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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVI. 2016

Vládní speciál TU154M

LETADLO TU154M VE SKRBENI
Letošní osmatřicátý víkend byl pro technické nadšence ve znamení
Velkého Přeletu. Takto byl pojmenován projekt, který měl za úkol přepravit
vysloužilý vládní speciál Tupolev TU-154M z pražského letiště Kbely do
leteckého muzea v Kunovicích (www.museum-kunovice.cz). I když sloužil
hlavně politickým špičkám, nikdo mu neřekne jinak, než naganský speciál. Je to totiž letadlo, které před osmnácti lety dovezlo naše zlaté hochy
z Olympiády.
Celý projekt se plánoval přes dva ce 51,5m (z toho 41,8m trup letadla)
roky. Do Kbel jezdili nadšenci a dob- měl trasu přes Brandýs, Poděbrady,
rovolníci z leteckého muzea letadlo Milovice u Hořic, Vysoké Mýto, Modemontovat. Od výrobce měli pouze helnici, Olomouc, Přerov, Otrokovice,
velmi omezené plány. Největší oříšek Kunovice. Kvůli maximální rychlosti
byla demontáž křídel, u kterých dlou- soupravy 60km/h a hustotě provozu jel
ho nevěděli, jestli je to vůbec možné. transport převážně v brzkých ranních
Po pečlivém plánování trasy a papírové hodinách a trasa byla rozdělena na tři
válce mohla hlavní část transportu od- etapy. Druhá etapa byla zakončena
startovat v pátek 23. září a to přepravou v sobotu dopoledne na parkovišti Zlaté
trupu letounu. Nadměrný náklad o dél- Křepelky. V itineráři trasy organizáto-

rů byl sice uveden Břuchotín, ale přejme našim sousedům trochu slávy :).
Díky médiím a živému on-line přenosu
celého transportu lemovaly celou cestu
nejen zájemci o techniku. I na mostě
u Křepelky vyhlíželo na třicet lidí. Sice
jsem čekal větší zájem, ale zanedlouho se zpráva o neobvyklé podívané
rozkřikla a během dne tam přijížděli
místí i okoliční. Konvoj doprovázeli
i dobrovolníci, kteří letadlo demontovali. Ochotně se s přihlížejícími dávali do řeči a zájem lidí je těšil. Vždyť
bez těchto dobrovolníků a nadšenců
by projekt neměl šanci na realizaci.
Naštěstí máme obdobně zapálené lidi
i u nás. Například dobrovolné hasiče,
občanské sdružení Skrbeňáček, naše
knihovnice či seniorklub.
-JTM-

INFOR

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo na svém18. zasedání 19. září toto
usnesení:
- schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností PRESBETON
Nova, s.r.o. na stavbu „Skrbeň – předláždění chodníku v ulici Hynkovská
– východní strana“ za nabídkovou
cenu 279.691,70 Kč + DPH, termín
dokončení 15.5.2017.
- schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností Brodacký Antonín s.r.o. na stavbu „Zpevněné plochy
– hřbitov Skrbeň, 1. etapa“ za nabídkovou cenu 171.961,40 Kč + DPH,
termín dokončení 25.10.2016.
- bere na vědomí výnos ze státních spořících dluhopisů pořízených
na základě usnesení č. 8/22/2013 ze
dne 22.4.2013 a schvaluje převod
jistiny 1.500.000,00 Kč a výnosu
113.515,47 Kč do Fondu obnovy
a rozvoje splaškové kanalizace obce
Skrbeň.
- schvaluje přijetí investičního
příspěvku na prodloužení tlakové
splaškové kanalizace od Mgr. Daniely Dudové a Petra Váni ve výši
103.368,84 Kč.
- schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s vlastníky pozemků p.č. 274/3, 274/5,
274/6 a 274/2 – vše zahrada v k.ú. Skrbeň, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní a kanalizační sítě
na pozemku a v právu vstupu a vjezdu
na dotčené pozemky v souvislosti se
zřízením, provozem, údržbou, opravami, úpravami, změnami a odstraněním
vodovodního a kanalizačního vedení
ve prospěch obce Skrbeň v rozsahu dle
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geometrického plánu č. 548-78/2016.
Služebnost bude zřízena bezúplatně.
- souhlasí s prodloužením tlakové splaškové kanalizace a vodovodu
pro rodinné domy umístěné na pozemcích p.č. 432/51, 432/52, 432/54
a 432/56 - vše orná půda v k.ú. Skrbeň
(lokalita Pod Hradiskem) za těchto
podmínek:
1) Obec zajistí na své náklady
projektovou dokumentaci a územní
rozhodnutí a stavební povolení na
prodloužení kanalizace. Podmínkou
bude, že žadatelé bezúplatně převedou
pozemky p.č. 432/41, 432/53, 432/55
a 432/57 – vše orná půda v k.ú. Skrbeň,
na kterých bude kanalizace s vodovodem vybudována, do majetku obce.
2) Žadatelé (stavebníci rodinných domů) uhradí obci investiční
příspěvek ve výši nákladů na pro-

PŘÍSPĚVKY
AKTIVNÍM
Se začátkem školního roku obvykle začíná i činnost různých sportovních
a zájmových kroužků, což rodiče
něco stojí. Využijte možnost získat
příspěvek od obce Skrbeň. Formuláře
žádosti o příspěvek na zájmovou nebo
sportovní činnost dětí jsou k dispozici
na obecním úřadě nebo www.skrben.
cz/ostatni-dokumenty.

CYKLISTÉ
A CHODNÍKY
Stalo se skrbeňským zlozvykem,
že po chodnících v ulici Hlavní jezdí
bezpočet cyklistů. Výmluva, že se po
dlážděné silnici nedá jet, se dá přijmout u starých lidí nebo malých dětí.
Ale u dospělých, kteří mnohdy jedou
na kvalitních horských kolech, nikoliv.
Když už dlažební kostky tolik vadí, dá
se Hlavní ulice objet ulicí Spálenou

dloužení kanalizace (bez nákladů na
projektovou dokumentaci).
ZO ukládá starostovi zajistit vypracování příslušných smluv.
- souhlasí se záměrem odkoupit do vlastnictví obce část pozemku
p.č. st. 393 – zastavěná plocha v k.ú.
Skrbeň (úprava komunikace).
- schvaluje poskytnutí daru
10.000,00 Kč pro Hospic na Svatém
Kopečku.
- schvaluje stávající určení
pozemku p.č. 407/5 – ostatní plocha
v k.ú. Skrbeň jako pozemek pro výstavbu rodinného domu. Případná
změna bude možná až po definitivním
vyřešení pokračování ulice Lipová.
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2016.

apod. V žádném případě však nelze
chodník zaměňovat za cyklostezku
a dokonce si u chodců vynucovat
přednost, jak se často stává, přičemž
došlo dokonce k jejich zranění. Z toho
důvodu obecní úřad požádal Policii
ČR o častější dohled zaměřený i na
tento problém.

PÁLENÍ ODPADU
Se zavedením sběru bioodpadu
téměř úplně skončilo donedávna obvyklé pálení trávy, natí a listí spojené
s hustým štiplavým dýmem znepříjemňujícím dýchání všem lidem v okolí.
Téměř. I letos se našlo (i když ojediněle) pár lidí, kteří „pálili“ bez ohledu
na pěkný víkendový večer. Věřme, že
si uvědomí, že to není nejvhodnější
počínání.
Také si čas od času někdo posteskne, že každou noc cítí zápach
páleného plastu nebo něčeho, co je cítit
podobně, přitom v okolí nikde žádné
otevřené ohniště vidět není. Zápach
tedy může vycházet pouze z komína.
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I když je to komplikované, pálení
odpadu v kamnech již lze vysledovat,
prokázat a náležitě „ocenit“. Po udělování pokut nikdo netouží, ale dýchat
čistý vzduch chceme snad všichni.
I ti, co „pálí“.
Tomáš Spurný

Pokud jste tuto kontrolu delší dobu
nedělali, proveďte ji během podzimu.
Předejdete případným komplikacím,
které se za mrazu odstraňují mnohem
hůř.

SBĚROVÁ SBOTA

V sobotu 8. října ve 13 hodin
bude oficiálně otevřeno další nové
skrbeňské sportovní hřiště, určené pro
tenis a nohejbal. Po zahájení si každý
bude moci vyzkoušet podle zájmu oba
sporty. Všichni občané, starší, mladší,
muži, ženy, děti, jsou srdečně zváni.
Nutná výbava: pro nohejbal sportovní obuv, pro tenis sportovní obuv
a tenisová raketa.
Občerstvení zajištěno. Přijďte nové
hřiště vyzkoušet!

V sobotu 8. října bude ve
Skrbeni sběr nebezpečných
a objemných odpadů /sbírá se
i použitý jedlý olej/. Kontejnery
budou přistaveny za školou (!!!)
od 10:00 do 10:45, u nádraží od
11:00 do 12:00.
Sběr železa a elektroodpadu
bude proveden o týden později
v sobotu 15. října.

NOVÉ HŘIŠTĚ

NEZAPOMÍNEJTE
NA KONTROLU!

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

Připomínáme majitelům domů, že
podle Smlouvy o odvádění odpadních
vod kanalizací pro veřejnou potřebu
na území obce Skrbeň mají povinnost
řídit se „Pokyny pro uživatele tlakové kanalizace“, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy. V pokynech se
kromě jiného uvádí:
Do kanalizace nepatří: textilie,
silonové punčochy, provazce, tkanice,
papírové pleny, hygienické vložky,
dětské vlhčené ubrousky (TOTO JE
DOPOSUD NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA PORUCH!!!)
Uživatel je povinen provádět
pravidelné čištění prostoru šachty
a to zejména stěn šachty, elektrod
a plováků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) v intervalech
dvakrát až čtyřikrát ročně podle míry
znečištění. Skutečně je velmi důležité čas od času do jímky nahlédnout
a zjistit, zda v ní není vrstva tuků
a jiných tuhých nečistot, která postupně zabraňuje správné funci zařízení (omezuje pohyb plováků, vyřadí
z funkce snímací elektrodu apod.).

V neděli 30. října se koná tradiční
průvod k uctění památky obětí 1. světové války a výročí vzniku samostatného Československa. Průvod začne
v 17 hodin na návsi a bude zakončen
ohňostrojem.

PŘÍPRAVA VÝSADBY
Kdo jezdí po zpevněné polní cestě od nadjezdu u Křepelky směrem
k Vojnicím, si možná všiml, že se
v polích na konci této cesty objevila
řada bíle natřených kůlů. Ty označují
hranici kilometrového pásu, na kterém
se plánuje výsadba stromů. Je to součást
projektu zpracovaného již při komplexní
pozemkové úpravě. Ne vše se ale dalo
vysadit ihned. Projekt ovšem „nezapadl“
a jakmile to bude možné, bude se podle
něho s výsadbou pokračovat.

BABIČKA ROKU
Ve čtvrtek 29. září se v pavilonu
A výstaviště Flora konala volba
„Babičky roku Olomouckého kraje“.
Soutěžících bylo 23. Nejstarší babičkou byla vyhodnocena skrbeňská
občanka paní Marie Pallová. Všechny
zaujala svým přirozeným vystupováním (navzdory přítomnosti mnoha
oficiálních hostů) a krásnou hanáčtinou. Korunkou ji dekoroval hejtman
Jiří Rozbořil. Přihlíželo 750 seniorů
z celého Olomouckého kraje.

„Kdo a proč to dělá?“
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CEMBALLO
Kruh přátel hudby pořádá
v sobotu 22. října v 19 hod.
v Domě služeb koncert, na kterém účinkuje pan Martin Hroch.
Hrát bude na cemballo.

POPELKA
NAZARETSKÁ
Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2016/2017. Přivítali
jsme především 14 nových prvňáčků s jejich rodiči. Naši školu bude navštěvovat v pěti ročnících 44 žáků. Přejeme jim i všem zaměstnancům školy úspěšný
školní rok.

Skrbeňská farnost zve na vystoupení hudební skupiny z Kostelce na
Hané, které se koná v neděli 16. října
v 15:00 hod. v kostele sv. Floriána.
Na programu bude hudební
a recitační pásmo nazvané „Popelka
Nazaretská“.

LIGA
MLADÝCH HASIČŮ
V neděli 25. září byly na olomouckém Horním náměstí za účasti
soutěžících slavnostně vyhlášeny
výsledky letošního ročníku Okresní
ligy mladých hasičů v požárním útoku. Skrbeňští starší žáci se na soutěžích, jichž se zúčastnili, umísťovali
uprostřed startovního pole. Bohužel
v celoročním hodnocení jim chyběl jeden útok k minimálnímu počtu startů,
proto nebyli bodováni. Oddílu mladších žáků se dařilo lépe. V konkurenci
49 zúčastněných, z toho 36 bodovaných, obsadili 8. místo. V obou případech se o slušné výsledky zasloužili
jak samotní mladí hasiči, tak i jejich
vedoucí.
Gratulujeme a přejeme úspěchy
v dalších soutěžích.
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, říjen 2016
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