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Rok 2017 začal mrazivým poča-
sím, které umožnilo zřídit na novém 
fotbalovém hřišti parádní kluziště, na 
kterém se bruslilo déle než měsíc. Jaro 
předznamenaly ostatky s hanáckým 
právem a pak už začaly plánované 
stavby - chodník v Hynkovské ulici, 
instalace střídaček a dokončení oplo-
cení na hřišti, demolice zchátralého 
domu naproti statku, přístavba školy, 
rekonstrukce komunikace v ulici 
V Oleškách, dláždění chodníků na 

hřbitově, výsadba stromů a keřů za 
Křepelkou.

Skrbeň ale samozřejmě nežila 
jen takovými pracemi. Během roku 
uspořádaly spolky a další pořadatelé 
více než čtyřicet akcí, při kterých se 
lidé všech generací scházeli, sportovali  
a bavili. Nabídka byla pestrá a málo-
kdo by dokázal všechny akce vyjme-
novat – 10 koncertů, 8 zábav, plesů  
a karnevalů, ostatky s pochováváním 
basy, vynášení Morany, 3 besedy,  

2 výstavy, dále dětské dny, letní kina, 
bazárky, jarmark, turnaje, drakiáda atd. 
A právě takové akce dělají obec obcí  
a svědčí o tom, že se najdou lidé, kteří 
májí nápady a chuť něco uspořádat pro 
jiné, a že se na druhé straně najdou 
lidé, kteří nabídku pořadatelů využijí 
a přijdou. A pokud výše uvedené dění 
není jen záležitostí jednoho roku, ale 
stává se pravidlem, jsme na ně zvyklí 
a je vnímáno jako „normální“, potom 
byl i uplynulý rok z tohoto pohledu 
„normální“. Díky za to.

Jaký bude rok nastávající? Věřím, 
že co do počtu sportovních, kulturních  
a společenských akcí bude stejně pestrý, 
jak ten loňský. A co se týká stavebních 
a jiných investičních akcí? Podrobný 
výčet budeme znát až po projednání 

Na přelomu roku se málokdo ubrání otázce, jaký byl rok uplynulý a jaký 
bude ten nadcházející. Při ohlédnutí se ale také stává, že prožité události časem 
splývají a jsou překryty tím, co nás potkalo před nedávnem. Proto, i když se  
o dění ve Skrbeni  snažíme informovat průběžně, si dovolím malé shrnutí. 

„NORMÁLNÍ“ ROK

Novoročenky ze skrbeňské školní keramické dílny
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návrhu obecního rozpočtu. Už teď je ale zřejmé, že to bude rekonstrukce to-
pení ve staré části školy, pořízení nového automobilu pro zásahovou jednotku 
sboru dobrovolných hasičů, pokračování výsadby za Křepelkou, rekonstrukce 
dětských hřišť. Neméně důležité bude také dopracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v souvislosti  
s rekonstrukcí silničního průtahu obcí, která je plánována na rok 2019,  
a na rekonstrukci veřejného osvětlení ve vazbě na připravovanou kabelizaci 
elektrických rozvodů.

Nastávající rok má zajímavé vymezení. Na jeho samém začátku se koná 
volba prezidenta, ke konci roku budou volby do zastupitelstev obcí. Obou voleb 
se mohou občané aktivně zúčastnit – jako voliči i jako kandidáti, a výsledky 
se nás dotknou v obou případech. Samozřejmě, že mnohem bezprostředněji 
při volbách komunálních. Proto využijte možnost změnit, co se vám v obci 
nelíbí a co byste chtěli dělat jinak, využijte možnost navázat na to, co případně  
v obci naopak oceňujete, využijte možnost nabídnout své nápady a představy  
a v případě zvolení je realizovat. Přemýšlejte o tom, i když je do voleb zdánlivě 
ještě dost času.

Do nového roku si Vám dovolím popřát, aby i on byl „normální“. A k tomu 
pevné zdraví. Tomáš Spurný, starosta

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém 28. a 29. zasedání tato usnesení:

Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí zprávu před-

sedkyně školské rady
- bere na vědomí informaci  

o plnění usnesení a průběhu a přípravě 
akcí 

- schvaluje poskytnutí daru 
10.000,- Kč pro Hospic na Svatém 
Kopečku

- schvaluje poskytnutí úče-
lového příspěvku Římskokatolické 
farnosti Skrbeň ve výši 56.300,- Kč na 
rekonstrukci ciferníků věžních hodin 
na kostele ve Skrbeni

- schvaluje uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností 
S.M. - Olomouc s.r.o. na realizaci stav-
by „Přístavba dvou učeben k základní 
škole Skrbeň“

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7/2017

- bere  na  vědomí  zprávu 
p ředsedy  kon t ro ln ího  výboru  
o provedené kontrole plnění usne-

sení z 21. až 27. zasedání zastupi-
telstva obce

- schvaluje přijetí  daru – 
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 
432/41, 53, 55 a 57 – vše orná 
půda v k.ú. Skrbeň do majetku obce 
Skrbeň, a to při splnění podmínek 
uvedených ve „Smlouvě o poskyt-
nutí investičního příspěvku a o vzá- 
jemné spolupráci v souvislosti  
s realizací stavby Skrbeň – ulice 
Hynkovská, prodloužení vodovodu 
a tlakové kanalizace“ 

Podpisem darovacích smluv je 
pověřen starosta.

- stanovuje v souladu s Naříze-
ním vlády č. 318/2017 Sb., s účinností 
od 1.1.2018 odměny za výkon funkce 
neuvolněných členů zastupitelstva 
obce Skrbeň

- bere na vědomí zprávu o pl-
nění usnesení

- schvaluje Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o dílo se společností SWI-
ETELSKY  stavební s.r.o. na stavbu 
Rekonstrukce MK V Oleškách - Skr-
beň, číslo smlouvy zhotovitele S18-
036-0017

- schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy se společností Česká teleko-
munikační infrastruktura a.s. na část 
budovy č.p. 122 pro účely umístění 

a provozování zařízení nájemce dle 
předloženého návrhu 

- schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2017, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 
Poplatek na rok 2018 je stanoven na 
396,- Kč za osobu.

- schvaluje podání žádosti  
o dotaci na realizaci akce „Obnova 
dětských hřišť v obci Skrbeň“ (týká se 
dětského hřiště u železniční zastávky 
a na „Nadymači“):

a) z Programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova 2018 ministerstva 
pro místní rozvoj

b) z Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje 2018, dotační titul 
Podpora budování a obnovy infrastruk-
tury obce 

- schvaluje provedení výběro-
vého řízení na zhotovitele akce „Ob-
nova dětských hřišť v obci Skrbeň“

- schvaluje uzavření smlouvy  
o budoucí smlouvě kupní, pozemek 
p.č. st. 428 – zast. plocha a nádvoří  
v k.ú. Skrbeň, dle předloženého ná-
vrhu.

- souhlasí s provedením výbě-
rového řízení na zhotovitele stavby 
„Prodloužení vodovodu a kanalizace 
v ul. Hynkovská“

- schvaluje rozpočtové provi-
zorium pro hospodaření obce v roce 
2018 do doby schválení rozpočtu obce, 
nejdéle do 30.4.2018. Rozpočtové 
provizorium se řídí těmito pravidly:

a) vychází z nezbytných provoz-
ních a kapitálových výdajů. Výdaje  
v tomto období nesmí přesáhnout 30% 
výdajů v roce 2017

b) hrazeny budou výdaje, které 
je obec povinna hradit na základě 
uzavřených smluv a závazků

c) Základní škola a mateřská 
škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2018 
neinvestiční dotaci na provoz ve výši 
1/3 dotace podle skutečnosti z roku 
2017

- zmocňuje starostu provádě-
ním nezbytných rozpočtových změn 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
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v období do konce roku 2017. O pro-
vedených rozpočtových změnách bude 
starosta informovat zastupitelstvo obce 
na nejbližším zasedání.

- schvaluje podání žádosti  
o dotaci z Programu na podporu JSDH 
2018, DT 2 - Dotace pro JSDH obcí 
Olomouckého kraje na nákup doprav-
ních aut a zařízení 2018

- schvaluje provedení výbě-
rového řízení na dodání vozidla pro 
zásahovou jednotku SDH Skrbeň

Už nějakou dobu si lidé ve Skrbe-
ni stěžují na špatný signál pro mobilní 
telefony, zejména u operátora T-mo-
bil. Sepsali proto petici, pod kterou se 
podepsalo bezmála 400 lidí a zaslali ji 
tomuto operátorovi. Výsledkem bylo, 
že provozovatel antény umístěné na 
střeše skrbeňské školy, společnost 
CETIN a.s., požádala obec jakožto 
majitele budovy o souhlas s výměnou 
této antény za výkonnější, což zname-
ná i větší a těžší. Nejenom mně se ten-
to záměr příliš nezamlouval. Jednak 
proto, že na škole bude nepřehlédnu-
telné monstrum, které bude působit 
na konstrukci krovu, jednak proto, že 
součástí zařízení je i skříň s technolo-
gickým vybavením umístěná na půdě 
školy, která zvýší zatížení stropu.  
Z vysvětlení techniků vyplynulo, 
že jiné řešení v obci v podstatě není 
možné. Smířili jsme se tedy s tím, 
že škola dostane „ozdobu“. Pova-
žoval jsem ale za bezpodmínečně 
nutné, aby bylo prověřeno, že krov 
a strop nebudou přetíženy, případně 
že budou provedena taková opatření, 
která tomu zabrání. Zohlednit je nutné  
i další související věci. Požádal jsem 
proto o následující:

- souhlasné vyjádření společ-
nosti EMPECOM (Mornet), která 
má na škole také své zařízení – pro 
bezdrátový internet, s navrhovanými 
úpravami

- statické posouzení nového 
zatížení krovu a stropu školy

- posouzení nového zařízení 
dle zákona o ochraně veřejného zdraví 
příslušným orgánem

- sdělení stavebního úřadu, že 
umístění zařízení nevyžaduje ohlášení, 
povolení nebo jiný obdobný doklad dle 
stavebního zákona

- zásahy do elektroinstalace 
musí být s obcí předem konzultovány 
z důvodu přípravy rekonstrukce elek-
troinstalace v budově školy

- veškeré práce na výměně za-
řízení musí být prováděny výhradně  
v době mimo školní vyučování

Společnost CETIN se vším sou-
hlasila. Proto zastupitelstvo schválilo 
uzavření příslušné nájemní smlouvy. 
Podepsat ji bude možné po předložení 
požadovaných dokladů a vyjádření.

Signál bude, pokrok nelze zastavit. 
Někdy ovšem i za okolností, o nichž 
se zpívá v písničce kapely Nightwork: 
„Zbourejme radši starou zvonici, ať 
signál zalije naši vesnici…“

starosta

V přízemí Domu služeb bylo po 
léta provozováno kadeřnictví. Když 
se nájemkyně přestěhovala do jiného 
objektu, právě začínala příprava na 
přístavbu ke škole. Do uvolněného 
kadeřnictví tedy byly uloženy některé 
věci ze školy. Současně se nabízela 
možnost zřídit zde keramickou dílnu 
a vytvořit podmínky pro další využití 
v rámci pracovní výuky. Své místo 

zde našla keramická pec, děti mohou 
tvořit z hlíny a dalších materiálů na 
k tomu určených lavicích a nemusí 
tak riskovat, že zašpiní nové lavice 
ve školních třídách, výrobky určené  
k vypálení není nutno přenášet z místa 
na místo atd. Místnosti lze v rámci 
výuky využít i k dalším obdobným 
„špinavým“ činnostem.

Jinou představu o využití kadeř-
nictví měl Seniorklub. Chtěl zde zřídit 
vlastní klubovnu s odůvodněním, že 
pro mnohé seniory je obtížné překonat 
schody do horního patra Domu služeb. 
Je ale zcela zřejmé, že kadeřnictví je 
mnohem menší, než sál v 1. poschodí, 
takže by se sem senioři v počtu, v němž 
se obvykle scházejí, nevešli. Navíc zeď 
oddělující přední a zadní místnost ka-
deřnictví nelze zbourat, jak si někteří 
představovali, protože podpírá rošt  
z ocelových nosníků, jímž je pode-
přen původní trámový strop. I proto 
nyní doslala přednost škola. Snad se 
časem najde řešení, které představám 
Seniorklubu vyhoví. 

ANTÉNA NA ŠKOLE

KERAMICKÁ DÍLNA
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Termíny svozu odpadů v obci Skrbeň v roce 2018
Bioodpad

týden datum den den týden datum den týden datum den týden datum den
2 09.01.2018 úterý 2 08.01.2018 pondělí 14 04.04.2018 středa 1 02.01.2018 úterý
4 23.01.2018 úterý 4 22.01.2018 pondělí 16 17.04.2018 úterý 5 29.01.2018 pondělí
6 06.02.2018 úterý 6 05.02.2018 pondělí 18 01.05.2018 úterý 9 26.02.2018 pondělí
8 20.02.2018 úterý 8 19.02.2018 pondělí 20 15.05.2018 úterý 13 26.03.2018 pondělí

10 06.03.2018 úterý 10 05.03.2018 pondělí 22 29.05.2018 úterý 17 23.04.2018 pondělí
12 20.03.2018 úterý každou středu 12 19.03.2018 pondělí 24 12.06.2018 úterý 21 21.05.2018 pondělí
14 04.04.2018 středa 14 03.04.2018 úterý 26 26.06.2018 úterý 25 18.06.2018 pondělí
16 17.04.2018 úterý 16 16.04.2018 pondělí 28 10.07.2018 úterý 29 16.07.2018 pondělí
18 01.05.2018 úterý 18 30.04.2018 pondělí 30 24.07.2018 úterý 33 13.08.2018 pondělí
20 15.05.2018 úterý 20 14.05.2018 pondělí 32 07.08.2018 úterý 37 10.09.2018 pondělí
22 29.05.2018 úterý 22 28.05.2018 pondělí 34 21.08.2018 úterý 41 08.10.2018 pondělí
24 12.06.2018 úterý 24 11.06.2018 pondělí 36 04.09.2018 úterý 45 05.11.2018 pondělí
26 26.06.2018 úterý 26 25.06.2018 pondělí 38 18.09.2018 úterý 49 03.12.2018 pondělí
28 10.07.2018 úterý den 28 09.07.2018 pondělí 40 02.10.2018 úterý
30 24.07.2018 úterý 30 23.07.2018 pondělí 42 16.10.2018 úterý
32 07.08.2018 úterý 32 06.08.2018 pondělí 44 30.10.2018 úterý
34 21.08.2018 úterý 34 20.08.2018 pondělí 46 13.11.2018 úterý
36 04.09.2018 úterý 36 03.09.2018 pondělí 48 27.11.2018 úterý
38 18.09.2018 úterý 38 17.09.2018 pondělí
40 02.10.2018 úterý každý čtvrtek 40 01.10.2018 pondělí
42 16.10.2018 úterý 42 15.10.2018 pondělí
44 30.10.2018 úterý 44 29.10.2018 pondělí
46 13.11.2018 úterý 46 12.11.2018 pondělí Dispečink TSMO 
48 27.11.2018 úterý 48 26.11.2018 pondělí tel. 585 700 035
50 11.12.2018 úterý 50 10.12.2018 pondělí odpady@tsmo.cz
52 25.12.2018 úterý 52 24.12.2018 pondělí

svoz posunutý o 1 den

Komunální odpad Plast Sklo Tetrapak

Papír

V polovině prosince svolávají 
každoročně Technické služby města 
Olomouce setkání zástupců obcí, ve 
kterých zajišťují sběr a svoz odpadů. 
Kromě informací o aktuální situaci  
a výhledu v oblasti nakládání s od-
pady a o dalších záležitostech bývá 
představen přehled úrovně třídění 
odpadů v jednotlivých obcích. Skr-
beň si v loňském roce nevedla vůbec 
špatně. Naše obec se umístila na  
3. místě v kategorii nejnižší produkce 
odpadů na občana (139 kg/osobu/rok) 
a na 3. místě v kategorii vytříděnosti 
odpadů (59,9 %). Namísto dvou bron-
zových medailí jsme obdrželi dva dár-
kové poukazy, každý v hodnotě 500 
Kč, opravňující ke slevě za poskytnutí 
služeb společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s.

Budou využity při pořízení dal-
šího kontejneru na nápojový karton 
k železniční zastávce. 

DOBŘE TŘÍDÍME

KLAVÍRNÍ KONCERT
Kruh přátel hudby zve na koncert 

mladé, ale již velmi úspěšné klaví-
ristky Kateřiny Potocké. Pravidelní 
návštěvníci koncertů ji už znají, ve 
Skrbeni vystupovala v lednu loňského 
roku.

Koncert se koná v pátek 19. led-
na v 18:30 v Domě služeb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SKRBEŇ 
POŘÁDAJÍ

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
KARNEVAL

KDY: 21. ledna 2018 od 14 hodin 
V OBECNÍM SÁLE SKRBEŇ

NABÍZÍME TANEC, HRY, ZÁBAVU 
A SHOW PRO DĚTI I RODIČE 

S AGENTUROU BAVI A ŠAŠKEM VIKI

TĚŠÍME SE NA VÁS


