Současnost obce
V roce 2006 má obec 106 obyvatel, 53 popisných čísel z toho asi deset procent jsou chalupáři, kteří si naši
obec vybrali k odpočinkovému pobytu. Postaveny byly tři nové domy, a to čp. 31 po úplné rekonstrukci, a
novostavby čp. 51 a 52. Od roku 1960 byla obec sloučena s obcí Dolní Smržov. Později integrována s
Letovicemi.
K osamostatnění došlo v roce 1990 a nově zvolená zastupitelstva rozvíjela zvelebování samostatné obce.
Ve spolupráci s firmou Teluria byl dokončen dlouhá léta plánovaný vodovod v obci Skrchov, kolaudace hlavního
řadu se uskutečnila v roce 1992. Část Borová již svůj vodovod měla od roku 1973.
Po volbách do Parlamentu v roce 1998 došlo ke změně zákonného přerozdělování výtěžku z daní což mělo
za následek významný pokles rozpočtových příjmů obce. Jako důsledek snížení daní v období let 2002-2005
bylo na různé Investiční akce podáno postupně šest žádostí na okres, kraj nebo stát, což přineslo 627 tisíc Kč na
investiční akce v obci.
Rekonstrukcí křižovatky silnice 1/43 (dokončeno 1992) se zlepšily podmínky výjezdu na tuto silnici. Stále
narůstající provoz na hlavní silnici si vynutil, aby na Borové byl vybudován chodník pro pěší.
Při rekonstrukci železničního svršku (tzv. koridor) byla železnice elektrifikována, čímž se zlepšilo životní
prostředí, a byl také zvýšen podjezd pod tratí na 3m, aby i větší vozidla mohla projet. Zanikl však podjezd pod
tratí blíže ke Stvolové, který pro svůj nízký profil sloužil dříve zejména povozům, a navazoval na most přes
Svitavu. Nahrazen byl už jen betonovými skružemi.
V části Skrchov byl zaveden k ekologickému vytápění zemní plyn. Za tímto účelem bylo založeno Sdružení
devatenácti obcí pro realizaci plynofikace 20.5.1994 -31.12.2005. Dílo v hodnotě více jak 100 mil. Kč bylo
realizováno s dotací 34,5 mil. Kč a bezúročnou půjčkou také 34,5 mil. Kč. Chybějící finance do celkových
nákladů pak dodaly sdružené obce z vlastních prostředků. Plynofikace byla zahájena v roce 1996. Kolaudace
plynového řadu byla postupná a ve Skrchově proběhla v roce 1997. Celý plynovod v obci byl pak v roce 2004
prodán Jihomoravské plynárenské jako hlavnímu provozovateli plynovodů. Borová je zatím bez připojení na plyn,
není vyřešen přechod železniční tratě. V roce 2001 byla prodloužena vodovodní a plynová přípojka také na
kopeček pro čp.31,čp.42, kde bránily technické problémy zavedení vody a plynu. V roce 1996 byla také
uspokojena převážná část žadatelů o telefonní přípojku zavedením nové kabelové sítě po celé obci. Byla také
zrekonstruována distribuční síť rozvodu el. energie, která byla v obci od roku 1939. Pro sportovní vyžití byl
rozšířen a postupně rekonstruován sportovní areál se zázemím v klubovně za budovou Obecního úřadu.. Od
roku 2000 je pořádán tradiční nohejbalový turnaj o putovní pohár „Skrchov Open".
V roce 2003 pak byl rekonstruován suterén Obecního úřadu na sociální zázemí i s bezbariérovým vstupem, a
naplnila se tak první etapa úprav sportovního areálu pro širší využití. Sportovní turnaje se rozšířily o sedmiboj
smíšených dvojic, a využívání areálu k soukromým a příležitostným oslavám. U dětí nejoblíbenější Mikulášské
nadílky, oslavy dne dětí. Konají se zde také pravidelně oslavy Dne matek, ale také Silvestr. Pravidelně jsou
organizovány Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní Charita Blansko pro Českou katolickou charitu, a
zúčastňují se jí jako dobrovolní koledníci místní děti.
Ve volných prostorách na Obecním úřadu, kde byla dříve Česká pošta (1961-2003) probíhá rehabilitační
cvičení skrchovských žen a dívek pod odborným dohledem kvalifikované cvičitelky. Knihovna má v obci téměř
stoletou tradici (1928), je stále podporována a její činnost byla rozšířena o veřejně přístupný internet.
Příchod nového tisíciletí byl spojen s vysazením lípy, která má být symbolem a upomínkou pro další
generace a je u ní umístěna pamětní deska, zaznamenávající tento slavnostní akt. (25.8.2001)
Sbor dobrovolných hasičů oslavil v roce 2000 sto let svého trvání, bohužel zde tradice nevydržela a hasiči až
na výjimky stagnují. Pro další zájmovou činnost bylo v obci založeno v roce 2005 (30.12.) Občanské sdružení
ESO (Elitní sportovní oddíl) se stanovami schválenými Ministerstvem vnitra (20.3.2006), které má ve své náplni
rozvoj kultury a sportu v obci. Předsedou sdružení byl zvolen pan Lubomír Blažek čp.7. Toto sdružení založilo
také své internetové stránky, kďe je možno nalézt veškeré informace o činnosti.
V roce 2005 byl obecním zastupitelstvem předložen návrh na obecní znak a prapor, který navrhnul Dr. Karel
Maráz, heraldik Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Návrh byl předložen k veřejné diskuzi občanům
a po schválení zastupitelstvem obce 17.5.2005 byl předložen ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky. Ta návrh přijala a 5.12.2005 se uskutečnilo slavnostní udělení znaku a praporu naší obce.
Slavnostního aktu se za obec zúčastnil starosta obce ing. Petr Bohatec čp.26. a Jana Kašparová čp.3, člen
zastupitelstva. Dekret s protokolem o schválení obecních symbolů předal starostovi obce na slavnostní schůzi v
budově Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek.
Poslední významnou stavbou je rekonstrukce železničního podjezdu, který by měl být propustný i pro
kamiony s limitní výškou 4,2m. Stavba byla zahájena v roce 2005, v březnu 2006 započaly vlastní výkopové
práce a dokončena bude v červenci 2006.
Skrchov, ač malou obcí uprostřed krásné přírody má své nezaměnitelné kouzlo, a je na nás, abychom to
krásné udržovali a zvelebovali nejen nám samotným, ale i příštím generacím.

