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Problém by byl vyřešen, kdyby 
bylo posunuto napojení místních 
komunikací dále od přejezdu. Při úpl-
ném respektování normy pro všechna 
v úvahu připadající vozidla by však 
musela být „ukrojena“ část areálu 

hřiště až přibližně k workoutu. Takový 
zásah do hřiště obec odmítla. Po řadě 
jednání projektant navrhl řešení, které 
by mohlo být přijatelné pro všechny 
zúčastněné. Brána do hřiště bude po-
sunuta směrem do areálu jen o cca 1 m. 

To umožní odbočování k Nové čtvrti 
všem vozidlům o celkové délce do 7 m. 
Delší vozidla budou moci využít „toč-
nu“, která bude vybudována na začátku 
ulice Jos. Fialy vpravo od přejezdu. 
Vozidla se zde otočí a na Novou čtvrť 
budou moci přejet silnici „napříč“, bez 
rizika uváznutí pod závorami. Točna 
umožní i jízdu autobusů a případné 
budoucí zřízení zastávky.

Na straně k obci budou muset 
ustoupit přestárlé kaštany, zabrána 
bude i část dnes travnaté plochy mezi 
dětským hřištěm a komunikací. 

Jiné přijatelné řešení není.
Obec by tyto úpravy neměly nic 

stát, investorem bude správa železnic.

REKONSTRUKCE PŘEJEZDU – ŘEŠENÍ
V listopadovém vydání Inforu byla zveřejněna informace o jednáních 

ohledně úprav napojení místních komunikací, které si vyžádá plánovaná 
rekonstrukce železničního přejezdu. Připomeňme, že při striktním dodržení 
příslušné normy by musel platit zákaz odbočení při jízdě z obce směrem  
k Nové čtvrti, v opačném směru by bylo omezení pro odbočení k ulici Li-
pové. To proto, že by mohla nastat situace, kdy v protisměru budou jiná 
vozidla, odbočující vozidlo tedy nebude moci pokračovat v jízdě a zůstane, 
třeba i částečně, v prostoru závor.

REKONSTRUKCE PŘEJEZDU

Nynější přístřešek na vlakové zastávce bude na-
hrazen zcela novou stavbou umístěnou na zvýšeném 
nástupišti odpovídajícím současným požadavkům.
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Současně bude nynější přístřešek 
na vlakové zastávce nahrazen zcela no-
vou stavbou umístěnou na zvýšeném 
nástupišti odpovídajícím současným 
požadavkům.

Už několik desítek občanů využilo 
další způsob, jak získávat informace  
o dění v obci jinak než prostřednictvím 
klasického obecního rozhlasu. Můžete 
se zaregistrovat prostřednictvím:

• přihlášení přes internetové 
stránky služby Hlášenírozhlasu.cz 
vaší obce

• nainstalování mobilní ap-
likace Hlášenírozhlasu.cz, kterou 
naleznete na Google Play nebo App 
Store

• odevzdání registračního 
ústřižku na obecním úřadě

NEZAPOMEŇTE,
že i nadále se můžete přihlásit 

k odběru upozornění na informace 
zveřejňované na webu obce. Ne vše 
se totiž zveřejňuje prostřednictvím 
Hlášenírozhlasu.cz. 

HLÁŠENÍ 
ROZHLASU JINAK

Ačkoliv školní budovy v současné 
době osiřely a děti se učí na dálku podle 
pokynů, které učitelé rozesílají e-maily 
apod., ve skrbeňské škole klid není. 
Přerušení vyučování se stalo nečekanou 
příležitostí pustit se do rekonstrukce 
podlahy v učebně v přízemí. Nejprve 
zde byl byt řídícího učitele, později 
mateřská škola, potom školní družina  
a normální učebna. Podlaha je ale mož-
ná původní nebo jen o něco mladší než 
škola samotná. Tomu odpovídal i její 
stav. Napraven bude nyní.

VE ŠKOLE  
SE PRACUJE
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Letošní rok jsme se vypravili na Školu v přírodě již 
začátkem března.

   V pondělí ráno jsme se tedy nalodili na palubu auto-
busu a po nezbytném rozloučení a zamávání maminkám, 
tatínkům jsme se vydali na cestu do neznáma. Na dětech 
bylo vidět napětí a zvědavost, co je asi bude v příštích 
dnech bez rodičů čekat. 

Po necelých dvou hodinách jízdy jsme se blížili  
k cíli naší cesty. Projížděli jsme úzkou asfaltovou silničkou  
a naráz se před námi ze smrkového lesa vyloupla nádherná 
patrová zděná stavba v kombinaci se dřevem. Kouzelné 
ubytování uprostřed nedotknuté přírody nás všechny ihned 

ŠKOLU V PŘÍRODĚ 
JSME JEŠTĚ STIHLINad Skrbeňó přeletělo hejno ptáku,

nad Skrbeňó přeletělo hejno ptáku.
Nebêlê to žádni ptáci,
to si jenom zazpivalê Skrbeňáci.
Nebêlê to žádni ptáci,
to si jenom zazpivalê Skrbeňáci.

Moja mama říkávala, nechoď ôž tam,
moja mama říkávala, nechoď ôž tam,
Ale já tam, přece pudô,
protože só Skrbeňáci kabrňáci.
Ale já tam, přece pudô,
protože só Skrbeňáci kabrňáci.

Zní to možná příliš nadneseně, ale Skrbeň má opravdu svou „hymnu“. Kdy a jak vznikla a kdo je autorem ví možná 
jen někdo z pamětníků. Skutečností je, že si ji zpívávala u táboráku a při podobných příležitostech skupinka dnešních 
šedesátníků v době před cca 45 lety. Potom na dlouhá léta písnička upadla v zapomnění. 

Před několika roky ji opět vzkřísili skrbeňští hasiči. Zpívají ji zejména na soutěžích, pro obveselení ale i s notnou 
dávkou skrbeňského patriotismu. Nebyl však nikdo, kdo by je doprovodil třeba na kytaru, žádný notový záznam se 
nedochoval. To už ale neplatí. Úkolu opatřit text notami se ujal nadaný skrbeňský muzikant Aleš Bodlák, student  
2. ročníku kroměřížské konzervatoře. 
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OSMISMĚRKA

KONÁ SE PODLE AKTUÁLNÍ 
SITUACE

Pokud budou zmírněna opatření 
související s koronavirovou epidemií, 
mohly by se konat tyto akce:

Sobota 18. dubna: Turnaj v bowlingu

Sobota 25. dubna: Sběr nebezpečných  
a objemných odpadů

Sobota 25. dubna: Slet čarodějnic

Neděle 26. dubna: Koncert Jiří Bárta 
+ Terezie Fialová

ohromilo. Kolem budovy rybník, potok, samé stromy a čerstvý vzduch. A jak 
vypadala zvenku, taková byla i uvnitř, trámové stropy, plno dřeva. Děti se 
ubytovaly v pěkných pokojích se sprchovým koutem.

Tématem našeho pobytu bylo „Jaro v přírodě“. Děti poznávaly květiny, 
keře, stromy na louce i v lese. Také se dozvěděly, že ve vodě je spousta drob-

ných živočichů. Vyzkoušely si, jak je 
těžké se orientovat v prostoru, když 
člověk nevidí. Po celou dobu pobytu 
děti samostatně třídily svůj odpad 
do připravených nádob umístěných  
v každém poschodí ekocentra.

Zažili jsme kouzelný příběh, který 
nás provázel celým pobytem, během 
kterého se děti dověděly mnoho nové-
ho, prožily si spoustu nevšedních zážit-
ků a odpočinuly si od přetechnizované-
ho světa. Mohly vnímat krásu přírody  
a pohodu, která byla všude kolem. 

Během pobytu děti přivítaly nové 
členy lesního společenství, od nej-
menších vodních larviček po malé 
opeřence. Prozkoumaly potok a je-
zírko a objevily jejich malé obyva-
tele, vyrobily ptačí budku a nahlédly  
k obyvatelům švagrovského statečku. 
Děti zjistily společně, jak se mláďata 
v lese chrání před predátory a co dě-
lat, když v přírodě najdeme osamělé 
mládě. Na švagrovské „ekostezce“ 
děti pozorovaly jaro v plném proudu.

I přes deštivější počasí se týdenní 
pobyt vydařil.

                                                                                Mgr. Vladimíra Zapletalová


