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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVI. 2016

Skrbeňské děti vynesly Moranu - přišlo jaro.

BRAMBORY SE SRDCEM SKRBEŇÁKŮ
Není žádným tajemstvím, že pan František Jaške, skrbeňský rodák,
který žije už 35 let v Opavě, obhospodařuje ve Skrbeni několik hektarů
zemědělské půdy, na které, kromě obilovin, pěstuje i brambory. Ač jsem
celý rozhovor vedl jen s ním, několikrát mi během něho zdůraznil, že
každá sklizená brambora není jen zásluha jeho, ale i lidí, převážně právě
ze Skrbeně, kteří mu pomáhají, a to při sklizni, sázení, i s opravami zemědělské techniky.
Kdy jste začal ve Skrbeni hospo- v Horním Benešově, kde jsme mívali
brambory až na 350 hektarech, začal
dařit?
Jako hlavní moje činnost to bylo jsem zkušenosti tam nabyté využívat
v roce 1995, ale už nějaký ten rok před i tady.
Jak to tedy vypadalo?
tím jsem začal jezdit pomáhat na pole
Než se rozšířily supermarkety, můj
otci, který pěstoval zeleninu a dodával
do olomouckých prodejen zeleniny. otec, jak jsem se již zmínil, pěstoval
Jelikož jsem předtím pracoval na stat- různé druhy zeleniny, a ty dodával do
ku Bruntál jako agronom na závodě malých prodejen v Olomouci, které

měly o jeho zeleninu velký zájem.
S příchodem supermarketů tyto malé
prodejny zanikaly, a tak otec kolem
roku 2000 s pěstováním zeleniny
skončil.
To musely být těžké začátky…
Já jsem v restituci nic nedostal, čili
jsem si musel stroje a pozemky koupit.
Samozřejmě za mnoho vděčím rodičům, kteří mi moc pomáhali. Otec ve
svých šedesáti letech se dal do stavby
velké stodoly, bez které bych nemohl
nic dělat, a maminka mi pomáhala
organizovat brigády. Bývalo to kolem
dvanácti pracovníků, kteří ručně sbírali
vyorané brambory a sypali do beden.
V začátcích to bývalo i hodně lidí
z Horky.
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Jak to vypadá v současné době?
Práce v zemědělství je dost namáhavá, náročná na čas a závislá na počasí. Ve velmi suchých a horkých letech,
nebo naopak v mokrých letech, je velice těžké udržet kvalitu brambor. Láska
k rodné hroudě, na které pracovali už
mí předkové, mi pomáhá překonávat
všechny těžkosti. Poslední roky je
prováděn sběr kombajnem, který jsme
si museli přizpůsobit našim potřebám,
aby brambory nepoškozoval. I tak potřebuji pomocníky, i když už ne tolik,
jak tomu bylo v minulosti. Ochotně mi
pomáhají senioři ze Skrbeně.
Obraťme list, jak je to s odbytem
brambor?
S odbytem jsem spokojen. Mám
stálé zákazníky, jako jsou školy,
restaurace a drobní spotřebitelé na
uskladnění. Nevybírám odrůdy podle
toho, jak jsou výnosné, ale podle kvality. Chcete-li mít u brambor kvalitu,

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo na svém zasedání 21. března toto
usnesení:
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
19 000,- Kč na činnost občanského
sdružení Skrbeňáček v roce 2016.
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nemůžete počítat s obrovským výnosem. A kvalita je u mě na prvním
místě.
Na závěr se musím zmínit o vašem zájmu o čistotu přírody v okolí
vesnice…
Mrzí mě, že někteří lidé jsou
schopni vyhodit odpad do přírody. Co
bych k tomu dodal, snad jednu z mých
veršovánek:
Za Křepelkou zajíček
našel brusle na klíček.
Bylo tam těch věcí více,
čapka, šál i rukavice.
V zimě, když je silný led,
zrovna včera naposled
o půlnoci při měsíčku
proháněl se po rybníčku.
Na jaro má plány nové,
sehnat brusle kolečkové.
Ty si najde opět hladce,
už ví o další černé skládce!

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
20 000,- Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2016.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
20 000,- Kč na činnost Seniorklubu
Skrbeň v roce 2016.
- rozhodlo o vyloučení těchto
uchazečů z výběrového řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce části

místní komunikace Vyhnálovská –
Skrbeň“:
COMMODUM, spol. s r.o.,
IČ 46577238, PB SCOM s.r.o., IČ
25397087
- schvaluje výběr zhotovitele
stavby „Rekonstrukce části místní
komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“
dle hodnocení nabídek, které provedla
hodnotící komise a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s předkladatelem
nejvýhodnější nabídky – společností
M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, nabídková cena 1 196 183,46 Kč bez
DPH, lhůta výstavby 4 týdny.
- bere na vědomí zůstatek hospodaření obce k 31. 12. 2015 ve výši
13 245 238,- Kč.
- schvaluje převod částky
645 712,- Kč ze zůstatku rozpočtu
obce k 31. 12. 2015 do Fondu obnovy
a rozvoje splaškové kanalizace obce
Skrbeň.
- schvaluje rozpočet obce na
rok 2016.
- schvaluje rozpočet sociálního
fondu na rok 2016.
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem
Olomouc o zabezpečení výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací orgány
statutárního města Olomouc namísto
orgánů obce.

SBĚR ŽELEZA
A ELEKTROODPADU
Sběr kovového odpadu bude proveden v sobotu 16. dubna. Těžké kusy
hasiči na požádání vynesou. Současně
budou sbírat také vysloužilé elektrospotřebiče – televizory, chladničky,
mrazáky, pračky, sporáky atd. Kovového odpadu i elektrospotřebičů se ale
můžete zbavovat průběžně po celý rok.
Odložit je můžete do dvora obecního
úřadu nebo požádat obecní zaměstnance o jejich odvoz. Drobný kovový
odpad, jako jsou plechovky, víčka, nádobí, nářadí atd. lze odložit do šedého
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kontejneru, který je nově umístěn na
začátku Vyhnálovské ulice a u nádraží.
Je zbytečné, aby tento odpad končil
v popelnicích.
Objemný a nebezpečný odpad se
bude sbírat v sobotu 7. května.

SBĚR POUŽITÝCH
OLEJŮ

podobné, že nastane dříve či později
havarijní stav na domovní kanalizaci.
Kanalizace bude neprůchodná nebo
dojde k poruše funkce zařízení tlakové
kanalizace.
A protože s tuky a oleji po smažení
se již dnes nakládá jako s využitelným
odpadem, nabízíme řešení. Vedle
kontejneru na textil na začátku ulice
Vyhnálovská je umístěna nádoba, do
které lze použitý olej z kuchyní odkládat, v dobře uzavřených PET lahvích
(nikoliv ve sklenicích!!!). Uzavřené
PET lahve už nevkládejte do žádných
dalších sáčků, pytlů, folií apod.
Podle potřeby může být těchto
sběrových nádob v obci časem umístěno i více.

DRCENÍ VĚTVÍ
Hromada větví navozených
u nádraží k podrcení pěkně narůstá.
Příležitosti takto se větví zbavit můžete využít nejpozději do 17. dubna.
Po tomto termínu už, prosím, nic
nenavážejte.
Častokrát jsme upozorňovali, že
tuky a oleje do kanalizace nepatří!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu
a postupně k zanesení, respektive zalepení odpadního potrubí. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích
jímkách a nádržích, kde dochází po
ochlazení tuků k ucpání čerpadel,
obalení spínacích plováků a elektrod.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny
a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního
potrubí. Současnou kombinací nečistot
v odpadních vodách, kde se střetávají
vody z mycího procesu (zbytky jídel,
tuky, cukry apod.), pracího procesu
(prací prostředky) a splaškové vody
vzniká pozitivní prostředí pro výše
uvedený problém.
Pokud bude tento odpad končit
tím, že vysmažený olej a tuk bude
vyléván do WC, výlevek a dřezů
v domácnostech, je nanejvýš pravdě-

DOPORUČENÍ
Z TECHNICKÝCH
SLUŽEB
Třídíte odpad? Jistě, že odpovíte
ano, alespoň něco třídíte. Třídíte odpad z kuchyně? Tady už je to slabší.
Po opakovaných rozborech směsných
odpadů jsme zjistili velké rezervy
v třídění kuchyňského odpadu. Do černých popelnic se vyhazuje přes 50%
biologických zbytků z kuchyně, které
mají skončit buď v kompostu nebo
v hnědé bionádobě.
Začněte třídit i bioodpad z kuchyně!!! Nejtěžší je začít. Sežeňte si menší
nádobku cca do 3 l, např. misku nebo
kyblík, do kterých budete průběžně
dávat slupky od zeleniny či ovoce.
Odpad nezapáchá ani po týdnu, jelikož
v kuchyni nemá optimální podmínky
k rozkladu. Nahodile se mohou vyskytnout malé mušky. Poté můžete

obsah misky vyhodit na kompost nebo
do bionádoby.
Co patří na kompost:
Slupky z ovoce, zeleniny, sáčky
od čaje, kávová sedlina, skořápky od
vajec či ořechů, zbytky jídla (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, pečivo),
zvadlé květy.
Co nepatří na kompost, ale do
směsného odpadu:
Maso, kosti, prošlé mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, mléko, sýr atp.),
omáčky.
Průměrně vyprodukujete kolem
200 kg směsného odpadu na osobu
za rok. Pokud budeme správně třídit
i kuchyňský odpad, ušetří se značná
část nákladů za likvidaci zbytkových
odpadů, což se projeví ve výši poplatku za odpad, který platíte.
Začněte třídit bioodpad z kuchyně již dnes.

UZAVŘENÍ VYHNÁLOVA
Pravděpodobně ve druhé polovině dubna bude zahájena celková
rekonstrukce místní komunikace
v části ulice Vyhnálovská od křižovatky s ulicí Hynkovská po křižovatku s ulicemi Nádražní, V Oleškách
a Příčná (rekonstrukce se týká i celé
této křižovatky). Práce potrvají pět týdnů, pokud nenastane potřeba nějakých
nepředpokládaných víceprací.
Vzhledem k charakteru a rozsahu
prací bude po dobu jejich provádění
omezena doprava v dotčeném úseku
ulice Vyhnálovská včetně křižovatky s ulicemi Nádražní, V Oleškách
a Příčná. V rekonstruovaném úseku
nebude možné parkovat, ani úsekem projíždět, nebude tedy možné
ani projíždět do ulice V Oleškách.
Jako provizorní objízdná trasa bude
sloužit polní cesta z konce ulice
V Oleškách k železniční trati a podél
ní k nádraží. Povrch této polní cesty
byl zpevněn betonovým a asfaltovým
recyklátem, takže i když je cesta
nerovná, neměl by nikdo uváznout
v hlubokém blátě.
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KULTURA

KONCERTY

PUTOVÁNÍ
PO SRÍ LANCE

Kruh přátel hudby zve na dvě akce. První z nich je koncert pro violoncello
a klavír, který se bude konat v neděli 24. dubna. Účinkují Marek Jerie (violoncello) a Ivona Suma Solonková (klavír). Koncert se koná v Domě služeb,
začíná v 18:00 hod.
Druhá akce má název „Správně vidíme jen srdcem“ a pro nemoc byla přeložena z ledna na duben. Jedná se o komponovaný pořad slova a hudby s názvem.
Účinkují Alfred Strejček - slovo, Eliška Novotná - klavír, Halina Františáková
– housle. Vystoupení se koná v sobotu 30. dubna v 19:00 hod. v Domě služeb.

Po nedávné velmi zajímavé
besedě o cestování po Nepálu
s paní Mgr. Alenou Ceplovou
připravila skrbeňská knihovna
další besedu, tentokrát o Srí Lance. Konat se bude ve čtvrtek 21.
dubna v 18:00 hod. v prostorách
knihovny.

VÝSTAVA SE LÍBILA
Výstava hraček, kterou uspořádal skrbeňský seniorklub v Domě služeb
se líbila. Část exponátů byla o týden dříve vytavena i v rámci výstavy FOR
MODEL 2016 na olomouckém výstavišti. Skrbeňští senioři zde nevystavovali
zdaleka poprvé. O tom, že v nich Výstaviště Flora Olomouc, a.s. vidí váženého
partnera, svědčí dopis, který obdrželi od ředitele této společnosti:
Vážení,
dovolte, abychom Vám upřímně poděkovali za účast na letošní výstavě
modelů a sběratelství doplněné o prodejní expozici hraček FOR MODEL 2016,
která se konala na našem výstavišti ve dnech 11. – 13. března 2016. I díky Vám
a Vašim zajímavým exponátům a sbírkám se výstavě dostalo velké mediální
pozornosti a jednotlivé expozice si přišlo prohlédnout zhruba dvanáct tisíc
platících návštěvníků. O zájmu návštěvníků i jejich spokojenosti svědčí spousta kladných odezev, kterých se nám v souvislosti s letošní výstavou dostalo.
Ještě jednou Vám děkujme za spolupráci a těšíme se na Vás opět
v příštím roce v termínu 10. – 12. března 2017.

NA CYKLOSTEZCE
BEZPEČNĚJI
Někteří cyklisté upozorňovali na
to, že za tmy splývají okraje cyklostezky s okolním terénem, což nepřispívá
k bezpečné jízdě, a navrhli, aby byla
doplněna středová bílá čára. Tak se
i stalo…

S upřímným pozdravem
Ing. Jiří Uhlíř

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 2016
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