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VÁNOČNÍ HVĚZDA
Humanitární akci „Vánoční hvězda“ známe již patnáct roků. Pořádá 

ji sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 
nemocných dětí, které úzce spolupracuje s hemato-onkologickým odděle-
ním dětské kliniky Fakultní nemocnice olomouc.

Občanské sdružení vzniklo v roce 
1992 pod názvem Haima – Unie pro 
pomoc dětem s poruchou krvetvorby. 
U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, 
kteří na Dětské klinice FN v Olomouci 
o děti s poruchou krvetvorby pečovali, 
ale také rodiče a příbuzní těchto dětí.

Sdružení Šance, jak zní nový ná-
zev přijatý v roce 1999, je občanské 
sdružení, které na bázi dobrovolnosti 
sdružuje občany bez rozdílu národ-

nosti, víry, profese či společenského 
postavení, ale také právnické osoby, 
které se chtějí na činnosti sdružení 
aktivně podílet.

Zakoupením vánoční hvězdy po-
můžete dětem v boji s leukémií:

Ý	 překonávat	náročnou	protiná-
dorovou	léčbu

Ý	 poskytovat	 sociální	 pomoc	
rodinám

Ý	 zlepšovat	 prostředí	 na	 he-

motoonkologickém	 oddělení	 dětské	
kliniky	v	Olomouci

Ý	 naplňovat	 volný	 čas	 dětí		
v	nemocnici

Ý	 koupit	dětem	dárek	a	potěšit	
je	v	těžkém	období

Ý	 usnadňovat	návrat	do	 života	
po	dlouhé	léčbě

Ý	 financovat	rekondiční	pobyty	
pro	děti	a	ozdravné	pobyty	pro	rodiny	
vyléčených	dětí

Letos bylo možno zakoupit vá-
noční hvězdu i ve Skrbeni, přičinila se  
o to paní Hana Dorňáková ve spolupráci  
s mateřskou školou a školní jídelnou. 

Betlém	namalovaly	děti	ze	ZŠ	Mozartova
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

19. zasedání Zastupitelstva obce 
skrbeň ze dne 26. 11. 2012

Usnesení 1/18/2012
ZO bere na vědomí informaci  

o plnění usnesení a průběhu prací.

Usnesení 2/19/2012
ZO ruší své usnesení č. 14/15/2012.

Usnesení 3/19/2012
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. 476-21/2012 
jako nově vzniklá p.č. 578/11 – ostatní 
plocha o výměře 15 m2, za část po-
zemku 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, 
poplatky související se souhlasem 

banky s uzavřením této smlouvy  
a vklad do katastru nemovitostí. 

Usnesení 4/19/2012
ZO schvaluje uzavření smlouvy 

o dílo na zpracování projektové do-
kumentace „Oprava chodníků a vy-
budování parkovacích míst v ulici Na 
Návsi“ s Ing. Luďkem Vrbou.  

Usnesení 5/19/2012
ZO schvaluje uzavření smlou-

vy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace „Moravská stezka na 
území ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň 
/projektová dokumentace pro staveb-
ní povolení a pro provádění stavby/“  
s Ing. Luďkem Vrbou.

Usnesení 6/19/2012
ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 

IV-12-8006841 o zřízení věcného bře-
mene k pozemku p.č. 666/1 – ostatní 
plocha v k.ú. Skrbeň se společností 
ČEZ Distribuce, s.r.o. dle geometric-
kého plánu č. 469-141/2012. 

Usnesení 7/19/2012
ZO schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku č. 4/2012, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 
Poplatek na rok 2013 zůstává ve výši 
372,- Kč za osobu. 

Usnesení 8/19/2012
ZO schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 5/2012.

Usnesení 9/19/2012
ZO zmocňuje starostu provádě-

ním nezbytných rozpočtových změn  
v období do konce roku 2012. O pro-
vedených rozpočtových změnách bude 
starosta informovat zastupitelstvo obce 
na nejbližším zasedání.

Usnesení 10/19/2012
ZO schvaluje rozpočtové provizori-

um pro hospodaření obce na 1. čtvrtletí 
roku 2013 ve výši max. 20% celkových 
plánovaných výdajů roku 2012.

Usnesení 11/19/2012
ZO schvaluje uzavření „Dohody  

o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR“ se Státním ze-
mědělským intervenčním fondem na 
realizaci projektu „Jaro, léto, podzim, 
zima – v hasičárně je vždy prima“  
a na realizaci projektu „Chodníky, 
parkoviště a odstavné plochy“.

Usnesení 12/19/2012
ZO schvaluje příspěvek 5.000 Kč 

pro Občanské sdružení Babybox pro 
odložené děti – STATIM. Příspěvek 
bude použit ke zřizování a provozu 
schránek pro opuštěné děti.

Usnesení 13/19/2012
ZO souhlasí se zařazením lokality 

mezi ulicemi Za Humny a U Trati jako 
zastavitelné území jako celek s tím, 
že etapizace bude řešena zastavovací 
studií.

Usnesení 14/19/2012
ZO ukládá starostovi zajistit zpra-

cování návrhu na umístění dopravního 
značení omezujícího parkování na 
nevhodných místech.

InFoR PŘEJE VŠEM sVÝM čTEnÁŘŮM ToTÉŽ – sTÁLÉ ZDRaVí, 

ŠTĚsTí, PoHoDU, PŘíJEMnÉ PRoŽITí aDVEnTU a VÁnoC.
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Zemědělské družstvo Senice 
na Hané již několikrát prodávalo 
ve Skrbeni čerstvá vejce a mléčné 
výrobky z vlastní produkce. Další 
prodej bude v úterý 11. prosince 
od 16 hodin před obchodem na 
Hlavní ulici. Termíny prodeje 
po Novém roce budou včas 
oznámeny.

Prodej vajec 
a mléčných 
vyrobků

Před rokem byly podél polní 
cesty k Hynkovu dosazeny chybějící 
lípy. Nedávno někdo sedm těchto lip 
zlomil tak, že z nich již nikdy pěkně 
vzrostlý strom nebude. Takového 
činu se může dopustit jen psychicky 
nemocný člověk. Buďte tedy pozorní, 
zda tohoto chudáka (chudáky) někdy 
nespatříte při činu. Pokud ano, ihned 
přivolejte pomoc, která se postará  
o náležitou léčbu. 

POZOR NA 
„NEMOCNÉ“

Hanácká dechovka 
Olomouc

a obec Skrbeň

Vás co nejsrdečněji 
zvou na

aDVEnTní
konCERT

který se koná v neděli 
16. prosince 2012 

v 15.00 hodin
na sále ve Skrbeni

Pro příští rok schválilo zastupitelstvo obce poplatek za odpad ve stejné výši, 
jaká je již od roku 2009, tedy 372 Kč za osobu. Jak je možné, že se již pátý rok 
poplatek nezdražil? Jedině proto, že se stále hledají možnosti, jak ve Skrbeni 
odpad třídit a že odpad třídí většina občanů. Jedině tak lze náklady udržet na co 
nejnižší úrovni. Aby to bylo možné i nadále, musí se do třídění zapojit všichni. 
Tuto povinnost ukládá zákon o odpadech a příslušná obecní vyhláška. Kdo tedy 
netřídí, porušuje zákon – se všemi možnými důsledky.

O tom, že máme v obci rezervy, svědčí do značné míry i to, že při svozu 
popelnic stojí před některými domy pouze jedna popelnice, i když v nich 
bydlí dvě i tři domácnosti, a naopak u jiných domů jsou popelnice dvě i tři, 
ačkoliv tam bydlí mnohdy méně lidí, třeba jen dva. Proto bude ve spolupráci  
s Technickými službami prováděna kontrola obsahu popelnic se zaměřením na 
odpad, který má být uložen do kontejnerů k tomu určených. Ne kvůli sankcím, 
ale proto, abychom netřídící občany adresně upozornili a v konečném důsledku 
všichni ušetřili. Tomáš	Spurný

K POPLATKU ZA ODPAD

Ačkoliv	 byla	 půdní	 vestavba	 hasičské	 zbrojnice	 zadána	 stavevní	 firmě,	
hasiči	rovněž	přiložili	ruku	k	dílu.	Aby	mohla	být	střešní	krytina	vyměněna	co	
nejdříve,	vynosili	na	střechu	nové	tašky.

Dalším	krokem	ke	zlepšení	vzhledu	naší	obce	je	příprava	na	vysazení	kvě-
tinových	záhonů	v	okolí	obecního	úřadu	a	školy
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Senior klub Skrbeň zve na Mi-
kulášskou veselici, která se koná  
8. prosince 2012 ve 14.00 hod. v Obec-
ním sále. K tanci a dobré náladě nám 
zahraje pan Dostál. Bohatá tombola  
a občerstvení zajištěno.                                

							Na	Vaši	návštěvu	se	těší		
senioři	Skrbeň

Vážené maminky s malými dětmi. 
Doslechli jsme se o vašem skvělém 
nápadu založit v naší obci MATEŘ-
SKÉ CENTRUM. Rádi bychom vám 
toto přání splnili a pomohli MATEŘ-
SKÉ CENTRUM společnými silami 
vybudovat. 

Naše škola se letos poprvé účastnila soutěže vyhlášené Krajským 
úřadem Olomouckého kraje o status Zelené školy. Na základě komplex-
ní environmentální výchovy, kterou škola dlouhodobě realizuje v rámci 
projektové a kroužkové činnosti, se nám podařilo získat status Zelené 
školy Olomouckého kraje za rok 2011/2012 spolu s finančním darem  
6 250,- Kč pro podporu realizace školní ekologické výchovy. V letošním 
roce jsme jedinou málotřídní školou, které se podařilo tento titul obhájit  
a čestně konkurovat i mnohem větším plně organizovaným školám.                                                                         

Mgr.	Jarmila	Kulatá

Mikulášská veselice

Jak vykouzlit 
pohodový čas?

ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE

V příštím roce uplyne 120 let od postavení nynější školní budovy. 
Chystané oslavy tohoto výročí zahrnují i vydání knížky, která ale vedle 
zmínky o starší historii by měla připomenout dobu, která nám jako „his-
torie“ ještě nepřipadá, protože se týká doby našeho života, ale není tomu 
tak. Stačí si vybavit proměny, kterými prošlo školství a společnost v druhé 
polovině 20. století a co se vše měnilo. Jen namátkou: postavení učitele, 
způsoby výuky, mimoškolní akce, ale také oblečení, jídlo... Je toho mno-
ho, a pokud dnešním žákům vypráví prarodiče a nakonec i rodiče o jejich 
školních letech, musí to mladým znít hodně vzdáleně. A přitom by bylo 
dobré zachovat z paměti, která je pomíjivá, vzpomínky z doby nedávné. 
Nejde o psaní historie školy, ale vzpomínky, kamínky do mozaiky, které 
zůstanou pro další generaci. To podstatné je tedy, abyste si udělali čas  
a jednou nebo několika vzpomínkami jste si připomenuli (a ostatní zachova-
li) to, jaká byla skrbeňská škola v době, kdy jste byli jejími žáky. Může to být  
i řada krátkých vzpomínek. A kdyby k nim byla i fotografie …

Neváhejte a podělte se o zážitky a vzpomínky, třeba jen letmé. Stačí 
pár vět, které doručíte na obecní úřad nebo pošlete či necháte poslat pro-
střednictvím adresy obec@skrben.cz.  

Děkujeme	za	spolupráci.
Tomáš	Spurný,	Mgr.	Jarmila	Kulatá

VÝZVA PAMĚTNÍKŮM
Prosíme tedy maminky, které by 

měly zájem toto centrum navštěvovat, 
aby vyplnily a odeslaly dotazník - nej-
později do konce roku 2012. Vytištěný 
dotazník je k dispozici na obecním 
úřadě nebo ke stažení na internetových 
stránkách www.spss.wobo.cz. Podle 
počtu zájemkyň budeme podnikat další 
kroky, které by vedly k otevření MC 
v roce 2013. 

Za	Spolek	přátel	skrbeňské	školy	
předseda	P.	Veselý


