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Skrbeňská Náves v zimě. Foto: Martina Tökölyová

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2012
O Vánocích, obklopeni sváteční, až velebnou atmosférou, radostí zračící
se v očích obdarovaných i dárců, jsme plni snahy být lepšími, být nápomocni
jiným, chutí něčeho dosáhnout, něco vybudovat, o něco dobrého a prospěšného
se přičinit, … Přelom roku v nás vyvolává řadu pocitů, mnohdy i protichůdných
– očekávání, obavy, naděje, tušení, odhodlání.
To vše má svůj význam. Něco dodává energii, něco je obranným mechanismem a spolu dohromady způsobuje, že lidé dokáží zvládnou to, co jim rok
přinese, že najdou sílu překonat případné nesnáze a že se najde i mnohé, z čeho
se dokáží radovat. Do nového roku přeji Vám všem, abyste nesnáze, pokud se
vyskytnou, zvládli a aby bylo dost příležitostí k radosti a pohodě. A k tomu
stálé zdraví.
Tomáš Spurný

A co naši obec čeká v nastávajícím roce? Konkrétně o tom
bude rozhodnuto až při tvorbě
a schvalování obecního rozpočtu.
Plánů a záměrů je mnohem více
než na jeden rok. Mezi nejaktuálnější a nejrozsáhlejší patří
například zásadní terénní úpravy
hřiště, průčelí hřbitova, opravy
a dobudování dalších úseků chodníků a komunikací a dlouhá řada
dalších větších či menších akcí.
Informace o nich budeme přinášet průběžně během celého roku.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 11. zasedání 14. prosince toto
usnesení:
1/11/2011
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a průběhu akcí.
2/11/2011
ZO schvaluje poskytnutí daru pro
Hospic na Svatém Kopečku ve výši
10 000,- Kč.
3/11/2011
ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Skrbeň a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů.
4/11/2011
ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek zůstává nezměněn –
372,- Kč za osobu.
5/11/2011
ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn
v období do konce roku 2011. O provedených rozpočtových změnách bude
starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším zasedání.
6/11/2011
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na
1. čtvrtletí roku 2012 ve výši maximálně 20% celkových ročních plánovaných výdajů roku 2011.
7/11/2011
ZO ruší své usnesení č.
2/10/2011
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8/11/2011
ZO schvaluje uzavření kupní
a darovací smlouvy, podle které
obec Skrbeň do svého vlastnictví
bezúplatně přijímá od paní Marie
Crhové jako dar část pozemku p.č.
24/2 – zahrada v k.ú. Skrbeň označenou v geometrickém plánu č. 464184.2/2010 jako díl „b“ o výměře
5 m2 a do společného jmění manželů
Miloslava a Marie Crhových prodává
pozemky vyznačené v témže geometrickém plánu, a to pozemek p.č. 24/3
– zahrada o výměře 13 m2 a pozemek
p.č. 578/10 – zahrada o výměře 7 m2
(původně součást pozemku p.č. 578/1)
za kupní cenu 4.000 Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
9/11/2011
ZO schvaluje zavedení sběru bioodpadu od 2. čtvrtletí 2012. Služba
bude poskytována bezplatně, o podílu
občanů na pořízení sběrových nádob
rozhodne zastupitelstvo v 1. čtvrtletí
2012.

RADĚJI BYCHOM
NETISKLI
Pod tímto titulkem bývala
před lety v jedněch novinách
tzv. černá kronika. Bohužel,
i v nedávné době se ve Skrbeni
děly věci, o nichž bychom raději
netiskli.
Nenechavci ukradli dva
odvětrávací ventilátory a litinový poklop z přerušovacího
objektu kanalizace na Skalce a dva ocelové poklopy
z čerpací stanice původní kanalizace za příkopem ve Dvorské
ulici. Zřejmě mládež oplývající
účelně nevyužitou silou vyvrátila
a poškodila lavičku u mostku přes
Rábskou. Jinému se zase hodila
náplň do osvěžovače vzduchu na
WC v hospodě.

CO SE STARÝM
PAPÍREM?
Také vám zůstalo plno balícího papíru a krabic od vánočních
dárků? Připomínáme, že starého
papíru se můžete po celý rok
zbavit vždy v pátek od 14 do 17
a v sobotu od 8 do 11 hodin ve
dvoře základní školy.

JAK JSME TŘÍDILI
Technické služby města Olomouce spolu se společností EKO-KOM
vyhodnotily výsledky sběru tříděného
odpadu v 25 obcích, které spadají do
jejich svozné oblasti. Za deset měsíců
roku 2011 byla průměrná výtěžnost
ve sběru plastů 12,32 kg/na obyvatele
(ve Skrbeni 18,0 kg = 3. místo!), průměrná výtěžnost u skla byla 12,1 kg
(ve Skrbeni 13,5 kg ), u nápojových
kartonů byl průměr 0,58 kg (ve Skrbeni
0,56 kg), u papíru byl průměr 9,8 kg
(ve Skrbeni 6,74 kg). Za třetí místo
v třídění plastu Skrbeň získala dárkový
poukaz k odběru jedné plastové popelnice 240 l dle vlastního výběru.

ZIMA A CHODNÍKY
Již několikátou zimu platí, že za
úklid chodníků je v zimním období
zodpovědná obec. I z toho důvodu byla
v loňském roce pořízena nová technika.
Jestliže však ve Skrbeni máme celkem
asi 3200 m chodníků, je zřejmé, že
není možné ze všech úseků naráz sníh
odklidit nebo zajistit dočištění po předchozím strojním čištění. Proto obecní
úřad předem děkuje všem občanům,
kteří, i když to není jejich povinnost,
jsou ochotni pomoci před svými domy
chodníky udržovat schůdné.
Současně, tak jako každoročně,
žádáme řidiče, aby parkovali tak, aby
neznemožňovali zimní úklid chodníků i cest.
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VYHLÁŠKA O POHYBU PSŮ
S ohledem na aktuálně platné předpisy zastupitelstvo zrušilo doposud platnou vyhlášku, která upravovala pohyb
psů v obci a určovala některé polní cesty jako místa, kde je dovoleno psa pustit bez vodítka. Tato možnost končí, na
komunikacích jakékoliv třídy, tedy ani na polních cestách, není možné, aby psi volně pobíhali. Jediným k tomu povoleným veřejně přístupným místem je plocha za Domem služeb. Ovšem i zde platí povinnost mít psa pod neustálým
dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby.
Kromě výše uvedeného stále platí, že majitel psa je zodpovědný za odstranění psích výkalů z veřejného
prostranství!!!

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Skrbeň a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Zastupitelstvo obce Skrbeň se na svém zasedání dne 14. 12. 2011 usnesením 3/11/2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na všech veřejných prostranstvích v obci1 je možný pohyb psů pouze na vodítku.
2. Splnění povinnosti stanovené v odst. 1, zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství
pod kontrolou či dohledem2.
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
zatravněná plocha mezi Domem služeb a ulicí Dvorská, to je pozemek p.č. 81 – ostatní plocha
a nezastavěná část pozemku p.č. st. 103 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Skrbeň.
Grafické znázornění těchto prostor je vymezeno v příloze č. 1.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem
a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Skrbeň č. 5/2003 o omezujícím
opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2012.
1
2

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
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INFOR DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

a další fotografie si můžete prohlédnout na www.moravska-cesta.cz.

Od letošního ledna dochází ke změně v doručování Inforu. Namísto předplatného nebo prodeje v místních obchodech bude Infor doručován zdarma do
všech domácností, a to i přesto, že mnozí občané čtou obecní zpravodaj na internetu a proto si ho nepředpláceli. Tato změna je zavedena proto, aby se informace
o dění v obci dostaly k co největšímu počtu skrbeňských občanů. Pokud by někdo
o Infor zájem neměl, může označit svou schránku textem „Nevhazujete Infor“
nebo obdobně.
Naopak – větší počet čtenářů může znamenat větší počet zájemců o práce
a služby, které mohou živnostníci touto cestou nabízet apod. Své návrhy na
zveřejnění nabídek či jiných informací posílejte na obec@skrben.cz.

PLESOVÁ SEZONA VE SKRBENI
Nedlouho po příchodu nového roku se naplno rozjede plesová sezóna.
Tancechtiví budou mít ve Skrbeni tyto příležitosti:
14. ledna obecní bál
22. ledna dětský maškarní karneval
4. února rock ples
25. února maškarní ples

„Kouzlo jeskyně“

0CFD4LSCFÌTJ7»TEPWPMVKFQP[WBUOB

QPÒ»EBO×WTPCPUVMFEOB
W0CFDOÇNT»MFWF4LSCFOJ

„Bufo calamita“
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Obecní úřad
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VÁNOČNÍ STROM
„rodný list“

FOTOGRAFICKÉ
ÚSPĚCHY

Na výzvu z prosincového Inforu
ohledně „rodného listu“ skrbeňského
vánočního stromu reagoval pan Zdeněk Studený. Vzpomíná si, že sazeničky stromů obstaral na jaře po otevření
mateřské školy, tedy v roce 1976, pan
Jiří Mikulka. Kdo konkrétně strom
zasadil, se již zjistit nepodařilo.

V loňském ročníku fotosoutěže
vyhlášené MAS Moravská cesta uspěli
dva fotografové, kteří mají blízký
vztah ke Skrbeni. Druhé místo v celkovém vyhodnocení získala Martina
Tökölyová se snímkem „Kouzlo jeskyně“, třetí místo obsadil Jakub Henkl
s fotografií „Bufo calamita“. Tyto
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