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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXII. 2012

VYNÁŠENÍ ZIMY, PŘIVÍTÁNÍ JARA
JARNÍ VÍKEND VE ŠKOLE.
V pátečních odpoledních hodinách
23. března odstartovaly jarní víkendové akce spojené s příchodem jara ve
zdejší základní a mateřské škole. Již po
několikáté pro skrbeňské děti a jejich
rodiče bylo připraveno společné jarní
tvoření. Zručnost a fantazii jste mohli
uplatnit při tvorbě vlastních veselých
jarních motivů z různorodých materiálů, které nejenom pobavily a zaujaly
všechny přítomné, ale budou se určitě
hodit při přípravě dekorací na Velikonoce. Zájem byl opravdu mimořádný
a čas věnovaný tomuto výtvarnému

bloku se rychle naplnil. Ale závěr dne
to rozhodně nebyl.
Pro 44 dětí ze základní i mateřské
školy bylo připraveno pokračování
zábavy se společnou večeří ve školní
jídelně. Buchtičky s krémem náladu
ještě vylepšily a tak jsme se klidně
mohli vydat za dalším dobrodružstvím. Čekalo nás setkání s živými
sovami v SEV Sluňákov s následnou
vycházkou nočním Litovelským Pomoravím za místními sovami. Setkání
s nimi bylo opravdovým zážitkem.
Tichý let s táhlým pískáním byl ve
spícím nočním lese velmi emotivní.

Takový zážitek se dá prožít jen v dobré
partě, která společně dokáže zahnat
strach. Bylo se na co dívat. Les v noci
vypadá opravdu jinak. Zpáteční cesta
do školy připomínala trochu roj světlušek, ale pod získanými dojmy rychle
ubíhala a nikomu nevadilo, že je již
pokročilý večerní čas. O to krásněji
se nám pak po pohádce na dobrou noc
společně usínalo v teplých spacácích
s příjemným polštářkem pod hlavou
a myšlenkou, že jsem dnes dokázal
řadu nových věcí. Třeba i to, že spát se
dá i tam, kde se jiní učí číst, psát, počítat a jeden k druhému se pěkně chovat.
A vůbec přitom nevadí, že se spí jen
tak na zemi. Bylo nám krásně.
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9/13/2012
ZO ruší „Fond obce Skrbeň na
podporu oprav a modernizace bytového fondu ve Skrbeni“.

Sobotní vstávání nedělalo nikomu problémy. Rychlé zabalení spacáku za
pomoci paní učitelky a dobrá snídaně nás nastartovala do dalšího dne. Čekal nás
zodpovědný úkol. Příprava Morény na její nedělní vynášení z vesnice. Práce
šla každému rychle od ruky a tak zbyl i čas na několik společných jarních her.
Vždyť kuličky nesmí zahálet v ruce žádné holky ani kluka. V deset hodin jsme
se rozloučili, ale každý věděl, že ne nadlouho.
Společné setkání pro nedělní vynášení Morény bylo naplánováno na čtrnáctou hodinu. Kdo přišel do areálu mateřské školy včas, mohl si prohlédnou
originální oděv pro Morénu a zapojit se do jarních her. Vybírat si mohl každý
malý i ten dříve narozený. V nabídce byla hra kuličky, honění obruče a tlučení
špalků. Když jsme se dostatečně vydováděli, přišel čas na cestu vesnicí v čele
s Morénou. Naše cesta již tradičně vedla k Močidlu, kde jsme se s ní rozloučili písničkou a tím vyhnali zimu ze vsi. Zbylo ještě přivítat jaro. To jsme sice
neprovedli stylově zelenou větvičkou, ale vyzdobili jsme společně velikou
papírovou kraslici. Zájemcům ji jistě představíme.
Děkujeme všem, kteří při realizaci této akce pomohli a umožnili tak skrbeňským dětem prožít nezapomenutelné chvíle.
Reportáž z akce najdete na www. bliktv.cz
Jarmila Kulatá

c) schvaluje uzavření příslušné
Smlouvy o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem; podpisem smlouvy
je pověřen starosta.

ztráty dopravce DPMO, a.s. se Statutárním městem Olomouc, dle které je
příspěvek obce Skrbeň na rok 2012 ve
výši 258.134,- Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.

11/13/2012
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy
o spolupráci při výběru dodavatele
elektřiny a zemního plynu formou
elektronické aukce se společností
ENTERplex, s.r.o.

5/13/2012
ZO schvaluje tyto podmínky pro
poskytování nádob na svoz bioodpadu:
Každá domácnost si může pořídit
jednu nádobu za zvýhodněnou cenu
450,- Kč. V případě zájmu si může
pořídit druhou nádobu, avšak za plnou
cenu.

12/13/2012
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP Střední Morava
(v rámci nejbližší výzvy) na výstavbu
cyklostezky Skrbeň – Horka (součást
projektu „Moravská cyklostezka na
území ORP Olomouc“).

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo na svém zasedání 12. března toto
usnesení:
1/13/2012
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o průběhu prací.
2/13/2012
ZO souhlasí se zadáním zpracování studie parkování v obci Skrbeň
ing. Luďkovi Vrbovi.
3/13/2012
ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Vyhnálovská
s odbočením do ulice Hynkovská
včetně zvýšení kapacity kanalizace
v ulici V Oleškách.
4/13/2012
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního systému
a o poskytnutí příspěvku na pokrytí
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6/13/2012
ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy
Skrbeň, p.o. za rok 2011 ve výši +
113.748,08 Kč.
7/13/2012
ZO schvaluje rozpočet obce na
rok 2012 dle přílohy č. 1 k usnesení.
8/13/2012
ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu včetně pravidel pro jeho
čerpání.

10/13/2012
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku 10.000 Kč od Olomouckého kraje na vybavení jednotky SDH
Skrbeň
b) schvaluje spolufinancování
pro tento účel z vlastních prostředků
obce nejméně ve výši 10.000 Kč

13/13/2012
ZO schvaluje odprodej starých
nepotřebných chodníkových dlaždic
za cenu 2,- Kč za kus.

MÁTE-LI,
NABÍDNĚTE
Máte-li doma již nepoužívaný kočárek pro panenky a chtěli
byste se ho v rámci jarního úklidu
zbavit, můžete ho darovat do mateřské školy na hraní na zahradě.
Uděláte dětem velkou radost.
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ODVOZ BIOODPADU
Zájemci o odvoz bioodpadu si mohou na obecním
úřadě zakoupit speciální „popelnici“ určenou pro tento typ
odpadu. Každá domácnost si může pořídit jednu nádobu
za zvýhodněnou cenu 450,- Kč. V případě zájmu si může
pořídit druhou nádobu, avšak za plnou cenu.
Svoz bioodpadu ve Skrbeni začíná ve středu 25.dubna
a bude prováděn pravidelně každé dva týdny.
Do nádob na bioodpad lze ukládat
– trávu, drny, listí, piliny
– zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
– shrabky ze záhonů, mechu z trávy, zemina
z květináče
– odpad z řezu keřů a stromů (nejdříve nastříhat nebo
zpracovat štěpkovačem)
– spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)
– zbytky zeleniny z kuchyně, slupky z brambor
– sáčky od čaje, zbytky z kávy, skořápky z vajec
– jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté zbytky)
Do nádob na bioodpad nepatří
– tekuté zbytky jídel, oleje
– maso, kosti, uhynulá zvířata
– biologicky nerozložitelné a jiné odpady, plastové
sáčky apod.

měla velký úspěch jak u dospělých, tak nás velmi potěšilo,
že se u naší výstavy zastavili mladí a rádi se zeptali co se
na co používalo a i dětem vysvětlovali, že se dalo vařit
v kameninovém hrnci.

Další naší velkou akcí byla oslava MDŽ, která se konala
l0. března 2012 na sále. K tanci nám hrál pan Dostál.
Musím poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli
do tomboly a všem členkám, které celou akci připravily.
Práce bylo mnoho, vždyť jsme tu měly hosty z celého okolí
z Křelova, Horky, Chomoutova, Těšetic, Choliny a nesmím
zapomnět na naše občany. Všichni ale byli spokojeni.

POPLATKY
Značná část občanů již během prvních týdnů od zahájení výběru místních poplatků a stočného tuto svou povinnost
splnila. Těm ostatním připomínáme, že termín pro zaplacení poplatku za odpad je termín 30. dubna, případně pro
domácnosti s více než třemi členy 30. září.
Pro stočné platí termíny dle smluv o odvádění odpadních vod, to je do 30. června, případně při rozdělení do
splátek do 31. října.
Řada občanů využila možnost bezhotovostního placení.
Zájemci si mohou telefonicky nebo e-mailem vyžádat údaje
potřebné k zadání bezhotovostní platby.

SENIOŘI INFORMUJÍ
Co jsme v měsíci březnu udělali a co nového připravujeme. V březnu jsme začínali v Olomouci na výstavě
FOR Model na Floře v Olomouci, výstavkou Kuchyně
našich babiček.
Vystavovaly se nejen kameninové hrnce a krajáče,
ale i staré váhy, mlýnky a dřevěné necky s valchou jak
v nich naše babičky právaly. Na celé akci se podílely nejen
členky výboru, ale tentokrát se zapojili i naši muži. Výstava

A nyní co připravujeme na měsíc duben.
7. a 8. dubna 2012 zveme všechny na velikonoční
výstavku, která bude otevřena v sobotu od 9 hod. do 17.30
hod a v neděli od 9 hod. do 15 hod.
Bude to opět kuchyně našich babiček s velikonoční
tematikou.
V pátek 27. dubna 2012 v 15 hod. bude pravidelná schůzka, na které nám vnučka známého zápasníka pana Frištenského poví něco o svém dědečkovi a hlavně o muzeu v Litovli, kde pracuje. V dubnu bychom také chtěli Litovelské muzeum navštívit a spojit to s návštěvou litovelského pivovaru
a ochutnávkou dobrého piva.
Za senior klub Marta Studená
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OHLEDUPLNOST PŘI SEČENÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

S příchodem jara se začnou objevovat čerstvě zelené lístečky trávy
a majitelům zahrad zanedlouho nastane sezona sekání trávníků. V této souvislosti obecní úřad upozorňuje na obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011
o regulaci hlučných činností, která byla zastupitelstvem schválena v září loňského roku. Tato vyhláška stanovuje, že používání sekaček, motorových pil,
cirkulárek, křovinořezů a podobných zařízení způsobující hluk je zakázáno
ve všední dny v době od 22:00 do 6:00, o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu již od 12:00 hod. Jinak řečeno – v noci, nad ránem a v neděli
a ve svátek také odpoledne si vzájemně dopřejme klid.
Ačkoliv předpokládáme, že vzájemná ohleduplnost převládne a vyhláška
bude dodržována, upozorňujeme, že její porušení lze projednat v přestupkovém
řízení s možností uložení pokuty.

SBĚROVÁ SOBOTA
S předstihem informujeme o tom, že sběr objemných a nebezpečných
odpadů se bude konat až v sobotu 19. května.

POMŮCKY A PLAVÁNÍ ZDARMA
Součástí obecního rozpočtu je i příspěvek na provoz skrbeňské školy. Ten
letošní, jako každoročně, zahrnuje také příspěvek obce na nákup učebních
pomůcek, především pracovních sešitů, které by jinak hradili rodiče. V každém ročníku je jejich cena jiná, celková částka odpovídá průměrně 500 Kč na
žáka. K tomuto příspěvku přibyla letos částka 18.500 Kč, která bude použita
na zaplacení základního plaveckého výcviku a na pronájem vodní plochy při
výcviku žáků skrbeňské školy. Z jiných školních zdrojů plavecký výcvik financovat nelze a proto zastupitelstvo rozhodlo, že tuto pro všechny děti důležitou
aktivitu podpoří, aniž by ji museli hradit rodiče.

V neděli 18. března byly do svazku
obce slavnostně přivítány tyto děti:
Zuzana HRABČÍKOVÁ
Samuel DOBOŠ
Vojtěch VRBKA
Eliška GABRLÍKOVÁ
Adam NOVÁK
Anna POZDÍŠKOVÁ
Patrik SVAČINKA
Šimon NIERYCHEL
Dětem i rodičům přejeme vše
dobré …

HRÁLO SE JOSEFŮM

KOŠT SE BLÍŽÍ

Muzikanti z Nákelanky před lety vzkřísili a dodnes každoročně ve Skrbeni
dodržují tzv. hraní Josefům. Téměř tři desítky nositelů tohoto kdysi tak častého
jména mají jako jediní „privilegium“ – před jejich domem, jen pro ně, zahrají muzikanti pěknou písničku. Letos to bylo navíc za krásného slunečného počasí.

Po zveřejnění informace
o hodové ochutnávce slivovice
v minulém Inforu se začaly
shromažďovat první soutěžní
vzorky.
Upozorňujeme, že termín
pro jejich odevzdání je středa
25. dubna (na obecním úřadě
nebo v Hospodě Na Návsê).

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, duben 2012
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