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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIII. 2013

Ukázka z tvorby Svatopluka Holečka

POZVÁNKA na vernisáž obrazů

výtvarníka Svatopluka Holečka
Svatopluk Holeček je rodák z Ostravy, do Skrbeně často dojíždí od svých
mladých let na návštěvu do domku rodičů, Jaroslava a Dobromily Holečkových. Otec Jaroslav Holeček měl velkého koníčka - malování obrazů, pracoval
převážně s olejovými barvami a vytvořil nesčetné množství obrazů, z nichž
některé je možno spatřit v předsálí a obecním sále ve Skrbeni. Před více jak
deseti lety byla rovněž uspořádána v Domě služeb výstava jeho obrazů.
Svatopluk Holeček výtvarný talent
podědil po otci. Po ukončení studia
na Střední umělecké škole u profesorů Jindřicha Otipky a Františka
Formana v Ostravě pracuje na učilišti,
později na střední škole v Bohumíně,
kde vede výtvarné kroužky žáků a v

místě bydliště výtvarnou činnost dětí
i dospělých. Od realistických obrazů
krajin, květin, aktů a portrétů dospěl
v poslední době k abstraktnímu výrazu
viděného. Pracuje s kovem, plechem
a sklem. Formuje plochy překrýváním,
přerýváním, reliéfním vydouváním

a hloubením. Vyvolává dojem objemu
a vnitřního prostoru, využívá zabarvení
struktury hmoty. Formy a tvary rozvíjející se převážně v kombinované technice jsou výpovědí o vnitřním dramatu
nejzazšího koutu umělcovy duše.
V současné době žije a pracuje
v horském ateliéru v Beskydech, jehož
součástí je nová soukromá rodinná galerie, kde je možno shlédnout různorodost jeho výtvarné tvorby a zároveň
pocítit kouzlo a krásu všudypřítomné
malebné beskydské přírody.
Uspořádal čtrnáct samostatných výstav, jeho obrazy jsou k vidění v soukromých sbírkách jeho přátel nejen v Česku,
ale rovněž v bývalé Jugoslávii, Německu, Maďarsku, Rusku a Kanadě.
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Vernisáž se uskuteční ve Skrbeni
v Domě služeb v 1. p., zahájení bude
v pátek 29. 3. 2013 v 15 hod. ukončení
v neděli 31. 3. 2013.
Otevřeno:
pátek od 15:00 do 18:00 hod.
sobota od 9:00 do 18:00 hod.
neděle od 9:00 do 15:00 hod.

mu obnovy venkova/ na období 2007
– 2014 s výhledem do dalších let.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

6/20/2013
Cena za 1 m3 odpadní vody se
pro období od 1. 1. 2013 stanovuje
ve výši 45,19 Kč + DPH. Množství
odvedené odpadní vody pro účely
paušální platby se na základě měření
v předchozím roce stanovuje na 33,25
m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2013 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní
vody činí 1.502,60 Kč/osoba/rok +
DPH, to je 1.728,- Kč.
Stočné placené paušální částkou se
nevybírá za děti narozené v příslušném
kalendářním roce.

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo
na svém zasedání 4. února 2013 toto
usnesení:
1/20/2013
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení, průběhu a o přípravě akcí.
2/20/2013
ZO schvaluje závazný příslib
poskytnutí úvěru č. ZÚP/10121/13/
LCD u České spořitelny, a.s. ve výši
5.832.000 Kč na financování projektu „Moravská cyklostezka na území
ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň“ z fondu
Evropské unie pro Českou republiku
v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Morava,
resp. předfinancování poskytnutí
finanční podpory (dotace) z Programu, a dále financování poplatku za
trvalé odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu v souvislosti s realizací Projektu.
3/20/2013
ZO schvaluje finanční krytí
udržitelnosti projektu „Moravská
cyklostezka na území ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň“ z vlastních zdrojů
v jednotlivých letech 2015 – 2019 ve
výši 10 100,- Kč.
4/20/2013
ZO schvaluje aktualizaci Plánu
rozvoje obce Skrbeň /v rámci Progra2

5/20/2013
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013 na akci „Oprava
chodníků a výstavba parkovacích stání
v ulici Na Návsi“.

7/20/2013
Pro účely uzavírání smluv o nájmu
hrobových míst na hřbitově ve Skrbeni
se stanovují tyto platby (uvedené částky jsou za deset roků):
nájem služby celkem
Samostatné místo
pro uložení uren 10,Jednohrob
35,Dvojhrob
70,Trojhrob
105,-

85,95,300,- 335,600,- 670,900,- 1.005,-

Poznámka: o zahájení uzavírání
nových smluv bude obecní úřad informovat ihned, jakmile bude agenda
připravena. S hrazením těchto plateb
zatím posečkejte.
8/20/2013
ZO schvaluje příspěvek na činnost
Místní akční skupiny Moravská cesta
(Litovelsko –Pomoraví), o.s. ve výši
15,- Kč/ obyvatele obce.

9/20/2013
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního systému
a o poskytnutí příspěvku na pokrytí
ztráty dopravce DPMO, a.s. se Statutárním městem Olomouc, dle které
je příspěvek obce Skrbeň na rok 2013
ve výši 258.134,- Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
10/20/2013
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
pro Dům seniorů František Náměšť na
Hané, p.o. ve výši 6.500,- Kč.
11/20/2013
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov“, stavební objekty dílčí
SO 01.1, 01.3, 01.4.
12/20/2013
ZO schvaluje uzavření smlouvy č.
SMP/09-P62/13/I o zřízení věcného
břemene k pozemku p.č. 273/47 –
ostatní plocha v k.ú. Skrbeň se společností SMP Net, s.r.o., zastoupenou
společností RWE GasNet, s.r.o., dle
geometrického plánu č. 478-518/2012.
Věcné břemeno souvisí s plynárenským zařízením „Plynovodní přípojka
STL (KS 3100966)“.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.

CO S VĚTVEMI?
V předjaří zůstává sadařům
a zahrádkářů po prořezání stromů
a keřů mnoho větví a větviček. Někdo
je podrtí a kompostuje, někdo spálí
v kamnech, jiný je spálí na volném
ohništi. Ta poslední možnost je nejméně vhodná. Obecní úřad nabízí jiné
řešení. Větve přivezte na hromadu
na konci asfaltové plochy u nádraží
poblíž začátku Nádražní ulice. Následně budou podrceny a vzniklá
štěpka bude použita pro mulčování
výsadeb v obci.
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„BOLAVÉ“ TÉMA
– STOČNÉ
Pro letošní rok schválilo zastupitelstvo cenu za 1 m3 odpadní vody
45,19 Kč + DPH, což je při průměrném
množství odpadní vody 33,25 m3 na
jednu osobu (dle měření v roce 2012)
celkem 1.728 Kč. To je oproti loňskému roku nárůst o 132 Kč. O tom, co
ovlivňuje výši stočného ve Skrbeni,
jsme již mnohokrát informovali. Základní sazba za m3 je stanovena tzv.
finanční a ekonomickou analýzou
schválenou poskytovatelem dotace.
Tato sazba má stanoven každoroční
postupný nárůst a odchýlit se od ní
můžeme maximálně o 10%. Pokud
bychom tedy snížili cenu pod 90%
stanovené sazby, budeme muset vrátit 20% dotace, při ještě nižší sazbě
dotaci celou. Současně musí stočné
pokrývat veškeré náklady na provoz
a také odpisy dle příslušného předpisu. Jinak řečeno – musí být vytvářena
rezerva na budoucí opravy a rekonstrukce kanalizace. To je princip dříve
neuplatňovaný, který má za cíl zabránit
tomu, že se na něco poskytnou dotace, cena za užívání bude stanovena
na „líbivé“ úrovni bez tvorby rezerv,
a po opotřebení se bude vlastník již
jednou zadotované stavby či zařízení
dožadovat další dotace. K prvotním
cenám dle analýzy se dále připočítává
každoroční inflace, ta bylo v loňském
roce 3,3%, a daň z přidané hodnoty,
která byla nejdříve 10%, loni 14%
a nyní 15%. To všechno jsou vlivy, které nemůžeme jakkoliv zmírnit. Jediné,
co můžeme, je hospodařit tak, aby
na veškeré sledované výdaje stačilo
oněch 90% výchozí sazby. To se nám
zatím daří, ale nemusí tomu být i nadále. Kromě mnoha jiných vlivů je to
i v moci vlastníka každého domu.
Zejména tím, že jak je uvedeno ve
smlouvě o odvádění odpadních vod
„vlastník nemovitosti je povinen uvést
pravdivě všechny skutečnosti rozhodné
pro výpočet stočného“. Stočné se totiž

platí za všechny osoby v domě bydlící,
bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
přihlášeni k pobytu. Týká se to tedy
i nájemníků, partnerů, dlouhodobých
návštěv apod. V loňském roce obecní
úřad projednával několik takových
případů a vlastníci domů museli za tyto
osoby stočné doplatit. Obecní úřad
není a nechce být detektivní kanceláří.
Bude lépe, když každý uvede pravdivé
údaje, protože nepřiznání skutečného
počtu osob se projeví v bilanci celkového hospodaření a s vysokou pravděpodobností může přispět k dalšímu
zdražení v následujícím roce.
Proč paušální placení? Je pro to
několik důvodů. Především naprostá
většina domů ve Skrbeni má dva zdroje
vody – vodovod a vlastní studnu. Mnozí z vodovodu dokonce neodeberou
ani litr a mají ho jen jako rezervu.
Jaký smysl by měl takový odečet
vodoměru pro výpočet stočného?
A vodoměr na čerpadle ze studny
nemá nikdo. Dalším argumentem je to,
že většina nákladů vzniká bez ohledu
na množství vody, které systémem proteče. S množstvím vody souvisí pouze
elektřina pro čerpadla a dmychadla,
chemikálie apod.
Odpisy však vycházejí z ceny stavby a ta je daná, rozbory se musí provádět v určených intervalech, ať už protéká maximum nebo minimum, obsluha
na čistírně dohlíží na provoz trvale,
atd., atd. Není tedy pravdivé tvrzení,
že „zaplatím jen za to, co vypustím“.
Stejně jako v mnoha jiných případech
jsme „na jedné lodi“ a na jejím provozu bychom se měli společně podílet.
Pokud by však pro někoho byl tento
princip sounáležitosti přece jen cizí
a nepřijatelný, může požádat o placení
stočného dle vodoměru na vodovodní
přípojce. Musí ovšem prokazatelně
a ověřitelně doložit, že studnu nemá
nebo z ní vodu neodebírá, případně ji
odebírá jen k účelům, které vylučují
vypouštění této vody do kanalizace.
V této souvislosti je nutno upozornit,
že uvedení nesprávných údajů lze posuzovat jako „neoprávněné vypouštění

odpadní vody do kanalizace“ nebo
jako „odvádění odpadní vody v rozporu se smlouvou o odvádění odpadních
vod“, což je přestupek, za který může
kontrolní orgán udělit citelnou pokutu.
Pokuty však v žádném případě nejsou
cílem. Cílem je udržet příjmy a výdaje
v takové rovnováze, aby se stočné nemuselo zdražovat více, než musíme.
Ještě jedna aktuální informace:
Před rokem jsem uváděl příklad původní kanalizace ve Vyhnálovské ulici,
kde některá místa hrozila zřícením,
přičemž dřívější symbolické stočné
rezervu na rekonstrukci nevytvořilo.
Současná situace je taková, že před
měsícem se jeden z úseků již propadl.

Při opravě bylo potvrzeno, že sousední úseky jsou na tom stejně špatně.
Projektová dokumentace je již vyhotovena a po vydání stavebního povolení
bude přikročeno k rekonstrukci kanalizace v úseku od křížku po křižovatku
s ulicemi Nádražní, V Oleškách a Příčná
a v začátku ulice Hynkovská (od ulice
Vyhnálovská po křižovatku s ulicí
Dvorská).
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VZPOMÍNKA NA OBECNÍ ROZHLAS

KOLIK NÁS JE

Na výzvu pamětníkům, zda si vzpomenou, kdy se začala používat současná
znělka obecního rozhlasu, se zatím nikdo neozval.
Jeden z pamětníků se s námi ale podělil o následující vzpomínku. Když
byl v obci zaveden obecní rozhlas, vyhrávalo a hlásilo se ráno, v poledne
i večer. Hrála obvykle dechovka. Jedna z často vysílaných písniček měla
slova: „Náš pán nemůže bez stoličky do postele, náš pán nemůže bez stoličky
do lože“. Shodou okolností v té době byl jeden skrbeňský občan opravdu tak
nemocný, že se bez stoličky do postele nedostal. Vzkázal proto na národní
výbor prosbu, aby písničku přestali vysílat, že mu to není milé.

Údaje o počtu obyvatel ve Skrbeni
k 1. lednu 2013

ČÍSLA DOMŮ
Každý majitel domu má povinnost označit svůj dům číslem popisným
a orientačním. U některých domů, povětšinou novostaveb, ve Skrbeni toto označení chybí. Ve vlastním zájmu by měli jejich majitelé tyto domy příslušnými čísly
opatřit. Bez toho je velmi těžké doručit správně zásilky, najít zákazníka pod.

Pozvánka na
RODINNÝ VÝLET

PŘES DVA HRADY
Datum: 11. 5. 2013
Čas: celý den
Cena: 150,- za obsazené sedadlo (dítě do 3let na klíně zdarma)
Přihlásit se můžete na e-mail nebo telefonicky
(uzavírka přihlášek je do 31. 3. 2013)

Trasa výletu: Skrbeň – Potštejn (autobusem 97,5km)
Potštejn hrad – Litice nad Orlicí hrad (pěšky 6,6km)
Litice nad Orlicí – Potštejn (vlak 6km)
Potštějn – Skrbeň (autobus 97,5km)
Pořádá : Spolek přátel skrbeňské školy
Tel. +420 604 423 351
E-mail: spolek.pratel.skrbenske.skoly@gmail.com
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Celkem osob: 1212
Muži 493
Ženy 514
Chlapci 100
Děvčata 105
Pohyb osob v roce 2012:
Přistěhovaní 24
Odstěhovaní 22
Narozeni 15
Úmrtí 13
Četnost příjmení:
Spurný – 15, Spurná – 12, Zatloukalová – 11, Zatloukal – 11, Navrátilová – 10, Navrátil – 10, Fiala – 10,
Zlámal – 9, Bodlák – 9, Protivánková
– 8, Protivánek – 8, Pallová – 8, Palla
– 8, Zlámalová – 7, Zbořil – 7, Vymětal – 7, Smitková – 7, Sedláčková
– 7, Dvořáková – 7, Absolon - 7
Četnost jmen:
Jan – 48, Jiří – 38, Marie – 35, Petr
– 34, Jana – 32, Anna – 30, Pavel – 29,
Josef – 27, Jaroslav – 26, Tomáš – 24,
Martin – 19, Miroslav – 18, Michaela –
17, Hana – 16, Eva – 16, Zdeněk – 15,
František – 14, Lucie – 14, Václav – 14,
Věra – 14, Michal – 13, Antonín – 12,
Kateřina – 12, Lukáš – 12, Monika –
12, Radek – 12, Zdeňka - 12

BAZÁREK
V sobotu 2. března se v Obecním sále koná Dětský bazárek. Můžete nakupaovat a prodávat dětské
a těhotenské oblečení, dětskou obuv,
hračky, autosedačky, sportovní potřeby
pro děti apod. začátek je v 10 hodin,
konec v 16 hod.
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, březen 2013

