
Do každé domácnosti zdarma Ročník XXX. 2020

OBČASNÍK
SKRBEŇSKÝSKRBEŇSKÝ

8
SRPEN

INFORINFOR

Kabelizace elektrických rozvodů 
v Hlavní ulici by měla být dokon-
čena do poloviny srpna. Následovat 
budou práce v ulici Na Návsi, potom 
U Školy a Podvrbí. V návaznosti na 
to budou instalovány (zatím kromě 
Hlavní ulice) nové stožáry veřejného 
osvětlení. Chodníky ve většině úseků 

STAVENIŠTĚ SKRBEŇ
Takové označení Skrbeně je v letošním roce zcela namístě. Ke kabelizaci 

elektrických rozvodů a rekonstrukci veřejného osvětlení se přidala dlouho 
plánovaná celková rekonstrukce silnice a dešťové kanalizace v ulici Hlavní.  
O tom všem jsme už mnohokrát psali, ovšem teprve až se začalo naplno kopat, 
si většina lidí uvědomila, jak velká akce to bude a jaké potíže přinese. 

v ulici Hlavní nejsou po položení ka-
belů zadlážděny proto, že by se dlažba  
v důsledku prací na komunikaci  
a kanalizaci zanedlouho opět roze-
bírala.

Na silnici po rozebrání dlažby 
probíhá odtěžení zeminy, postupně 
až na předpokládanou úroveň uprave-

nou dle výsledku zkoušek únosnosti. 
Souběžně s tím se začne s dešťovou 
kanalizací ve směru „proti vodě“. Prv-
ní úsek je od příkopu v ulici U Trati 
do Hlavní ulice a dále až k pomníku 
padlých, druhý úsek od potrubí ulo-
ženého pod příkopem naproti hřbitova 
po hospodu Na statku. Bohužel, ne-
lze jen vykopat rýhu a do ní položit 
nové potrubí. Na mnoha místech 
totiž nový kanál kříží vodovod, tla-
kovou splaškovou kanalizaci a ply-
nové potrubí, což si vyžádá přeložky,  
a tedy v různém rozsahu také přeru-
šení dodávky vody a plynu a ome-
zení provozu splaškové kanalizace. 
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V minulosti bylo soužití více 
generací v jednom domě (nebo bytě) 
běžnější než dnes. Přesto se i v součas-
nosti mnoho rodin z ryze praktických 
důvodů rozhodne obývat jeden dům. 
Samozřejmě někdy je tento krok uči-
něn pouze z nutnosti, např. po rozvodu, 
kdy nemáme kam jít. 

Společné bydlení s rodiči či praro-
diči není jen tak. Rozhodně je potřeba 
si všechno důkladně promyslet, aby-
chom se vyhnuli pozdějším vážným 
konfliktům, které mohou vést k roz-
vratu celé rodiny. 

Dcera, matka, babička…
Tři ženy, které se na jednu stranu 

milují a respektují, na druhou stranu 
si však dokáží vjet pořádně do vlasů. 
O to víc, když nežijete pod jednou 
střechou s vlastní maminkou, ale  
s tchýní – tam bývá rivalita na denním 
pořádku. Pokud máte dům, který má 
samostatné bytové jednotky, dá se 
vše zvládnout vcelku v pohodě. Jak-
mile však sdílíte společné prostory, 
je situace horší. Každá žena si chce 
udělat své zázemí, svou domácnost. 
Nehledě na to, že starší generace vždy 
mají tendenci těm mladším radit, 
porovnávat, co dělají jinak a lépe… 
Má to však také jednu obrovskou 
výhodu. Babička je stále po ruce,  
a to je k nezaplacení.

Může to fungovat? Ano!
Ať už jste se rozhodli pro dvou-

generační bydlení sami, nebo pod 
tlakem okolností, či z povinnosti, lze 
to zvládnout bez zbytečného stresu. 
Jistě, konfliktům se nejspíš tak úplně 
nevyhnete, ale s trochou tolerance, 
vzájemné úcty a pochopení, můžete 
žít spokojeně. Co pro to musíte udělat?   

Pravidla a kompromisy…
Úplně nejlíp uděláte, pokud si 

všichni společně sednete k jednomu 

JAK VYTVOŘIT 
FUNGUJÍCÍ 
MEZIGENERAČNÍ 
BYDLENÍ

O těchto situacích budou občané  
v dotčených domech, ulicích nebo 
částech obce průběžně informováni. 
Do nového potrubí budou přepojo-
vány stávající přípojky pro dešťovou 
vodu a zřizovány přípojky tam, kde 
voda doposud vytékala z okapů na 
krajnici. Teprve potom bude možné 
pokládat další konstrukční vrstvy 
komunikace.

To vše je náročné organizačně  
i technicky, navíc velmi ovlivnitelné 
počasím. Přesto věřme, že stavba 
bude zdárně probíhat. 

Mezitím byly dokončeny i jiné, 
i když mnohem menší stavební 

práce. Ve třídě v přízemí základní 
školy byla dokončena rekonstrukce 
podlahy, započatá v době přerušení 
vyučování v důsledku Covidu 19. Je 
už i vymalováno, nastěhován nábytek 
a děti mohou v září zasednout do 
lavic. Novou střešní krytinu dostaly 
v červenci sklady ve dvoře obecního 
úřadu. Každý silnější vítr totiž nad-
zvedával nebo zcela odfoukl původní 
dlouhé hliníkové plechy, na mnoha 
místech poškozené tak, že do skladu 
a garáže stále více zatékalo. Teď už 
to nehrozí.

No a po žních začne příprava na 
výsadbu stromů a keřů v polích za 
Křepelkou.
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pořádá                  2. ročník  

22. srpna 2020

místo konání : Sportovní areál  ve Skrbeni 

zahájení soutěže : ve 14:00 hod 
Akci  moderuje DJ Láďa Mariánek.  Pěna na závěr soutěže.

Bohaté občerstvení zajištěno (pečené makrely, dobroty z udírny)

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší hasiči ze Skrbeně. 

Fotografie a videa z této akce budou použity ve prospěch SDH Skrbeň

stolu a proberete určitá pravidla, 
která se budou muset dodržovat.  
V první řadě si domluvte, kdo a kdy 
bude užívat společné prostory, abyste 
předešli následným hádkám. Máte-li 
zahradu, myslete i na ni, ač se to může 
zdát banální. Každá žena si bude chtít 
pěstovat své plodiny, květiny, proto 
se domluvte, který kus bude mít kdo  
k dispozici, aby nezasahoval do pro-
storu druhého. 

Rozhodně nepodceňte otázku 
soukromí, pokud nechcete mít neu-
stále nezvané návštěvy. U oddělených 
bytových jednotek je to jednoduché,  
u společného bydlení v jednom pro-
storu trvejte např. na klepání před 
vstupem do vašich místností. Dopředu 
si domluvte, v kolik hodin bude vyhlá-
šen noční klid. Jestliže prarodiče chodí 
spát velmi brzo a vy jste spíše nočními 
tvory, je potřeba chovat se ohledupl-
ně. Nikdo vám nemůže zakázat mít 
puštěnou hudbu nebo televizi, avšak 
nemusíte ji mít příliš nahlas.

Dalším krokem je pak dělba po-
vinností, určitě ničemu neprospěje, 
pokud se jedna rodina bude starat o vše 
a ostatní nehnou ani brvou. Rozdělte 
si, kdo bude kdy vytírat před vcho-
dem, sekat zahradu… A v neposlední 
řadě jsou zde finance. Jestliže nemáte 
samostatné rozvody vody a elektřiny, 
vymezte si, jakým dílem budete spra-
vedlivě přispívat, jak se budou dělit 
přeplatky a nedoplatky atd. Nejedna 
rodina skončila u soudu, protože se 
rozhádali právě kvůli financím ve 
společné domácnosti.

Pokud se nezvládnete domluvit na 
kompromisech, měli byste si společné 
bydlení raději rozmyslet. 

  

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka 

poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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29. srpna 2020

    20. ročník

Po celý den bylo připraveno ob-
čerstvení – dobroty z udírny, limo, 
pivo, míchané nápoje, ledová káva, 
odpoledne pečené makrely.

Nakonec se do bojů o medaile do-
staly – Sokol Skrbeň, Hessen Heffer, 
SK Benfica Chánov, Real HDO.

Zápas o třetí místo vybojovaly 
skrbeňské týmy- Sokol Skrbeň a He-
ssen Heffer.

Ve finále se utkaly SK Benfica 
Chánov a Real HDO. V 18 hodin bylo 
rozhodnuto. 

Konečné pořadí: 10. Sufražetky, 
9. Hokojisti, 8. Skrbeň Junior, 7. Young 
Boyz, 6. Úterý 19:30, 5. SK Besina,  
4. Hessen Heffer, 3. Sokol Skrbeň,  
2. SK Benfica Chánov, 1. Real HDO.

Nejlepší střelec – Jáchym Šíp 
(Real HDO), nejlepší střelkyně – Anna 
Raková, nejlepší brankář – Šimon 

  V sobotu 4. 7. se ve Skrbeni 
uskutečnil fotbalový turnaj v malé 
kopané, nahlášeno bylo 10 týmů a 4 
týmy ještě nad limit.

Počasí bylo objednáno, tak jsme 
se mohli pustit s chutí do třiceti zápa-
sového kolotoče.

Přihlášené týmy: (o zajímavé 
názvy nebyla nouze)

Skrbeň Junior, Hokojisti, Sufražet-
ky, Sokol Skrbeň, SK Besina, Young 
Boyz, Úterý 19:30, Hessen Heffer, SK 
Benfica Chánov, Real HDO

První zápas začal v 9 hodin, 
soubojem Sokol Skrbeň a Sufražetky 
(tradiční dívčí tým). I navzdory bojov-
nému výkonu děvčat, skončil zápas 
výhrou Sokolů 7:1. I ostatní týmy byly 
nalosovány do dvou skupin, kde si 
každý zahrál s každým. Pro zpestření 
se po každém utkání kopaly pokutové 
kopy. Byla to možnost, jak tým, který 
v zápase prohrál, mohl získat alespoň  
1bod, záleželo tedy na šikovnosti 
hráčů, neboť víme, že se traduje rčení 
„Penalta se nedá chytit, ale pouze 
špatně kopnout“. 

Po dvaceti zápasech, které zabraly 
cca 6 hodin, bylo jasno o postupujících 
do vyřazovacího pavouka.

Pořadí ve skupině A: Real HDO 
– 14 b, SK Benfica Chánov – 10 b, 
Sokol Skrbeň – 9 b, Hokojisti – 4 b, 
Sufražetky – 2 b. 

Pořadí ve skupině B: Hessen He-
ffer – 14 b, SK Besina – 10 b, Úterý 
19:30 – 8 b, Young Boyz – 7 b, Skrbeň 
Junior – 0 b. 

Vymětal, nejmladší účastník – Tobiáš 
Rak.

Perličky, které vypluly na po-
vrch během akce:

Název Hokojisti byl překlep kapi-
tána v rezervačním emailu. Správný 
název mělo být „Hokejisti“. 

Úterý 19:30 je čas, kdy se tento 
tým schází na hřišti, aby si protáhli 
tělo fotbálkem.

SK Besina – tým nazvaný podle 
psa, jehož majitelem je jeden z hráčů.  

Real HDO byly ve skutečnosti 
dorostenci Sigmy Olomouc, kteří si 
odskočili na tréning do Skrbeně.

Velké díky patří sponzorům: 
1.FC Skrbeň, 1.HFK Olomouc, 

Spolek Skrbeňáček, Bala potraviny, 
Koupelny R a P, B. Dopitová + I. 
Štangová, P. Doleželová.

Zvláštní poděkování patří – J. 
Škrabalovi, L. Dopitovi, J. Zlámalovi.

Děkujeme všem, co se přišli po-
dívat a fandit.                                                                     

 M. Štanga

TURNAJ VE SKRBENI


