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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVI. 2016

Zeleň kolem obce
má svůj smysl, a nejen vizuální
Skrbeňačka Ivana Krejčová pracuje v Agentuře ochrany přírody
a krajiny ČR, a byla to právě ona, která kdysi upozornila starostu Skrbeně
na možnost získat dotaci na výsadbu stromů kolem cest. Dá se tak říct, že i
díky ní kolem obce vznikly zelené pásy keřů a stromů, které doplňují vzhled
obce nejen vizuálně, ale také mají svou nezastupitelnou funkci v krajině.
Kdy jste pomohla získat obci první
dotace na výsadbu zeleně?
První dotace byla poskytnuta už
v roce 1996, kdy začínal Program
péče o krajinu. Byly vysázeny aleje
od Skrbeně podél silnice až na katastrální hranici s Horkou a po Křepelku.
Ve stejném roce se sázela ještě alej
směrem na Hynkov. Další výsadby
financoval Státní fond životního prostředí nebo Státní pozemkový úřad.

V té době šlo z Programu péče
o krajinu sázet stromy i podél státních
komunikací, to dnes už není možné.
Z jakého důvodu už dnes nejde
čerpat z Programu péče o krajinu na
výsadby podél silnic?
Projevil se úbytek finančních prostředků, navíc přišly další programy,
které nabízely možnosti jiné. Národní
programy ministerstva životního pro-

středí už se nevztahují na intravilán
(zastavěné plochy obcí, pozn. autora)
ani na výsadby podél státních komunikací.
V dnešní době lze z národních
programů financovat doprovodnou
zeleň pouze podél polních cest a účelových komunikací.
Jak se změnil systém získávání
dotací od roku 1996 do dneška?
Změn nastalo mnoho, původně
byl Program péče o krajinu pod Státním fondem životního prostředí, nyní
je správcem programu ministerstvo
životního prostředí. Celý systém se
posunul směrem k regionu, dříve se
všechno posílalo do Prahy, v současné době podepisuje rozhodnutí
o přiznání dotace regionální ředitel.
Pro posuzování žádostí byla sjedno-
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cena pravidla, nyní platí jednotná pro
celou republiku.
Jak hodnotíte zeleň kolem Skrbeně
ve srovnání s jinými obcemi?
Myslím, že na Hané by bylo potřeba provést mnohem více výsadeb.
Bohužel není lehké najít pro samotnou
výsadbu pozemky. Skrbeň má výhodu, jelikož v ní proběhla komplexní
pozemková úprava, která spoustu
pozemků sjednotila a dovolila tak vytvořit nová místa pro výsadby liniové i
plošné - biocentra a biokoridory. Bylo
by dobré využít všechny pozemky pro
výsadby pozemkovou úpravou určené.
Když se starosta rozhodne, že by
chtěl realizovat nějakou výsadbu, jak
dlouhý to bude proces?
Všechno je to otázka dotací. Je
možné čerpat z národních programů,
financovaných ze státního rozpočtu.
Zde je možné získat dotaci do 250
tisíc korun. Vyšší dotace se udělují
z peněz Evropské unie. V národních
programech je Program péče o krajinu vázaný na jeden rok, takže na jaře
se podá žádost a na podzim musí být
vysázeno. Program podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny dovoluje
realizovat výsadbu během více let.
Většinou není problém dotaci dostat,
když přijde smysluplný záměr, pravděpodobně bude schválen.
Najdeme v regionu nějakou opravdu vzorovou výsadu, kterou byste
mohla vyzdvihnout?
Určitě biocentrum v Čehovicích
na Prostějovsku, to je ale obrovský
projekt, který stál miliony. Většinou
převažují drobnější akce. Často si
člověk změn ani nevšimne, pro místo
má ale i malá změna velký význam
v rámci celku.
Dají se vysledovat nějaké trendy
ve výběru dřevin pro výsadbu?
Nejrozumnější je vytvořit pestrou
paletu dřevin, musí to být ale naše dřeviny, které by v daném území přirozeně rostly. Nebo tradiční ovocné druhy,
které do kulturní krajiny patří. Výběr
je potřeba upravit dle stanovištních
podmínek, prostorových možností ale
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i určité tradice místa. Když někde byla třešňová alej desítky let, ať je tam díky
obnově i dále.
Ve chvíli, kdy je výsadba dokončena, jak pokračuje následná péče o novou
výsadbu?
Národní programy neumožňují zaplatit následnou péči, to je záležitost žadatele. Dle smlouvy se musí pět let o výsadbu starat. Je to daň za jednoduchost,
protože dostat dotaci není takový problém. Dotace z Evropské unie umožňují i
úhradu následné péče, vyřízení dotace je ale složitější. Samozřejmě vždy může
přijet kontrola, která zhodnotí, jak péče o výsadbu probíhá.
Jaký má výsadba vlastně význam pro krajinu?
Lidé si často stěžují, že se stromy vysazují někde, kde nikdy nebyly. Je
pravda, že na Hané nikdy moc stromů mimo les nebylo. Udržitelnost krajiny zde zajišťovala nesmírná pestrost, tisíce políček, každé se oralo jindy,
rostly tam jiné plodiny. Krajina funguje jako celek. Dnes mají někteří lidé
pocit, že nás pár stromů nezachrání. Ono nás to opravdu nezachrání, ale je
to dílek do většího celku. Nikdo neví, který dílek je ten poslední k tomu,
aby se celý systém zhroutil. A každý kousek zeleně může pomoci k udržení
stability krajiny.
rozhovor připravil Ing. Jakub Wittka

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Usnesení zastupitelstva z 24. 10.
Souhlasí s vrácením nevyčerpané části dotace z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2016 na
rekonstrukci části místní komunikace
Vyhnálovská ve výši 79.982,28 Kč.
Schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 580/1- ostatní plocha v k. ú.
Skrbeň, dle GP p. č. 580/6 o výměře
1167 m2 v k. ú. Skrbeň za celkovou
kupní cenu 128 000 Kč.
Vzalo na vědomí ujednání mezi
obcí a zhotovitelem tenisového hřiště.
Pověřuje starostu projednáním s tím
souvisejících požadavků.
S c h va l u j e v r á c e n í d o t a c e
100.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2016, dotační titul Dotace
na pořízení, rekonstrukci a opravu
požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje na rok 2016.
Schvaluje poskytnutí příspěvků
dle Zásad pro poskytování příspěvků

z rozpočtu obce Skrbeň na podporu
sportovních, zájmových a jiných
obdobných aktivit (příspěvky na
jednotlivce) dle předloženého
návrhu v úhrnné výši 6.500,- Kč
(13 x 500,- Kč).
Schvaluje uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-8012640/2 Skrbeň Za
Humny Protivánek – připojení
k NN.
Schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8015157/VB/001 na
pozemcích p.č. 400/10, 413/26 a 664/1
v k. ú. Skrbeň.
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zakázku „Sadové úpravy Skrbeň,
alej po Křepelku, alej za Křepelkou“
s panem Pavlem Hajdučkem.
Schvaluje zvýšení odvodů do sociálního fondu na 5% z objemu hrubých
mezd zaměstnanců obce s účinností od
1. 1. 2016.
Schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2016.
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CHODNÍKY NA HŘBITOVĚ
Kamenem dlážděný chodník na hřbitově už slouží. V místech, kde
bývalo dříve bláto, se dá pohodlně projít bez rizika ušpinění bot. Použitý materiál, tedy nepravidelné žulové odseky, se ale úplně všem nelíbí,
a upřednostnili by betonovou zámkovou dlažbu.
Proč byl zvolen kámen? Důvodů je několik. Hřbitov je místo, které nás spojuje
s mnoha předchozími generacemi a bude sloužit ještě mnoha generacím budoucím.
Je to součást obce, která má sloužit dlouho, má trvat. A žula je materiál trvanlivý,
určitě víc, než beton. Další důvody jsou ryze praktické. Ani na nové části hřbitova
nejsou hrobová místa v jedné linii, terén není v jedné rovině. Toto lze při dláždění
drobným nepravidelným kamenem kompenzovat mnohem snadněji, než geometricky přesnými prvky zámkové dlažby. Kromě toho na kamenném chodníku je
mnohem více spár, proto se voda při dešti vsákne do štěrkového podloží a nebude
nadměrně stékat k hrobům.

VRACENÍ DOTACÍ
Ve dvou usneseních zastupitelstva je uvedeno vrácení dotace.
To nepochybně vzbudí pozornost
a proto je potřeba vysvětlení.
Na rekonstrukci komunikace Vyhnálovská obec získala dotaci 300 000
Kč. V době podání žádosti jsme měli
k dispozici rozpočet stavby, ale ještě
neproběhlo výběrové řízení na stavební firmu. Oněch 300 000 odpovídalo

12% rozpočtových nákladů. Výběrovým řízením se ovšem podařilo cenu
stavby podstatně snížit. Poměr dotace
a vlastních prostředků se ale musí
dodržet, proto nešlo dotaci vyčerpat
v plné míře. Jinak řečeno - protože
jsme ušetřili, nemůžeme dostat dotaci celou.
Další získaná dotace 100 000 Kč
byla určena na pořízení automobilu
pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů. Mělo to být auto,

které nahradí stařičkou dýchavičnou
Avii a bude vhodné pro přepravu
jednotky a současně i veškerého potřebného vybavení. Naše jednotka nespadá do kategorie určené přednostně
k okamžitému zásahu. Uplatní se ale
při podpoře prvotně zasahujících jednotek, například doplňováním vody
do cisteren, střežením požářiště apod.,
dále při živelných pohromách, odčerpávání vody, … To však nelze dělat
s holýma rukama, musí k tomu být
kalová čerpadla, elektrocentrála,
a další vybavení. Toto vybavení by
mělo v hasičském autě být. Proto jsme
chtěli jít cestou, kterou zvolili i jinde,
například v Července, a koupit starší
požární auto dovezené ze zahraničí,
nikoliv jen osmimístný dopravní automobil, kam se mnoho vybavení nevejde. Bohužel, přes veškerou snahu
se nic odpovídajícího našim potřebám
a představám, za rozumnou cenu,
zatím sehnat nepodařilo. A protože
se dotace musí vyčerpat do určitého
termínu, nezbývá bohužel nic jiného
než ji pro letošek vrátit.
		
Tomáš Spurný

NOVÝ ROČNÍK MLADÝCH HASIČŮ 2016 – 2017

Naši mladí hasiči zahájili v říjnu další ročník celostátní
hry PLAMEN v okrese Olomouc ve vesnici Nová Hradečná. Zde soutěžili v disciplínách: střelba ze vzduchovky,
topografie, uzlování, zdravověda, požární ochrana a lano.
Letos jsme mohli postavit z naší základny mladých ha-

sičů tři družstva. Mladší žáci skončili na 8. místě ze 43
přihlášených družstev a starší žáci v těžké konkurenci
na 27. místě ze 46 přihlášených družstev. Další družstvo
složené z mladších a starších žáků soutěžící za starší žáky
skončilo na 41. místě.
V současné době družstvo mladých hasičů má 18 členů,
z toho 9 mladších a 9 starších. Zájem o tento sport začíná
být populární. K nám do Skrbeně dojíždí děti ze čtyř vesnic:
z Hynkova, Břuchotína, Štěpánova a Myslechovic. Letos
v říjnu se k vedoucímu mládeže Vraťovi Obšelovi připojili
s čerstvým osvědčením i Kamil Jureček a Jan Vymlátil.
V týmu se osvědčila nastávající instruktorka Markétka
Berková z Horky nad Moravou a člen našeho sboru Jarda
Bludský. Poslední člen našeho týmu je náš trpělivý řidič
hasičského auta Luboš Dopita, který nás doprovázel na
každé letošní soutěži.
Chtěl bych poděkovat všem, co nám pomohli v ročníku 2015 - 2016, hlavně obci Skrbeň, která nám finančně
vychází vstříc, společně firmě M.L.S. Holice Olomouc
a sboru dobrovolných hasičů Skrbeň za koupi nových
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dvou proudnic, jedné sady sportovních hadic a stanu
pro děti na soutěže.
Naše přání do započaté ligy mladých hasičů 2016
- 2017 v okrese Olomouc je udržet se v první desítce zúčastněných družstev.
Vratislav Obšel, starosta SDH Skrbeň

NOVINKA NAŠÍ HOSPŮDKY
Novinkou naší hospůdky na Statku je široký
výběr pizzy, kterou děláme přímo u nás. Pizzu
si můžete i odnést a v pohodlí doma vychutnat.
Přejeme dobrou chuť. J

Alžběta Čepická hraje na housle od svých pěti let. V roce
2016 odmaturovala na Gymnáziu a Hudební škole hlavního
města Prahy ve třídě MgA. Marie Fuxové. V roce 2009 získala
3. cenu na houslové soutěži J. Muziky v Nové Pace.
Pravidelně se zúčastňuje interpretačních houslových kurzů v Litomyšli ve třídě prof. Ivana Štrause.
S orchestrem Gymnázia hrála na zájezdech do SRN,
SAE. Pravidelně také vystupuje se svým bratrem
a otcem ve smyčcovém triu. Zajímavostí je, že od roku 2015
studuje souběžně Ochranu zvířat a welfer na Veterinární
univerzitě v Brně a Hudební vědu Na Masarykově univerzitě
tamtéž.
Koncert se koná v Domě služeb, začátek koncertu je
v 18 hodin.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Začátek letošního adventu připadá na neděli 27. listopadu. I tentokrát ho ve Skrbeni zahájíme slavnostním
rozsvícením obecního vánočního stromu v zahradě mateřské školy. Program celého adventu bude mít více akcí,
a proto sledujte plakáty a obecní webové stránky.

PROVOZ HŘIŠTĚ
Na přelomu září a října bylo dokončeno i tenisové hřiště a
vytčeného cíle vybudovat letos ve Skrbeni hřiště pro kopanou
i tenisový kurt bylo dosaženo. Fotbalové hřiště bude i nadále
sloužit ve stejném režimu, ráno ho správce otevře, večer
zamkne. Pro tenisový kurt během zimy připravíme vhodný
rezervační systém. Do té doby lze kurt využít po předchozí
domluvě se správci hřiště nebo prostřednictvím obecního úřadu. Je třeba ale počítat s tím, že povrch ještě není v definitivní
podobě. Do koberce se musí zapravit zbytek písku, což nelze
udělat v deštivém počasí. Po zimě také budou zrevidovány
některé spáry a celá plocha bude převálcována.

STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE
Skrbeňáček pořádá dne 19. listopadu od 15 hod.
v obecním sále ve Skrbeni STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE.
Je připravena spousta her a soutěží připraveny jsou
tvořivé dílničky pro děti.
Losování masek o ceny, občerstvení je zajištěno.

HOUSLOVÝ KONCERT
V neděli 20. listopadu vystoupí ve Skrbeni houslové duo
– Leoš Čepický se svou dcerou Alžbětou. Pana Čepického už
skrbeňské publikum zná, pro jeho dceru je to místní premiéra.
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SVOZ BIOODPADU
Upozorňujeme občany, že poslední svoz „bionádob“ v letošním roce bude 29. listopadu.
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