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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Jako každoročně se sešli zástupci skrbeňských spolků
a dalších pořadatelů. Vzájemně se informovali o připravovaných akcích, aby nedošlo k překrývání termínů, a aby
dohodli možnou spolupráci. V letošním roce se můžeme
těšit na tyto akce (termíny se mohou změnit):
27. 4.
		
5. 5.
		
		
10. 5.
11. 5.
		

Pálení čarodějnic
(Spolek přátel skrbeňské školy + hasiči)
Hody – obvyklý dopolední program
+ odpolední posezení ve Farské zahradě,
zabijačka
Taneční zábava (hasiči)
Výlet přes dva hrady (SPSŠ)
(Zbývá několik volných míst)

2. pol.
května
		
25. 5.
1. 6.
		
8. 6.
25. 6.
31. 8.
14. 9.
21. 9.
12. 10.
28. 10.
1. 12.
7. 12.

Obrázková cestička před Domem služeb
(SPSŠ)
Dětský den v MŠ (rodiče)
Hudební odpoledne (hospoda Na Návse)
Dětský den „Pohádková říše“ v areálu MŠ 		
(SPSŠ)
120 let školy
Dětská olympiáda (ZŠ)
Soutěž hasičů – veteránů
Olympiáda seniorů
Košt vína ???		
Drakiáda (SPSŠ)
Průvod, ohňostroj
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášské odpoledne (seniorklub)
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce schválilo na
svém 21. zasedání konaném 25. března
toto usnesení:
1/21/2013
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a přípravě akcí.
2/21/2013
ZO souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na akci Chodníky a parkoviště
v ulici Na Návsi prostřednictvím MAS
Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.s.
3/21/2013
ZO souhlasí s tím, že v rámci
opravy chodníků v ul. Na Návsi budou
na náklady obce provedena opatření
k odvedení vody ze střechy kostela
a sousedního domu mimo chodníky.
4/21/2013
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení, kterou provedl
kontrolní výbor.
5/21/2013
ZO v současné době nesouhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. (projekt
Partner).
6/21/2013
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2013 dle přílohy č. 1 k usnesení.
7/21/2013
ZO schvaluje rozpočet Sociálního
fondu dle přílohy č. 2 k usnesení.
8/21/2013
a) ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a mateřské
školy Skrbeň, p.o. za rok 2012 ve výši
93.350,48 Kč.
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b) ZO schvaluje převod kladného
hospodářského výsledku za rok 2012
do rezervního fondu.
9/21/2013
ZO schvaluje na základě provedeného výběrového řízení uzavření
smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby Rekonstrukce místní komunikace V Oleškách
s ing. Luďkem Vrbou.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
10/21/2013
Zastupitelstvo obce
a) souhlasí s transformací občanského sdružení Moravská cesta
(Litovelsko – Pomoraví), o. s., jehož
je obec Skrbeň členem, na obecně prospěšnou společnost MAS Moravská
cesta, o.p.s.
b) schvaluje, že obec Skrbeň
bude zakladatelem MAS Moravská
cesta, o.p.s.
11/21/2013
ZO schvaluje poskytnutí daru
pro Sdružení Linka bezpečí ve výši
2.100 Kč.

NEZAPOMÍNEJME
NA ÚDRŽBU

Tato údržba je velmi důležitá,
protože nánosy na plovácích či elektrodách zamezují jejich správné funkci
a může dojít ke zbytečné poruše.
Rovněž je velmi důležité zkontrolovat,
zda se neuvolnil svazek kabelů, např.
z důvodu prasklého plastového úvazku,
a kabely nevisí v blízkosti čerpadla.
Před čištěním, jakoukoliv manipulací s čerpadlem, elektrodami
a plováky nebo vstupem do jímky
je nutné vypnout hlavní vypínač!
Při čištění dbejte na to, aby nedošlo
k poškození kabelů, plováků a pod.
Zjistíte-li i jen náznak nějaké
závady nebo nesprávného stavu, neprodleně informujte obecní úřad.

SBĚR TONERŮ
Na obecním úřadě je k dispozici
sběrný box na sběr použitých cartridgí
a tonerů do tiskáren.
Použité cartridge a tonery nepatří
do komunálního odpadu stejně jako
žárovky a baterie a i přesto každoročně skončí na skládkách bez možnosti
další recyklace zhruba 500 milionů
tonerů. Využijte tuto možnost, pomůžete množství tonerů vyhozených na
skládky razantně snížit.

S příchodem jara, kdy mrazy jsou
už za námi, je opět vhodný čas k provedení údržby čerpacích jímek tlakové
kanalizace. Jak je uvedeno v pokynech
pro uživatele, tato údržba se má provádět nejméně dvakrát ročně.
Čištění se provádí ostříkáním
proudem vody tak, aby se odstranily
nánosy na plovácích, elektrodách, čerpadle, armaturách a na stěnách jímky.
Velké shluky tuku a jiných nečistot je
vhodné z jímky vyjmout např. hráběmi a v plastovém sáčku nebo jiném
vhodném obalu dát do popelnice nebo
odevzdat při sběru.

http://www.cart4future.cz
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SBĚR ŽELEZA
Jarní sběr železa bude proveden
v sobotu 6. dubna.
Sběr nebezpečných a objemných
odpadů bude až příští měsíc – v sobotu
18. května.

SBĚR BIOODPADU
Sběr bioodpadu bude zahájen ve
středu 24. dubna. Od tohoto data bude
prováděn jedenkrát za dva týdny až do
listopadu.

Elán stále trvá...
Vážení občané, pravděpodobně
víte, co se skrývá za názvem Haná Free
Net, o.s., a pokud ne, tak si dovolím
krátce objasnit.
Po vzoru třeba hasičů, či Sokola
skupinka nadšenců v květnu 2005 založila na stejné právní formě občanské
sdružení, jehož posláním bylo připojení k internetu, a to za příznivou cenu
navzdory komerčním poskytovatelům,
kteří tyto služby nabízeli předražené
a některé lokality, jako byla třeba Lhota nad Moravou, Hynkov, Březová ani
neměli zájem připojovat. Přiznám se,
že jsem zprvu této iniciativě nevěřil.
Kdo bude dnes, respektive v té době
to nebylo jiné, dělat něco zadarmo.
V rámci neplacené brigádnické činnosti připojovat k internetu lidi, kteří
počítačům často nerozumí a většina
problémů s tímto zařízením je mezi
židlí a klávesnicí. Kdo bude ve svém
volném čase pořád dokola tyto lidi
navštěvovat a za „děkuji“ řešit pořád
a stále dokola pro zasvěceného odborníka banální problémy. Proč by to
kdo dělal? Je pravda, že účastí v tomto
zdánlivě utopickém projektu nemohl
nikdo nic ztratit a tak se do toho tehdy
šlo a tak nějak se čekalo, jak to dopadne. Byl zvolen předseda, pan Lubomír
Hřivna a členové rady. Vesměs se
jednalo o lidi znalé problematiky a některé s vcelku dobrými manažerskými

schopnostmi. Vše začalo fungovat a síť
se začala rozrůstat. Služba byla nabízena zprvu v Příkazích, Nákle, Mezicích
a postupně se síť rozrůstala. Netrvalo
dlouho a navzdory lesům nebo delším
vzdálenostem se povedlo internet přivést i do míst, jako je Hynkov, Lhota
nad Moravou nebo Březová. Každý
tento úspěch byl mezi členy velmi
ceněn a počáteční elán stále trval.
Utekl zhruba rok, když přišel předseda s návrhem připojit síť na věžák
Regionálního centra před nádražím
v Olomouci. Bylo tehdy úžasné si
představit, že náš klukovský nápad
došel tak daleko, že budeme mít svoji
vlastní anténu na tomto významném
místě. Vše klaplo a už tam byla. Tento
krok výrazně posunul možnosti připojení k internetu a naše polní cesta
do světa se rázem změnila na dálnici.
I když počáteční elán stále trval, nebylo možné síť zajišťovat ve volných
chvílích při zaměstnání. Dva členové
se změnili na zaměstnance a vše začalo
nabírat na obrátkách. Nyní již nebyl
problém kdykoliv řešit poruchy či
výpadky a i na připojení se přestalo
čekat. Síť se začala významně rozrůstat. Připojovali se další obce - Křelov,
Břuchotín, Horka, Skrbeň, Unčovice,
Chořelice, Nasobůrky, Dubčany, Senice na Hané, Cholina, Odrlice a pár
uživatelů je i v Litovli.

300 Kč a každý takový člen využívá
internet od Haná Free Net. Nepsanou
a tak trochu tichou výhodou jsou
i některé servisní služby na počítačích
uživatelů zcela zdarma, nicméně toto
je již především na časových možnostech správce sítě, či technika. Děláme
si to pro sebe a již od prvopočátku se
razí filozofie, že jsou si všichni členové
rovni. Po uhrazení povinných výdajů
za připojení naší sítě do internetu
a mezd pro správce sítě a technika
(všichni ostatní i nadále pracují zdarma), se bez rozdílu všechny příjmy
z příspěvků investují do rozvoje technického vybavení sdružení. Vylepšují
se hlavní páteřní spoje, staré servery
se nahrazují novými, výkonnějšími
a stabilnějšími a celá síť již dnes funguje s minimem výpadků a v celém svém
rozsahu v maximální možné kvalitě.
V současné době pojímá necelých 600
domácností, a co Vám budu povídat,
elán stále trvá.

Litovel je město a tyto byly tehdy hlavním cílem všech komerčních
poskytovatelů. Tam totiž s minimálními náklady připojili velké množství
uživatelů a korunky se jim jen sypaly.
Vesnice nikoho nezajímaly. Občanské
sdružení Haná Free Net mělo ale jinou
filozofii. Cílem nebyl zisk a některé připojené lokality byly dokonce
i ztrátové, nicméně nikdo neměl tehdy to srdce uživatele nepřipojit, když
o to požádal, ať byl skoro odkudkoli.
Povedlo se a elán stále trval.

Za chvíli to bude osm let, co
sdružení oficiálně funguje a popravdě
stejně jako tehdy jsme vzhlíželi ke
střeše Regionálního centra v Olomouci, ani ještě před pár měsíci by nás
nenapadlo, že tuto anténu z tohoto
významného místa budeme sundávat.
Nyní již není potřebná, máme optiku,
neboli připojení optickým kabelem
přímo na páteř internetu. Toto je
něco, co v době našich začátků bylo
jen ve sci-fi filmech. Nyní to ale došlo až k nám a náš klukovský nápad
zase postoupil o schod výš, dosáhli
jsme na nejvyšší standard připojení.
Z naší dálnice se stala kosmická
dráha. Komerční poskytovatelé, kteří
vesnicemi dříve pohrdali a nyní se
tady zkouší podbízením uchytit, již
nemají šanci. Pásmo bylo přiděleno
a je skvělé, že ho získali ti nadšenci,
co to nedělají pro peníze. Začíná nová
éra plná nových dosud neznámých
možností a elán stále trvá...

Každý člen za svoje členství platí
měsíčně do sdružení členský příspěvek

Haná Free Net,
www.hanafree.net
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POPLATKY
Značná část občanů již během března zaplatila poplatek za
odpad („popelnice“). Upozorňujeme že poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.
dubna příslušného kalendářního
roku. V případě, kdy poplatková
povinnost za domácnost převyšuje částku 1.116,- Kč, je možno
poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 30. 4. a do 30. 9. příslušného
kalendářního roku.

Přívaly sněhu a větrné poryvy přinášejí vždy obavy z rizika pádu stromů
nebo části jejich korun. Během letošní zimy se toto přihodilo za sálem, kde se
z vrby odlomila jedna silná větev a spadla na střechu – naštěstí bez dalších
škod.

Současně žádáme občany,
aby neodkládali placení stočného. Je mnohem vhodnější dohodnout se na obecním úřadě na
postupných splátkách, než řešit
velký nedoplatek koncem roku.
Stále více občanů také využívá bezhotovostní placení. Na
požádání (osobně, telefonicky
nebo e-mailem obec@skrben.cz)
vám budou sdělena potřebná data
pro tento způsob platby.

LÉKÁRNA
V HORCE

Velká hromada větví u železniční zastávky zmizela – drticí stroj z nich
vyrobil několik fůr mulčovacího materiálu. Kdo nestihl této možnosti využít,
může ještě do poloviny dubna větve z ořezaných stromů k nádraží přivézt,
plánována je ještě jedna etapa drcení.
Tento způsob likvidace odpadu je jistě mnohem vhodnější, než pálení.
Dokážete si představit, jak velký oheň by z takové hromady byl nebo v kolika
zahradách by čoudily malé ohníčky?
Má-li někdo o štěpku k mulčování zájem, může se přihlásit na obecním
úřadě.
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Před nedávnem byla v Horce
opět otevřena lékárna. Její provozní doba je tato:
po, út, st, pá 8:00 – 14:00
čtvrtek
8:00 – 12:00		
12:30 – 16:00

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
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Skrbeň, duben 2013

