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„Na vlnách dětských snů a před-
stav vozí skrbeňské děti od poloviny 
června loď, kterou pro ně z kmene 
letité smuteční vrby vyrobil pan  
Jakub Fiala.“

Děti se snaží připravovat co nejlépe, nacvičit stále náročnější skladby, aby 
měly co předvést na různých akcích během školního roku. Pravidelně zahajují 
koncerty Klubu přátel hudby ve Skrbeni a účinkují na koncertech v Litovli. 
Letos to byli Viktorka Vaďurová a sourozenci Anička a Filip Žižlavští.

Přesto pro většinu dětí je hlavním vystoupením naše závěrečná klavírní 
besídka. Ta proběhla ve čtvrtek 24. května. Sál plný rodičů a příbuzných, drobná 
nervozita mezi dětmi, jak se mi to asi dnes povede... Děti byly přes rok pilné, 
a proto je úspěch neminul. Určitě udělaly radost svým blízkým, sobě a taky 
mně, jejich učitelce. Měla jsem moc hezký pocit, že probouzet v dětech vztah 
k hudbě má smysl.

Děkuji dětem a rodičům za pěkný školní rok a přeji příjemné prázdniny.
                                                                                               Lenka Bodláková

ZÁVĚREČNÁ KLAVÍRNÍ BESÍDKA
Už druhým rokem je otevřena na Domě služeb pobočka klavírní třídy Zá-

kladní umělecké školy Litovel. V současné době navštěvuje pobočku 20 dětí, 
převážně skrbeňských, a další netrpělivě čekají na začátek příštího školního 
roku. Mám z toho obrovskou radost.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém 15. zasedání dne 18. června toto 
usnesení:

1/15/2012
ZO bere na vědomí zprávu sta-

rosty o plnění usnesení a o přípravě  
a průběhu akcí.

2/15/2012
ZO bere na vědomí zprávu kont-

rolního výboru o plnění usnesení od 
10. do 14. zasedání.

3/15/2012
ZO schvaluje zadání opravy stud-

ny za školou a na hřišti společnosti 
OSA STERA spol. s r.o.

Podpisem smlouvy o dílo je pově-
řen starosta.

4/15/2012
ZO schvaluje zadání opravy chod-

níků v ulici Hlavní firmě Antonín 
Brodacký.

Podpisem smlouvy o dílo je pově-
řen starosta.

5/15/2012
ZO bere na vědomí výsledek vý-

běrového řízení na opravu a zhotovení 
mříží na oplocení hřbitova. Zakázka 
bude zadána po provedení výběrového 
řízení na stavební část akce.

 
6/15/2012
ZO souhlasí s provedením vý-

běrového řízení na zakázku „Oprava 
oplocení průčelí hřbitova“.

7/15/2012
ZO souhlasí s provedením vý-

běrového řízení na opravu chodníků  
v mateřské škole.

8/15/2012
ZO souhlasí s provedením výbě-

rového řízení na zakázku „Prodlou-
žení chodníku v ulici Josefa  Fialy + 
Parkoviště a zpevněné plochy v ulici 
Vyhnálovská“.

9/15/20152
ZO souhlasí s provedením vý-

běrového řízení na zakázku „Půdní 
vestavba hasičské zbrojnice“. 

10/15/2012
ZO schvaluje uzavření dohody  

o vytvoření společného školského 
obvodu pro 2. stupeň základní školy  
s obcí Horka nad Moravou.

11/15/2012
ZO schvaluje vydání Obec-

ně závazné vyhlášky obce Skrbeň  
č. 3/2012, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu pro  
2. stupeň základní školy. 

12/15/2012
ZO schvaluje uzavření kupní 

smlouvy se Zemědělským podnikem 
Razová, s.p. v likvidaci, kterou obec  
Skrbeň do svého vlastnictví kupuje 
podíl  k pozemku p.č. 578/5 ostatní 
plocha v k.ú. Skrbeň o velikosti  2/22  
vzhledem k celku za kupní cenu  
3.000 Kč. Obec dále uhradí náklady 
na vyhotovení znaleckého posudku 
převáděné nemovitosti a vklad do 
katastru nemovitostí. 

Podpisem kupní smlouvy je pově-
řen starosta.

13/15/2012
ZO schvaluje uzavření směnné 

smlouvy s panem Stanislavem Kovaří-
kem, kterou se směňují části obecního 
pozemku p.č. 578/3 – ostatní plocha v 
k.ú. Skrbeň, označené v geometrickém 
plánu č. 473-29/2012 jako díly „a“  
o výměře 5 m2 a „c“ o výměře 6 m2, 
za část pozemku p.č. st. 86 – zastavěná 
plocha v k.ú. Skrbeň, označenou dle 
téhož geometrického plánu jako díl 
„b“ o výměře 11 m2. Obec Skrbeň 
uhradí náklady na vyhotovení geo-
metrického plánu, směnné smlouvy  

a vklad do katastru nemovitostí. Podpi-
sem smlouvy je pověřen starosta.

14/15/2012
ZO schvaluje uzavření směnné 

smlouvy s manželi Ivo a Elenou 
Najdekrovými, kterou se směňuje 
část obecního pozemku p.č. 578/3 – 
ostatní plocha v k.ú. Skrbeň, označená  
v geometrickém plánu č. 470-21/2012 
jako díl „b“ o výměře 15 m2, za část 
pozemku p.č. st. 93 – zastavěná plocha 
v k.ú. Skrbeň, označenou dle téhož 
geometrického plánu jako díl „a“  
o výměře 15 m2.

Obec Skrbeň uhradí náklady na 
vyhotovení geometrického plánu, po-
platky související se souhlasem banky 
s uzavřením této smlouvy a vklad do 
katastru nemovitostí.

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

15/15/2012
ZO schvaluje uzavření kupní 

smlouvy s paní Hanou Bičíkovou  
a panem Radkem Dvořákem, kterou se 
do vlastnictví obce Skrbeň převádí po-
zemek p.č. 109 – zahrada v k.ú. Skrbeň 
za celkovou kupní cenu 750 Kč. Obec 
Skrbeň uhradí poplatky související se 
souhlasem banky s uzavřením této 
smlouvy a náklady spojené s vyhoto-
vením kupní smlouvy a vkladem do 
katastru nemovitostí.

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

16/15/20152
Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí vyhodnocení 

projednání Návrhu zadání územního 
plánu obce Skrbeň ve znění přílohy  
č. 1 k tomuto usnesení

b) schvaluje podle ust. § 84 
odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a dle ust.  
§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Zadání Územního plánu 
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Skrbeň ve znění přílohy č. 2 k tomuto 
usnesení.

17/15/2012
ZO schvaluje zavedení sběru pa-

píru do kontejnerů.

18/15/2012
ZO schvaluje zakoupení trakto-

rové sekačky dle předložené nabídky 
společnosti DAVAZ Technik s.r.o.

19/15/2012
ZO schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 2/2012.

Po fázi přípravy a schvalování 
projektů, podávání žádostí o dotace 
a očekávání jejich posouzení nastává 
konečně etapa samotné realizace řady 
staveb a oprav. Brzy se rozběhnou 
tyto akce:

oPRaVa sTUDnY  
Za ŠkoLoU a na HŘIŠTI

Důvodem opravy studny za školou 
je rozpadající se zdivo a zákrytové 
desky a také snaha upravit okolní te-
rén. Studna na hřišti se bude opravovat  
z důvodu připravovaného zvýšení teré-
nu. V obou případech bude rozebrána 
nadzemní část zdiva, nové zdivo bude 
upraveno do potřebné výšky a studny 
budou zakryty nově vyrobenými zá-
krytovými deskami.  

Zákrytové desky dodá společnost 
IP systém a.s. za necelých 90 tis. Kč. 
Samotnou opravu provede společnost 
OSA STERA s.r.o. za celkovou cenu 
necelých 83 tis. Kč.

oPRaVa CHoDníkŮ  
V ULICI HLaVní

V rámci této stavby bude provede-
na celková oprava chodníků v úseku od 
hřbitova po školu a od statku po želez-
niční zastávku. Betonové obrubníky 
budou nahrazeny novými, kamenné 
obrubníky budou zachovány. Namísto 
nynějších plošných dlaždic 30 x 30 cm 

bude použita zámková dlažba. Zakázka 
byla zadána firmě Antonín Brodacký  
z Bělkovic – Lašťan za celkovou na-
bídkovou cenu 1.187.374 Kč.

Protože do obecního rozpočtu byla 
na základě předběžných kalkulací na 
tento účel zahrnuta částka 1,6 mil. 
Kč, bylo rozhodnuto použít uspoře-
né prostředky na opravu chodníků 
v areálu mateřské školy. Projekt se 
připravuje.

oPRaVa PRŮčELí HŘbIToVa
Na zdařilou opravu vstupu na 

hřbitov navazuje projekt celkové 
opravy průčelí hřbitova. Rozpadající 
se cihlové pilíře budou rozebrány 
a nahrazeny novými, mezi kterými 
zůstanou původní mříže. Zchátralé 
drátěné pletivo na nové části hřbitova 
bude nahrazeno stejně provedenými 
pilíři a podezdívkou. Oproti nynější 
úrovni plotu však budou pilíře umís-
těny dál od silnice, až za lípami. Tím 
bude dosaženo menšího sklonu vjezdu, 
který bude opatřen novou bránou.

Obec se pokoušela získat na tento 
projekt dotaci z prostředků minister-
stva pro místní rozvoj, avšak neú-
spěšně. Zastupitelstvo však rozhodlo, 
že je žádoucí průčelí hřbitova bez 
zbytečného otálení opravit. Celkové 
náklady budou známy po výběrovém 
řízení.

U dalších projektů byly žádosti 
obce o poskytnutí dotace úspěšné. 
V obou případech se jedná o dotace 
čerpané prostřednictvím Místní akční 
skupiny Moravská cesta (Litovelsko-
Pomoraví).

CHoDníkY, PaRkoVIŠTĚ  
a oDsTaVnÉ PLoCHY

Tento projekt sestává ze dvou 
staveb. Jednou z nich je prodloužení 
chodníku v ulici Jos. Fialy s vytvo-
řením podélného parkovacího stání, 
druhou je vybudování parkoviště na 
začátku Vyhnálovské ulice (na okraji 
zatravněné plochy) spolu s vydláždě-
ním místa pro kontejnery na tříděný 

sběr (v místě, kde jsou kontejnery dnes 
umístěny).

Předběžně přiznaná dotace je 
necelých 500 tis. Kč. Částka bude 
upřesněna po provedeném výběrovém 
řízení. 

PŮDní VEsTaVba  
HasIčskÉ ZbRoJnICE

O tomto projektu jsme psali  
v květnovém Inforu (článek „Děti 
projektovaly zbrojnici“). Předběžně 
přiznaná dotace je rovněž téměř 500 
tis. Kč s upřesněním po výběrovém 
řízení. 

STAVEBNÍ ČINNOST

Na třech stanovištích přibydou 
zanedlouho kontejnery na papír. Sou-
časně ovšem nadále poběží sběr papíru 
ve dvoře základní školy. To proto, že 
kontejnery by měly sloužit především 
na drobný papír. Větší kartony (např. od 
nábytku, elektrospotřebičů apod.) spo-
lu s balíky časopisů a novin je vhodné 
odložit ve škole. Jednak tím její žáci 
získají nějaký drobný příspěvek na 
mimoškolní činnost, jednak nebudou 
kontejnery zbytečně přeplněny.

S PAPÍREM  
DO KONTEJNERŮ

Úspěch malých 
skrbeňských malířů

Letos se žáci skrbeňské základní 
školy a děti z mateřské školky zúčast-
nili soutěže Požární ochrana – očima 
dětí 2012, kterou po novém roce vy-
hlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Mohli si vybrat ze dvou 
variant literární nebo výtvarnou část.
Zvítězila část výtvarná, kde již v mi-
nulosti slavili úspěchy. A neztratili se  
v hojném počtu soutěžících ani letos. 
Ze základní školy do okresního kola 
postoupili tito žáci: Kateřina Vodá-
ková, Eliška Obšelová, Nela Jeslí-
ková, Karolína Mánková, Michal 
Berka,Tomáš Gabrlík, Jiří Murovjev 
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Se zavedením „plošného“ doručo-
vání Inforu vznikl v některých domech, 
kde bydlí více rodin nebo generací, 
problém. Někde o tištěný Infor ani 
zájem nemají a čtou si ho na Internetu, 
jinde naopak schovávají každé číslo. 
Tam, kde je domácností více a chtějí 
si ho schovávat všichni nebo ho vezme 
ze schránky první, kdo se k ní dostane 
a nikomu ho už nedá ani k přečtení, je 
problém. Ne vždy je možné toto vyřešit 
při roznášce. Takových situací je v obci 
více a roznášení nezajišťuje vždy ten-
týž pracovník. Pokud tedy popisovaná 
situace nastane a někomu bude Infor 
chybět, zajděte na obecní úřad, kde si 
chybějící výtisk můžete vyzvednout.  
V každém případě je zájem o náš obec-
ní zpravodaj potěšitelný.

DORUČOVÁNÍ 
INFORU

V sobotu 21. července projedou 
historická vozidla po dvouleté pauze 
opět Hanou. Středomoravský Klub au-
tomobilistů a Motocyklistů, který se-
tkání majitelů historických automobilů 
a motocyklů pořádá již po sedmnácté, 
představí opět téměř sto posádek. 

Historické stroje – veteráni budou 
k vidění nejprve na Horním náměstí  

v Olomouci, kde bude od 9.30 uspořá-
dána jejich výstava. Diváci tu mohou 
svými hlasy rozhodnout o nejpěkněj-
ším automobilu a motocyklu. Ceny v 
divácké soutěži budou předány v10.45 
a po jejich vyhlášení historické auto-
mobily a motocykly, které mnohdy 
nejsou k vidění ani jako stojící exponát 
v muzeu, odstartují do dopolední etapy 
soutěže s cílem v Tovačově.  

Trať povede z Horního náměstí 
přes Hejčín a Řepčín do obce Křelov, 
odtud do Horky a do Skrbeně, kde 
bude první průjezdní kontrola. Pak se 
vydají směrem na Břuchotín, kde se 
trasa těsně před Křelovem napojí na 
čtyřproudou komunikaci vedoucí zpět 
do Olomouce, kterou vozidla projedou 
až na křižovatku s Rooseveltovou 
ulicí, kde budou odbočovat směrem 
na Kožušany. Dále budou pokračovat 
směrem na Dub nad Moravou, Věro-
vany a od Citova přijedou do cíle. V 
areálu tovačovského zámeckého parku 
jsou nejrychlejší stroje očekávány 
od 12.30. Mezi třináctou a čtrnáctou 
hodinou tu budou historické stroje opět 
vystaveny pro diváky, kteří uvidí i auta 
na loukoťových, původně kočárových 
kolech. Nejstarší je dosud přihlášen 
francouzský Renault, který byl vyro-
ben v roce 1903! I mezi motocykly 
budou ale k vidění opravdoví staříci, 
neboť první motocykly byly poháněny 
plochým řemenem a i takové XVII. 
Hanácký okruh projedou. Ovšem nej-
početnější skupinou budou českoslo-
venské automobily a motocykly ze tři-
cátých let, se kterými přijedou i někteří 
zahraniční účastníci. Nejvíce zastou-
penou značkou mezi přihlášenými 
automobily je Tatra, Praga a Aero, ale 
k vidění budou také automobily znač-
ky Wikov vyráběné v nedalekém Pro-
stějově. Z Technického muzea v Brně 
je přislíbena účast vozu Zbrojovka Z9, 
který na soutěži k vidění mezi tradičně 
početnou skupinou moravských zetek 
také dosud nebyl. Pro srovnání tehdej-
ší domácí konkurence ze dvacátých  
a třicátých let uvidíme i zahraniční 
značky jako Mercedes či Citroën.  No  

a z motocyklů pojedou nejen naše 
tehdy velmi oblíbené stroje ČZ a Jawa, 
ale třeba také legendární Indian Scout, 
Harley Davidson, německé stroje 
BMW a samostatnou kategorii budou 
mít anglické motocykly Ariel, které za 
první republiky patřily ze zahraničních 
značek k nejoblíbenějším.

Většina posádek bude i dobově 
oblečena a tak mohou diváci zažít 
nádhernou atmosféru krásné doby.

JÍZDA  AUTO/
MOTOVETERÁNŮ

a Dominik Otásek. Bohužel všichni 
skončili v tomto kole a nepostoupili 
dál. Zato se více dařilo mladším kole-
gům ze školky. Ze základního kola 
vyrazila na dalekou cestu sedmička 
odvážlivců: Natálka Bačíková,Terezka 
Pallová,Viktorka Vaďurová, Honzík 
Szturc,Vojtík Paták, Vilém Čehovský 
a Aleš Čechovský. Okresním sítem 
prošli pouze tři a to na 1. místě Vojta 
Paták, 2. místo Viktorka Vaďurová  
a 3. místo Aleš Čechovský. Čekali 
jsme, jak si povedou v krajském kole  
a došla radostná zpráva, že Vojtík 
Paták obsadil 1. místo na kraji. Už to 
zbylo jenom na Vojtíkovi, jak si pove-
de dál v republikovém kole. Tam už  
v silné konkurenci nedosáhl předních 
míst. Ale i tak je to veliký úspěch 
našich žáků základní školy a dětí ze 
školky. Chtěli bychom jim ještě jednou 
poblahopřát k úspěchu a poděkovat 
za skvělou reprezentaci obce i našeho 
hasičského sboru. Poděkování zaslouží 
určitě i všechny paní učitelky ze školy 
a školky, protože v jejich výukových 
hodinách vznikaly takové hezké obráz-
ky s hasičským motivem.

hasiči ze Skrbeně


