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SKRBEŇSKÝ
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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXV. 2015

Zleva dole: Jana Koleňáková, Martin Bodlák, druhá řada: Jan Mikulka, Jan Protivánek, Hanka Protivánková, Eliška Peikrová, třetí řada: Vojta Utíkal, Josef Mikulka,
Eliška Obšelová, čtvrtá řada: Peťa Janda, Štěpán Obšel, Radek Zbořil, Vratislav
Obšel. Na snímku chybí Kamila, Michaela a Lucie Jurečkovy, které byly rovněž členkami úspěšného týmu.

TRPĚLIVOST PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH
Mladší hasiči z SDH Skrbeň
10. května 2015 dokázali na závodech
v Drahlově vybojovat svůj první pohár
a to za 1 místo. Vítězství v čase 15:76
se historicky zapíše do sborové kroniky. Děti se pravidelně zúčastňují
závodů v soutěži Liga mladých hasičů
okresu Olomouc.
Poděkování patří všem vedoucím mládeže našeho sboru, kteří druhým rokem vedou tým dětí
z naší obce, řidičům, co s nimi jezdí

po závodech a obecnímu úřadu za
podporu naší činnosti.
starosta SDH Skrbeň

MÍROVÝ POZDRAV
Z NĚMECKA
Na pole ve Dvorské ulici dosedl
v sobotu 9. května bílý nafukovací
balonek, ke kterému byla na provázku
připevněna malá papírová kartička
s tímto textem (volně přeloženo):

U příležitosti 70. výročí osvobození od národního socialismu
a ukončení 2. světové války přijměte,
prosím, naše přání:
Mír světu!
Mír není samozřejmost.
Je to velký dar, proto:
„Zničme války, posílíme mír“
Tento pozdrav byl odeslán
z německé obce Dahn v rámci tam
pořádaného „Mírového týdne“.
Obec Dahn leží v okrese Südwestpfalz, ve spolkové zemi Porýní-Falc,
v oblasti Falckého lesa, přibližně
15 km jihovýchodně od Pirmasens
a 25 km západně od Landau.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na svém
zasedání 11. května toto usnesení:
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o přípravě a průběhu akcí.
ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na stavbu „Prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu“ na
konci ulice Jos. Fialy.

ZO schvaluje uhrazení členského
příspěvku pro MAS Moravská cesta,
z.s. za rok 2015 ve výši 20,- Kč / obyvatele obce.
ZO schvaluje podání žádosti
o přímý prodej staveb na pozemcích
p.č. st. 344, st. 448/1, 448/2, st. 342/1,
st. 342/2 a pozemku p.č. st. 342/2, vše
v k.ú. Skrbeň.
ZO schvaluje závěrečný účet/celoroční hospodaření obce Skrbeň za rok
2014 bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku obce
Skrbeň za rok 2014.

ZO ruší své usnesení č. 5/2/2014.
ZO schvaluje uzavření směnné
smlouvy s paní Helenou Smahelovou,
dle které obec do svého vlastnictví
získá pozemky označené v geometrickém plánu č. 525-76/2014 jako nová
p.č. 1/8 – zahrada o výměře 23 m2,
p.č. 1/9 – zahrada o výměře 2 m2 a p.č.
770 - ost. plocha o výměře 2 m2 a paní
Smahelová získá pozemek označený
v témže geometrickém plánu jako
p.č. 1/7 – zahrada o výměře 33 m2 (vše
v k.ú. Skrbeň).
Pro účely ocenění směňovaných nemovitostí se stanovuje cena
50,- Kč/m2.
Smluvní strany uhradí náklady
na vyhotovení geometrického plánu
a vklad do katastru nemovitostí rovným dílem.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvků
dle Zásad pro poskytování příspěvků
z rozpočtu obce Skrbeň na podporu
sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit (příspěvky na jednotlivce) dle předloženého návrhu v úhrnné výši 12.000,- Kč (24 x 500,- Kč).
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
18.000,- Kč na činnost občanského
sdružení Skrbeňáček, IČ 60799323
v roce 2015.
2

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Skrbeň,
p.o. za rok 2014.
ZO schvaluje, aby o přezkoumání
hospodaření obce Skrbeň za rok 2015
byl požádán Krajský úřad Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo obce Skrbeň
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a s Nařízením vlády
č. 52/2015 Sb., stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
obce s účinností ode dne schválení
tohoto usnesení takto:
Místostarostka 7.000 Kč, předseda
výboru nebo komise 1.300 Kč, člen
výboru nebo komise 1.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) přijetí neinvestiční dotace ve
výši 15.000,- Kč od Olomouckého
kraje určenou na pořízení zejména
přenosných zásahových prostředků čerpadla s příslušenstvím pro jednotku
SDH Skrbeň
b) spolufinancování pro tento
účel z vlastních prostředků obce nejméně ve výši 60 % celkových předpokládaných nákladů
c) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem.

ZO bere na vědomí ocenění nemovitosti č. 1564-79/2015/ zjištění tržní
ceny domu č.p. 40 včetně pozemků/
a pověřuje starostu jednáním o odkoupení této nemovitosti za podmínek
odpovídajících tomuto ocenění.
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje účast obce Skrbeň
ve veřejné soutěži a bude-li opakována
i v opakované veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na prodej majetku
ve vlastnictví České republiky - skladu
BIOS na p.č. st. 398/1, st. 398/2, st.
447/1 a st. 447/2, s pozemkem p.č. st.
447/2 v obci a k.ú. Skrbeň
b) schvaluje záměr nabýt uvedené nemovité věci do majetku obce
Skrbeň za podmínek stanovených
v podmínkách této soutěže
c) souhlasí s úhradou účastnického poplatku a kauce dle podmínek
soutěže
d) zmocňuje k jednání za obec
Skrbeň při této veřejné soutěži starostu
obce Tomáše Spurného s tím, že je
oprávněn v rámci soutěže předkládat
nabídky do výše odpovídající schválenému rozpočtu
e) zmocňuje starostu, aby v případě, že obec Skrbeň bude vítězem
soutěže, podepsal dohodu dle § 12
soutěžního řádu, jímž se soutěž řídí.
ZO ukládá starostovi, aby v případě, že obec Skrbeň bude vítězem veřejné soutěže dle usnesení č. 16/7/2015,
předložil zastupitelstvu uzavření kupní
smlouvy na předmět soutěže k definitivnímu schválení.
ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace pro rekonstrukci
místní komunikace v části ulice Vyhnálovská mezi křižovatkou s ulici
Nádražní a Hynkovskou ing. Luďkovi
Vrbovi.
ZO pověřuje starostu jednáním
s Olomouckým krajem ve věci koordinace přípravy projektové dokumentace
rekonstrukce kanalizace a veřejného
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osvětlení v Hlavní ulici s přípravou
rekonstrukce silnice III/4466.
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene ve smyslu
služebnosti spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat na
služebných pozemcích p.č. 273/25 –
ostatní plocha, p.č. 273/47 – ostatní
plocha a 382/10 – ostatní plocha, vše
v k.ú. Skrbeň, plynárenské zařízení
(plynovou přípojku pro rodinný dům
na p.č. st. 506 zast. plocha),
b) právu vstupovat a vjíždět na
služebné pozemky v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení ve prospěch
společnosti RWE GasNet, s.r.o., za jednorázovou úplatu 1.200,- Kč. + DPH.
ZO schvaluje rozpočtovou změnu
č. 1/2015.

POPLATKY
Upozorňujeme těch několik málo
občanů, kteří ještě nezaplatili poplatek
za odvoz popelnic, případně jeho první
splátku, aby tak učinili. Termín byl do
konce dubna.

AKTUALITY
NA VÁŠ E-MAIL
Kdo má zájem o zasílání aktuálních informací z obecního úřadu, může
se zaregistrovat na stránkách obce.
Na úvodním panelu vpravo dole je
rámeček, do kterého vepíšete svůj mail
a odešlete.

BAZÁREK
V pátek 12. června od 16 hod. se
bude konat v obecním sále další skrbeňský bazárek.
Přijďte se podívat a nakoupit
přímo od maminek. Rezervace místa
možná na mailu deti.skrben@seznam.
cz. Srdečně zvou pořadatelé!

Skrbeňská stálice
na poli gastronomie
Ivo Najdekr chytil po revoluci
příležitost za pačesy a začal podnikat v oboru, o kterém se i v dnešní
době velmi živě mluví – v gastronomii. Přitom před dvaceti lety si
leckdo pletl toto slovo s výrazem
pro nauku o hvězdách...
Podnikáte v oboru gastronomie,
proč zrovna tato oblast?
Před revolucí se této oblasti neříkalo „gastronomie“, ale velkokuchyňská zařízení. Až po revoluci,
kdy se tento název postupně začal
používat, leckdo ani nevěděl, v čem
vlastně podnikáme – někdo tomu říkal
gastroskopie, někdo si zase myslel, že
pracuji na hvězdárně, spletl si to totiž
s astrologií. Později se čím dál více
lidí začalo dozvídat, že děláme kompletní služby v oboru gastronomických zařízení – tedy hlavně výrobu,
prodej a servis.
Bylo takových podnikatelů v této
oblasti tehdy hodně?
Začátek, těsně po revoluci, byl
opatrný a spontánní zároveň. Už
jsme nějaké zkušenosti měli, důležité však bylo přesvědčit ty „staré“
zákazníky, že umíme jejich zařízení
nejen opravit, ale i vyrobit. Na to jsme
v podstatě obětovali své rodinné
úspory, a nakoupili jsme pár náhradních dílů. Naší velkou devizou byly
tehdy krátké dodací lhůty, což bylo
něco, co do té doby málokdo zvládl.
Nejdříve jsme začali dělat pro malé
firmy, a když se rozkřiklo, že je tu
nějaká firma, která dokáže opravdu
rychle zareagovat a přijet něco spravit
během pár dní, začaly se nám hrnout
i zakázky z větších firem.
Pořád mluvíme o gastronomických
zařízení, co to vlastně je?
Naše firma SET-ES se specializuje
především na výrobu kuchyňských

zařízení pro profesionální kuchyně.
Profesionální kuchyně se oproti těm
běžným – domácím- liší především
použitým materiálem, jsou totiž kompletně vyrobené z nerezové oceli.Náš
hlavní výrobní sortiment tak tvoří
především pracovní a mycí stoly, digestoře, chladící a ohřívací technika
a různé variace nerezového nábytku.
Samozřejmě prodáváme i produkty
jiných výrobců, jako jsou myčky, lednice, konvektomaty a sporáky. Je toho
samozřejmě ještě mnohem více, ale
kdybych měl vyjmenovat úplně vše,
byli bychom tady ještě hodně dlouho.
Jsou nějaké období ve firmě, na
které rád vzpomínáte?
V podstatě jsou to takové ty
zlomové okamžiky ve firmě. Poprvé
to bylo skoro na začátku, kdy jsme
k servisu začali dělat také prodej velkokuchyňských spotřebičů. Podruhé
to bylo v roce 1994, kdy vznikla myšlenka vyrábět nerezový nábytek pro
kuchyně veřejného stravování, nebo,
chcete-li, jídelny. Vždycky to byly
trochu kroky do neznáma, ale vždy
se vyplatily.
Napříč podnikatelskými léty jste
museli pracovat s celou řádkou restaurací a firem, které byste vyzdvihl?
To je velmi těžké říci, pro každou
restauraci a stravovací podnik se práce
lišila a nikdy nebyla úplně identická.
I přesto, kdybych jich měl pár vyzdvihnout, můžu říci třeba spolupráci s hotelem Lafayette, vilou Primavesi nebo
třeba s lyžařským resortem v Koutech
nad Desnou, kde jsme vybavovali celou
kuchyni a rychlé občerstvení.
Jaká byla tehdy v tomto podnikání konkurence, a jak se změnila
v současnosti?
Když jsme začínali v tomto oboru
podnikat, existovaly v podstatě dvě
velké společnosti, přičemž jedna byla
v Olomouci. Ta se po revoluci rozpadla
a vzniklo přibližně 10 malých firem.
I tato konkurence se postupem času
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zúžila na čtyři firmy. Jediní my jsme
ale měli ve svém portfoliu i výrobu,
takže v podstatě dodáváme zboží pro
tři ostatní konkurenty, kteří tady kolem
Olomouce působí.
Jak se vůbec v současné době daří?
Není to nijak valné, celé odvětví
tak nějak stagnuje. Firma hodně stála
na školních a jiných jídelnách, které
byly prakticky v každé větší vesnici
a ve městě ji měla skoro každá instituce. Časy se ale mění a vývařovny
postupně zanikaly s tím, že se do
jídelen vozí dodávky jídla z několika
centrálních kuchyní. Pro nás to znamenalo to, že zaniklo velké množství
provozů, které od nás pravidelně potřebovaly vybavení a služby. Na druhou
stranu to má ale i svou světlou stránku,
protože člověku s přibývajícím věkem
přece jen ubývají síly, a už se to nedá
zvládat tak, jako dříve.
Čím si od práce vlastně odpočinete? Koukám, že jste mi donesl lahev
piva...
Já se s tím ještě nijak nechlubím,
ale v poslední době mě začalo bavit
sám si doma vařit pivo. Vybavení jsem
si všechno vyrobil sám na základě
zkušeností z práce, a tak jsem si doma
udělal malou výrobnu piva. Pivo vařím
podle osvědčeného receptu a zatím
ho dělám jen pro rodinu a kamarády.
V jedné várce udělám 65 litrů piva,
což nám akorát tak vychází. (směje se) Nicméně, je to můj koníček.
A když zrovna nevařím pivo, hraji
se skrbeňskou kapelou Skrol, což je
úžasné odreagování se od práce.
Rozhovor připravil
Ing. Jakub Wittka
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, červen 2015
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Již od 1. července 2015
na tratích 275, 301 a 310

S jízdenkou IDSOK můžete cestovat
v osobních a spěšných vlacích na tratích:
271 Prostějov – Kostelec na Hané – Dzbel
273 Červenka – Senice na Hané – Prostějov
275 Olomouc – Drahanovice
301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice
310 Olomouc – Moravský Beroun


Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
web: www.kidsok.cz

telefon: +420 587 336 655

email: kidsok@kidsok.cz

