat přísu-
nem fotografií a videí. 

• Informace – Na internetu na-
jdete téměř vše: jízdní řády, ordinační 
hodiny, počasí, recepty a kuchařky, 
televizní programy, zprávy o kultuře, 
sportu apod. 

• Nakupování – Pokud jste 
vášnivými nákupčími a každý den pře-
mýšlíte co a kde koupit vašim dětem 
nebo vnoučatům, tak je internet mís-
tem pro vás. Můžete sedět v pohodlí 
domova a brouzdat na stránkách knih-
kupectví, hračkářství nebo obchodů 
s oblečením. Další výhodou je to, že 
pokud vám okolnosti nedovolují zajít 
si pro potraviny, existují obchody, 
které vám zboží dovezou až před dům.

STÁŘÍM  
TO NEKONČÍ

Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na již tradiční 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
spojené letos

S TŘÍKRÁLOVÝM OBDAROVÁNÍM  
dětí z olomouckého KLOKÁNKU,

které se koná ve čtvrtek 5. ledna 2023
od 16.30 hod.

v kostele svatého Floriána ve Skrbeni.

Přijďte si s dětmi zazpívat známé koledy a zároveň obdarujte děti 

z olomouckého Klokánku dárečky ze sortimentu drogerie (např. dezin-

fekční gely na mytí rukou, sprchové šampony, šampony na vlasy…)

Dárečky určené Klokánku přineste s sebou do kostela.
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• Zábava – máte rádi šachy, 
piškvorky, scrabble nebo rádi luštíte 
křížovky, ale nemáte je s kým hrát 
nebo se vám nechce každou chvíli 
nakupovat nové a nové sešity? Na in-
ternetu najdete všechny druhy zábavy. 
Navíc se vám nikdy nestane, že na to 
budete sami, protože vaším soupeřem 
může být kdokoliv ze světa. 

Vzdělávejte se a bavte se 
Až si do sytosti užijete zaslou-

ženého klidu, který stáří přináší, je 
načase začít opět plánovat. Zmapujte 
prostředí, a to co byste chtěli ve vašem 
okolí navštívit a stihnout. Zjistěte si 
termíny výstav, programy divadel  
a kin, otevírací doby muzeí a jaké 
sportovní aktivity ve svém okolí máte. 

V dnešní době také najdete spous-
tu kurzů, které můžete absolvovat  
i v pokročilejším věku. Pokud jste 
vždy měli chuť naučit se základy an-
gličtiny nebo snad španělštiny, jen do 
toho. A jestli máte spíše sportovního 
ducha, můžete si udržovat kondici  
v kurzech pilates nebo jógy. Pokud si 
nevíte rady, jaký kurz zvolit, zkuste 
situaci probrat s vaší rodinou. Mož-
ná najdete společnou řeč a vyberete 
aktivitu, kterou můžete absolvovat 
společně a stmelíte tím vaše vztahy.   

Ve stáří není problém ani cestová-
ní. Nemusíte tak zůstat u zasněného 
dívání na dokumenty o různých ze-
mích. Existuje řada společností, které 
nabízí zájezdy včetně česky mluvícího 
průvodce, který vám vše představí  
a bude vám k ruce. Stačí si pouze 
vybrat destinaci, termín, sbalit kufr  
a můžete vyrazit. 

Psychologická poradna MOJRA, 
www.mojra.cz

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ

+ 4 2 0  6 0 8  9 6 8  0 8 2
K O D U S K O N I C E @ S E Z N A M . C Z

Bytový dům KODUS
Masarykovo náměstí 477

798 52 Konice

NOVĚ OTEVŘENO

K NASTĚHOVÁNÍ OD 1. 1. 2023

BYDLENÍ PRO OSOBY STARŠÍ 60TI LET

VELIKOST BYTŮ 1+KK, RŮZNÉ VÝMĚRY

CENY JIŽ OD 8000 KČ VČETNĚ SLUŽEB A ENERGIÍ

KODUS
KONICE


