INFOR

SKRBEŇSKÝ
OBČASNÍK

4
DUBEN

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVII. 2017

VYNÁŠENÍ MORANY
Také letos skrbeňské děti vynesly z vesnice Moranu a přivítaly jaro. Většina
z nich se ovšem sešla už v pátek odpoledne. Se svými učitelkami odjeli do olomoucké Pevnosti poznání, kde se dozvěděli mnoho zajímavého. Večer se vrátili
do školy, kde společně přespali. Ráno měli „dílničky“, při kterých se věnovali
výrobě ozdobných předmětů s jarní tématikou. A potom vzali Moranu a vynesli
ji k Močidlu. Od Jara (paní Ilona Štangová a Zdeňka Protivánková), které na
ně čekalo za kopcem, dostali proutky s mašličkami a chutné pečivo - jidáše.

KONEC
JEDNOHO DOMU
Během března zanikl jeden ze
skrbeňských domů. Starousedlíci si
pomatují, že se tomuto místu říkalo
„na kopci“. Dům č.p. 57 naproti statku

skutečně stál na nejvyšším místě této
části obce. Jeho stav byl ale tak špatný,
že zbourání bylo jediným řešením.
Před několika lety ho – nejen z toho
důvodu - koupila obec. Dům totiž
z jedné strany sousedí s pozemkem
za obecním sálem, z druhé strany se
sklady ve dvoře obecního úřadu. Zda
byl terén pod tímto domem navezen,
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nebo naopak v sousedství odkopán,
nevíme, ale opěrné zdi mezi vyšší a
nižší částí terénu se bortí a časem by
z toho byl velký problém. O dalším
využití tohoto místa není rozhodnuto.
Čas ukáže, čemu by místo „na kopci“
mohlo sloužit.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo na svém zasedání 13. března toto
usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení.
- souhlasí s demolicí staveb na
pozemcích p.č. st. 344, st. 342/1, st.
11/1 – vše v k.ú. Skrbeň. Po demolici
domu na p.č. st. 11/1 bude provedena
oprava a zaomítání štítu sousedního
domu.
- Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje pořadí předložených nabídek na realizaci zakázky
„Přístavba dvou učeben k základní
škole Skrbeň“ dle hodnotícího kritéria
takto:
1. Společnost FACTORY2014
a INVEST CZ (vedoucí účastník
FACTORY 2014 a.s.), nabídková cena
2.627.767,89 Kč bez DPH.
2. S.M. - Olomouc, s.r.o., nabídková cena 3.094.090,00 Kč bez DPH.
b) zmocňuje starostu podepsat
smlouvu o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky.
V případě, že předkladatel této
nabídky neposkytne řádnou součinnost
k podpisu smlouvy, je starosta zmocněn nabídku účastníka vyloučit ze
zadávacího řízení a podepsat smlouvu
o dílo s předkladatelem nabídky dle
hodnotícího kritéria druhé v pořadí.
- schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Přístavba dvou učeben ZŠ Skrbeň“ v rámci výzvy IROP
(2017) – Podpora školství v regionu
MAS Moravská cesta.
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- schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na realizaci zakázky „Výsadba
IP 18, Skrbeň, za Křepelkou“ včetně
následné čtyřleté péče se společností LT EkoLesServis, s.r.o., IČ
28647289 za celkovou nabídkovou
cenu 278.696,24 Kč bez DPH (337
222,45 Kč vč. DPH).
- schvaluje rozpočet obce na
rok 2017.
- schvaluje rozpočet Sociálního
fondu obce Skrbeň na rok 2017.
- schvaluje rozpočet Fondu
obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
obce Skrbeň na rok 2017.
- schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování
příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň
na podporu sportovních, zájmových
a jiných obdobných aktivit pro rok
2017 na 500,- Kč/dítě.
- schvaluje provedení výběrového řízení na realizaci zakázky
„Chodníky hřbitov – 2. etapa“.
- schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu obce na období 2018 – 2021.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
20.000,- Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2017.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
20.000,- Kč na činnost Seniorklubu
Skrbeň v roce 2017. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
22.000,- Kč na činnost spolku Skrbeňáček v roce 2017. Podpisem smlouvy
je pověřen starosta.
- schvaluje podání žádosti
o dotaci na pořízení vozidla pro jednotku SDH Skrbeň z programu Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky
SDH obcí“, a to na vozidlo s celkovou
hmotností nad 3,5 t.
- schvaluje uzavření kupní
smlouvy s manželi Romanou a Petrem Kubínovými o převodu části
pozemku st. 335 – zastavěná plocha
v k.ú. Skrbeň, označené v geome-

trickém plánu č. 545-61/2016 jako
p.č. 772 – ostatní plocha o výměře
13 m2, do vlastnictví obce Skrbeň za
celkovou kupní cenu 780,- Kč. Obec
uhradí rovněž náklady na sepsání
kupní smlouvy, na výmaz zástavního
práva k převáděné nemovitosti a na
vklad do katastru nemovitostí.
- bere na vědomí výsledek
přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 a schvaluje, aby o přezkoumání
hospodaření obce Skrbeň za rok 2017
byl požádán Krajský úřad Olomouckého kraje.

VENKOVNÍ
POSILOVNA
Stále více lidí nejrůznějšího věku
má chuť sportovat, zacvičit si, hýbat
se. Kromě běžných hřišť a tělocvičen
k tomu slouží venkovní fitness stroje,
street workoutová hřiště nebo fitkomplexy, fitstezky apod. I ve Skrbeni by
něco podobného mohlo vzniknout,
například v areálu hřiště nebo na
zatravněné ploše mezi Lipovou ulicí
a dětským hřištěm. K dispozici je už
nyní návrh „Fit kruhového komplexu“,
obdoba Fit stezky vybudované v Ústíně
či Hněvotíně (viz www.fitstezka.cz).
O svém návrhu píší jeho autoři:
Jako absolventi Fakulty tělesné
kultury v Olomouci a dlouholetí trenéři máme zkušenosti s efektivním,
komplexním a především zdravým
tréninkem. Vytváříme prostory pro
zdravé a smysluplné trávení volného
času pro všechny a to bez rozdílu.
V dnešním sedavém způsobu života
pozorujeme čím dál častější výskyt
civilizačních onemocnění způsobující
až 63 % úmrtí. Je proto důležité, aby
trénink byl vyvážený. Fit kruhový
komplex znamená kompletní posílení a protažení celého těla s možností
intervalového tréninku s přechodem
mezi stanovišti.
S ohledem na pohlaví, věk
a fyzickou výkonnost má návštěvník
možnost výběru ze tří různých
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obtížností cvičení. Míra obtížnosti
je určena časovým přesunem mezi
stanovišti, dobou cvičení a náročností
provedení daného cviku. Indikátory
úrovně obtížnosti může cvičenec
libovolně kombinovat s cílem dosažení maximální variability a efektivity
tréninku. Návštěvníci navíc nemusí
platit za drahé permanentky jako ve
standardních posilovnách, kdokoliv
může přijít a cvičit.
Našim cílem je také, aby se lidé
více zajímali o své okolí. Zábavnou
formou tak návštěvníkům přibližujeme nejrůznější témata, která sami
svojí vlastní aktivitou mohou ovlivnit a
která mají významný dopad na okolní
svět. Kromě možnosti aktivního vyžití
a seberealizace hrají naše projekty také
důležitou roli v potlačení patologického chování u mládeže.
Kromě stanovišť Fit kruhový komplex obsahuje dva typy informačních
tabulí. Hlavní informační tabule umístěná při vstupu do areálu nám podává
základní informace o stavbě areálu
a uvádí provozní řád. Každé stanoviště
má dále vedlejší informační tabuli, která
poskytuje základní informace o daném
stanovišti, a to včetně jeho funkce, pokynů pro cvičení, grafického znázornění,
zajímavostí a hádanek pro děti.
Charakter a typ stanovišť neustále
vyvíjíme. V současné době můžete
v našich projektech najít nejrůznější
nízké a vysoké kladiny, hrazdy, žebříky, žebřiny, šikmé lavice, balanční
cvičení, slalomy, dřevěné zdi, TRX
závěsné systémy, strečinkové zóny
nebo nízké a vysoké bradla. Využíváme dřevěné, ocelové prvky a jejich
kombinace. Všechna naše fitness
zařízení splňují nejnovější bezpečnostní normu ČSN EN 16630.
V čem jsme jedineční v kostce:
- Kvalita zpracování s důrazem
na zajištění vysoké udržitelnosti prvku
- Variabilita tréninku
- Výběr obtížnosti cvičení
- Zajímavosti pro dospělé
- Hádanky pro děti

Nějakou „venkovní tělocvičnu“
bychom mohli ve Skrbeni mít už
letos. Je ale potřeba, aby se zájemci vyjádřili, co by jim vyhovovalo
a které místo pro cvičení považují za
vhodné. Proto posílejte své názory
na obec@skrben.cz nebo je řekněte
kterémukoliv členovi zastupitelstva.
Alternativou k fitstezce může být
ucelená sestava hrazd, žebříků, madel,
lavic (např. na www.hriste-bonita.cz
a řada dalších nabídek). Co považujete
za vhodnější? Co přiláká a uspokojí
více cvičících?

jsme. Celkem bylo v celé republice
podáno 806 žádostí. Uspokojeno bylo
371 žadatelů, dalších 177 žádostí je
v kategorii „náhradní projekty“. Mezi
nimi, na 52. místě je naše žádost. Neuspělo 258 žadatelů, hlavně z důvodu
chyb v žádostech.
Naděje, že dotaci přece jen získáme, byť malá, ale zůstává. V některých
letech totiž ministerstvo na tento účel
přesunulo jinde nečerpané prostředky
a poskytlo je „náhradníkům“. Co kdyby tomu tak bylo i letos?

CHODNÍK
V HYNKOVSKÉ
Během dubna bude provedena
rekonstrukce chodníku na východní
straně Hynkovské ulice (protější strana
má nový chodník od roku 2014). V této
souvislosti se někteří lidé ptají, proč
se neopraví chodník v ulici Vyhnálovská, který je mnohem více využívaný.
Odpověď je taková, že Vyhnálovská
ulice by měla být rekonstruována celá,
nikoliv jen chodník. Je potřeba rozšířit
komunikaci i podélný parkovací pruh,
rekonstruovat veřejné osvětlení a rozšířit i chodník. Akce takového rozsahu
si vyžádá delší přípravu i nepoměrně
více peněz.

DOTACE NEVYŠLA
Dotace na jedné straně zkreslují
trh a mohou někoho zvýhodnit na úkor
jiných, naopak mohou podpořit mnoho
potřebných věcí. Takže i když je čas od
času kritizujeme, je příjemné, když se
podaří nějakou dotaci získat. Proto se
i naše obec snaží využít příležitostí,
které se vyskytnou. Jednou z příležitostí byl program Podpora obnovy
a rozvoje venkova v roce 2017, dotační
titul Podpora obnovy místních komunikací, odkud jsme chtěli získat peníze
na rekonstrukci místní komunikace
v ulici V Oleškách. Byl by to až 1 milion korun. Bohužel, nebude, neuspěli
3

INFOR

POPLATKY

DRCENÍ VĚTVÍ

Připomínáme, že do konce dubna
je splatný poplatek za odpad (popelnice). Čtyř a vícečlenné domácnosti
mohou využít možnosti rozdělit placení do dvou splátek – první do konce
dubna, druhá do konce září.
Také placení stočného nenechávejte na poslední chvíli, na konci roku
bývá placení složitější.

SBĚROVÉ SOBOTY
V sobotu 8. dubna budou hasiči
sbírat kovový odpad a elektroodpad.
V sobotu 15. dubna bude sběr
nebezpečných a objemných odpadů.
Kontejnery budou přistaveny za školou od 10:00 do 11:15 a u nádraží od
11:30 do 12:00 hod. Stavební odpad
jako (cihly, omítky, beton) může být
odebrán jen v omezeném množství
do 100 kg. Odpad obsahující azbest
(ETERNIT) nebude odebírán.
Upozornění ke sběru papíru!
Starý papír je možné odvážet do
skladu ve dvoře základní školy do
konce dubna. Od května bude pro
sběr papíru sloužit sklad na začátku
Hynkovské ulice.

Hromada větví navozených
u nádraží k podrcení pěkně narostla.
Příležitosti takto se větví zbavit můžete
využít nejpozději do 10. dubna.
Po tomto termínu už, prosím, nic
nenavážejte.

DOBRÁ
PĚTISTOVKA
V letošním roce obec už poskytla příspěvek 500,- Kč na zájmovou
a sportovní činnost dvanácti dětí.
Neváhejte a požádajte taky. Nově se
žádosti přijímají průběžně během
celého roku. Formulář „Žádost o příspěvek na činnost – jednotlivci“ je
k dispozici na obecním úřadě nebo na
www.skrben.cz v sekci dokumenty,
ostatní dokumenty.

KULTURA

ROCKPLES
VE SKRBENI
V sobotu 18. března 2017
proběhl na obecním sále ve
Skrbeni tradiční ROCKPLES,
po deváté v řadě se rozezněly
skladby hudební skupiny MOTORS z Haňovic u Litovle. Tato
akce pořádaná místními hasiči se
jako každý rok vydařila. Chtěli
bychom poděkovat touto cestou
všem našim stálým partnerům,
kteří nás léta podporují věcnými cenami na našich akcích a
skvělým účastníkům plesu za
příjemnou atmosféru. Seznam
našich partnerů bude zveřejněn
v naší vývěsce.
- hasiči-

NÁRODNÍ
PARKY USA
V úterý 11. dubna se o své
další cestovatelské zážitky podělí manželé Šarapatkovi. Tentokrát budou popisovat cestu
po jihozápadě USA. Přednáška
se koná v knihovně, začátek je
v 17:30 hod.

FAGOT + KLAVÍR
V neděli 23. dubna pořádá
Kruh přátel hudby koncert pro
fagot a klavír. Na fagot zahraje
Michaela Špačková, na klavír
skrbeňským posluchačům již
známý Lukáš Klánský.
Koncert se koná v Domě
služeb v 18 hod.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, duben 2017
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