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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXII. 2012

DĚTI PROJEKTOVALY ZBROJNICI
Naše obec připravuje dvě žádosti o dotace, které je možno získat prostřednictvím místní akční skupiny Moravská cesta. Jedna žádost se týká prodloužení chodníku v ulici Jos. Fialy včetně vytvoření podélných stání a současně
vybudování parkoviště na začátku ulice Vyhnálovská včetně zpevněné plochy
pod kontejnery na tříděný odpad.
Druhá žádost řeší stavební úpra- otázky a předvedli jim své vybavení.
vy doposud nevyužitého podkroví Do připravených skicáků si zakreslily,
hasičské zbrojnice. V něm by mohla jak zbrojnice dnes vypadá a ve školní
vzniknout místnost sloužící pro schů- družině potom společně navrhovaly,
ze, školení, schůzky oddílu mladých jak ji vylepšit. Výsledkem je velký
hasičů apod., k tomu odpovídající zá- papírový model, v němž nechybí schozemí. Do přípravy projektu se zapojily diště, skříně, sušák na hadice, přilby,
i děti ze skrbeňské školy. Zbrojnici si opasky, auto, vybavení klubovny
přišly prohlédnout, přitom jim dospělí včetně polic s poháry ze soutěží, malá
hasiči odpověděli na všechny všetečné kuchyňka i sociální zařízení.

Teď už nezbývá než doufat, že
na uskutečnění této představy obec
dotaci získá.
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DOPIS Z HAITI

SBĚROVÁ SOBOTA

Před časem se naše obec zapojila
do projektu Arcidiecézní charity Olomouc Adopce na dálku a touto cestou
podporuje jednoho chlapce na Haiti.
Nedávno přišel dopis s obrázkem.

Sběr nebezpečných a objemných odpadů se bude konat v sobotu
19. května. Kontejnery budou přistaveny u obecního úřadu od 8 do 9 hodin,
u železniční zastávky od 9 do 10 hodin.

Z Haiti/Gonaives do České republiky

Odevzdat můžete tyto odpady:
• Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
• Absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
• Oleje, mazací tuky
• Staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla,
klížidla a lepidla
• Kyseliny a hydroxidy
• Detergenty, odmašťovací přípravky
• Staré léky
• Postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy
na hubení škůdců)
• Ojeté pneumatiky (jen na osobní vozy). Velké pneumatiky nad 18”
budou odebrány za 4,- Kč/kg +DPH
• Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla, gauče,
kočárky, nábytek, kufry, sedačky z automobilů, apod.)
• Olověné akumulátory
• Baterie, monočlánky
• Zářivky, výbojky
• Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky)
• Elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia,
vysavače, fény apod.). Elektrotechnický odpad by měl být kompletní!!!
• Jedlé oleje - novinka

Milý kmotře, kmotro,
Je potěšením psát Vám před koncem roku tento dopis poděkovat za
to, co pro mě děláte. Ve škole hodně
studuji také Vám pro radost a radost
mé rodiny. U příležitosti Vánoc Vám
přeji radostné Vánoce a šťastný rok
2012. Nepřestávám se modlit, aby
Vám Bůh žehnal a ochraňoval Vás
před nebezpečími.
Váš kmotřenec
Aleus Anderson

Dopisy napsaly děti již na podzim, ale protože sestry neměly cestu
do hlavního města, poslaly zásilku až
nyní. Centrum Sv. Josefa v Gonaives
provozuje také centrum pro hendikepované, nutriční centrum pro matky
s dětmi a centrum rukodělných prací.
Všechny tyto aktivity byly doposud
realizovány ve dvou místnostech ve
zcela nevyhovujících podmínkách.
Za poslední dva roky se podařilo nastřádat prostředky a postavit budovu,
která stojí na novém místě chráněném
před hurikány a záplavami. Provoz
v nových prostorách byl zahájen
16. dubna. V současné době se hledají
prostředky, které by pomohly k druhému takovému kroku, kterým by byla
nová bezpečná budova pro školu.
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Papír lze odevzdat ve dvoře základní školy. Nezapomeňte, že papír se
stále sbírá ve středu a v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne.

NABÍDKA
OZVUČENÍ
Obecní úřad zakoupil kvalitní
ozvučovací aparaturu, která může
posloužit všem místním spolkům
a dalším pořadatelům kulturních
a společenských akcí. Zájemci o její
využití se mohou hlásit na obecním
úřadě.

SBĚR BIOODPADU
Ve středu 25. dubna byla zahájena nová služba v oblasti nakládání
s odpady – sběr bioodpadu. Využít ji
samozřejmě mohou i ti, kteří o ni v an-

ketě původně zájem neprojevili. Stačí
si na obecním úřadě zakoupit speciální
popelnici za zvýhodněnou cenu 450,Kč. Doposud jich bylo prodáno kolem
80 kusů a hlásí se další zájemci.

DŮSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ
Důsledné třídění odpadů funguje
i v Hospodě Na Návse.
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CYKLOSTEZKA – PRŮZKUM ZÁJMU
Přílohou dubnového Inforu byl dotazník, který měl zjistit zájem občanů o cyklostezku do Horky a názory na její
využití. Do poloviny dubna byly odevzdány 83 vyplněné dotazníky, v nichž byly uvedeny odpovědi 246 osob.
Odpovídalo 52 osob do 19 let, 70 do 39 let, 44 do 49 let, 28 nad 50 let věku. Zbývající věk neuvedli.
Na jízdu do práce používá kolo 60 osob, do školy 22, pro sport 82 a pro turistiku 177.
Pět a více dnů v týdnu používá kolo 88 osob.
Na otázku „Jaký máte názor na výstavbu cyklostezky Skrbeň – Horka?“ odpovědělo 194 x „podporuji“, 72 „je
užitečná“, 2 „není potřeba“ 6 „nevím“.
Sto občanů uvedlo, že cyklostezku by využívali velmi často, 95 často, 30 občas, 4 vůbec.
Pro jízdu do Horky nyní 94 osob raději používá auto, 129 kolo, 46 autobus, 1 vlak.
V případě, že by byla cyklostezka, jelo by autem raději 35 osob, na kole 212, autobusem 19 a vlakem 1.
Několik dotazníků bylo doplněno o níže uvedená slovní vyjádření či stanoviska:
• Myslím, že bude využívána i pro pěší k nedělním výletům a procházkám, takže by bylo dobré myslet i na
chodníček u cyklostezky.
• Měla by se dát využít i pro cestu Horka-Skrbeň a naopak např. pro kočárek, bruslaře, pěší – nejen pro kola!!!
• Další nevratný zábor orné půdy zabetonováním, resp. zaasfaltováním naoko „ve prospěch člověka“, v konečném (dlouhodobém) pohledu však jednoznačně proti člověku, živ. prostředí a přírodě. Je to otázka osobních postojů,
názorových a životních trendů z různých pohledů. Rozhodně to však není záležitost jednoznačně pozitivní.
• Cyklostezka by měla navazovat třeba do Příkaz.
• Cyklostezka je velmi potřebná.
Z průzkumu vyplývá, že o cyklostezku mají lidé zájem a její vybudování by přivítali. Cesta k získání potřebných
finančních prostředků je však dlouhá, trnitá a stále s nejistým výsledkem.

FINANČNÍ ARBITR
Nedávno přišla na obecní úřady informace, která je
určena všem občanům a týká se možnosti bezplatného
řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným
arbitrem.
Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který
bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli)
a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka
(spotřebitele).
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty
a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské
úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů
s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech
a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním
posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem
založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného
a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními
institucemi.
Podle zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr
příslušný k rozhodování sporů mezi
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb – například

spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby
nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty
neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických
peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného
s některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení
od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné
splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo
zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze
standardních fondů kolektivního investování a speciálních
fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní
prostředky od veřejnosti - například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.
Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh
zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru
a spotřebitele z fondu kolektivního investování). Návrh na
zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně
poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným za
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ručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp.
ústně do protokolu v sídle Kanceláře
finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/financniarbitr-formulare-ke-stazeni.html,
včetně vzorově vyplněného formuláře
návrhu.
Občané se mohou na finančního
arbitra obracet také s dotazy, které se
týkají jeho činnosti.

HODOVÁ
OCHUTNÁVKA
SLIVOVICE

HODOVÁ
OCHUTNÁVKA
Slivovice
SOBOTA 5. KVĚTNA
od 14 hodin
FARSKÁ ZAHRADA VE SKRBENI

VYSÍLAČKY
PRO HASIČE
Známou pravdou, že „bez spojení
není velení“ se řídili skrbeňští hasiči
při podávání žádosti o krajskou dotaci
na své vybavení a požádali o příspěvek
na zakoupení vozidlové a dvou přenoných radiostanic. Dotace 10.000 Kč
z krajského rozpočtu byla přidělena,
zbytek (cca 13 tis. Kč) uhradí obec.

KULTURA

Za nepříznivého počasí se koná
v Obecním sále
PŘIJĎTE OKOŠTOVAT, POSEDĚT,
ZATANČIT SI, POBAVIT SE
Vstupné dobrovolné

MÁJOVÝ KONCERT
Kruh přátel hudby zve na Májový
koncert pro housle a klavír. Účinkují
sestry Kristýna a Terezie Fialovy.
Koncert se koná v neděli 13. května
v 18 hodin v Domě služeb.

KVĚTNOVÉ OSLAVY
Oslavy skrbeňských hodů a Dne
hasičstva spolu s uctěním památky
obětí 2. světové války proběhnou
obvyklým po léta zažitým způsobem
v neděli 6. května.
Slavnostní mše začne v kostele
v 9 hodin, po ní následuje průvod k pomníku padlých a k soše sv. Floriána.

HUDEBNÍ
ODPOLEDNE
Bude v sobotu 12. května ve Farské zahradě, začátek v 17 hodin, program zahájí dívčí smyčcové kvarteto
DESIGUAL QUARTET, od 18 hodin
bratři Peškové + skupina SKROL.
Občerstvení dobré – klasika.
Vstupné dobrovolné, ale vítané …
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ROZKVETLÁ
SKRBEŇ
Také v letošním roce bude vyhlášena soutěž „Rozkvetlá Skrbeň“.
Cílem soutěže je podpořit péči občanů
o vzhled průčelí jejich domů a předzahrádek před nimi, což rozhodující
měrou přispívá k pěknému vzhledu
celé obce.
Posuzované kategorie:
1. Květiny v truhlících a závěsných nádobách
2. Předzahrádky
3. Spojení výzdoby oken a předzahrádek
Předpokládaný termín vyhlášení
výsledků: září

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Základní umělecká škola ve SKRBENI pořádá dne 14. května od 13 do
16 hodin a dne15. května od 17 do 20
hodin přijímací zkoušky na KLAVÍR.
Přijímaci zkoušky se konají na Domě
služeb v 1. poschodí ve Skrbeni. Těšíme se na nové malé klavíristy!
Lenka Bodláková

POZVÁNÍ
Spolek přátel skrbeňské školy
zve všechny příznivce sálového
fotbalu starší 15 let na pravidelné
hraní, které se koná každou středu
od 20 hodin v tělocvičně ZŠ v Horce
nad Moravou. Sportovní oblečení,
sálovou obuv a 30 Kč sebou. Těšíme
se na každého.
Spolek přátel skrbeňské školy
a Základní a mateřská škola Skrbeň
vyhlašují soutěž s názvem „Neboj se
a natoč to“. Natočte krátké legrační
video nebo nafoťte legrační fotky na
CD či DVD a vhoďte je do připravené
krabice v ZŠ Skrbeň, a to nejpozději
do 31. května. Na CD či DVD napište informace o natáčení a kontaktní
údaje. Dne 29. června se od 20 hodin
na farské zahradě uskuteční vyhlášení
pěti nejlepších videí a fotografií, jejich autoři budou odměněni. Přijďte
s námi ukončit školní rok a užít si
pořádný kus legrace.
Spolek přátel skrbeňské školy ve
spolupráci se Základní a mateřskou
školou Skrbeň připravují na 2. 6. 2012
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO
DĚTI. Začátek ve 14.00 hodin v areálu
mateřské školy.
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, květen 2012

