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ČERVENEC

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIX. 2019

Účastníci vodácké výpravy

VODÁCKÁ VÝPRAVA
Pozorní čtenáři obecního zpravodaje Infor jistě zaznamenali v květnovém
čísle informaci o tom, že spolek Vodáci Skrbeň pořádá Dětský vodácký den.
Nešlo o pozvání na nějaké plácání v pramici na rybníku, ale na pořádnou celodenní vodáckou výpravu po řece Moravě.
Přišel den D - sobota 15. června.
Před devátou hodinou ranní se na návsi
shromáždila početná skupina malých
odvážlivců, kteří se už těšili na pořádné vodní dobrodružství a zábavu.
Osobními auty a také vozem skrbeňských hasičů jsme vyrazili směrem
k Moravičanům, místu nalodění. Napřed však musela proběhnout instruktáž, teoretická příprava, nafukování
raftů a lodí, výběr pádel a nasazování
záchranných vest. Počasí nám přálo.
Teplota přes 30 stupňů, stav vody

optimální. Tak už jen namazat těla
opalovacím krémem a hurá na vodu.
Cílem naší výpravy byla Litovel. Ale
nepředbíhejme, teprve vyjíždíme.
První stovky metrů byly ve znamení nervozity a soustředění. Sladit
pádlování posádky malých adeptů
vodáckého sportu chvíli trvalo, ale asi
po hodině plavby, když jsme se blížili
k Novým Mlýnům, už to vypadalo
téměř profesionálně. Se stoupajícím
horkem se začaly objevovat první
dotazy: „Můžeme do vody?“ Tlak

dětského osazenstva na kapitány se
stupňoval. Když už to vypadalo na
vzpouru posádek, zazněl povel: „Koupání povoleno.“ Od té chvíle bylo
jasné, že se vodácká výprava mění na
vodácko-koupací plavbu. Děti si, samozřejmě v záchranných vestách, užívaly krásného dne, posádky se různě
měnily a navazovala se nová přátelství.
Centrem pozornosti se stalo prkno,
tzv. paddleboard, zapřažené za jedním
z raftů. Nebylo nic zajímavějšího,
než jet chvíli na prkně, chvíli v raftu
a poté se osvěžit ve vodě. Došlo i na
„námořní bitvu“, ale mokrá trička ani
dospělým účastníkům v horkém počasí nevadila. Ale to už jsme se blížili
k řimickému jezu u Chrámu přátelství
(Templu) nedaleko Nových Zámků.
Sjezd této náročnější, ovšem stále
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bezpečné pasáže, byl pro všechny asi
největším vodáckým zážitkem.
Jelikož nám všem už celkem vyhládlo, hledali jsme vhodné místo, kde
bychom mohli rozdělat oheň a opéct
špekáčky. Nakonec jsme zakotvili
kousek za Obeliskem, další památkou
na rod Lichtenštejnů, která již více než
200 let zdobí novozámecký areál. Některým dětem chutnalo tak, že zvládly
i tři špekáčky.
To už nám do Litovle zbýval jen
kousek cesty. Tak si ještě chvilku užít
pádlování, vytáhnout lodě a začíná
loučení. Věřím, že tento zážitek vzbudí
alespoň u některých malých účastníků
touhu věnovat se vodáckému sportu
i nadále. Třeba jednou posílí řady

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém zasedání 3. června toto usnesení:
- bere na vědomí informaci
o kontrole plnění usnesení.
- bere na vědomí zprávu předsedkyně školské rady o obsahu jednání
rady.
- schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet
obce Skrbeň za rok 2018 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Skrbeň za rok 2018 bez výhrad.
- schvaluje účetní závěrku obce
Skrbeň za rok 2018 bez výhrad.
- schvaluje, aby o přezkoumání
hospodaření obce Skrbeň za rok 2019
byl požádán Krajský úřad Olomouckého kraje.
- schvaluje účetní závěrku ZŠ
a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2018 bez
výhrad a dále schvaluje výsledek
hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za
rok 2018 a převod kladného hospodářského výsledku ve výši 162.523,36
Kč do rezervního fondu příspěvkové
organizace.
- bere na vědomí doporučení
finančního výboru o realizaci záměrů
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skrbeňských vodáků. Kdo jste letošní
první ročník Dětského vodáckého
dne promeškali, budete mít jistě šanci
příště. Tak za rok AHÓÓÓJ!!!
Jan Žižlavský
Rekonstrukce ulice Nová čtvrť, Rekonstrukce Vyhnálovské ulice a Vybudování zázemí hřiště rozhodnout až
v okamžiku, kdy budou známy náklady na investice související s průtahem
obce, do tohoto okamžiku se rovněž
vyvarovat dalších významnějších finančních závazků obce.
- souhlasí s tím, že v případě,
že bude objekt fary rekonstruován
na komunitní centrum využívané
pro skrbeňské spolky a obdobné
obecní aktivity, bude obec hradit
náklady na provoz objektu, a to
nejméně po dobu udržitelnosti dle
podmínek dotace čerpané na rekonstrukci objektu.
- souhlasí se spoluúčastí obce
na dofinancování rekonstrukce fary
na komunitní centrum za těchto podmínek:
 Dofinancování rekonstrukce
nad rámec poskytnuté dotace a vlastních prostředků farnosti bude hrazeno
obcí Skrbeň a Arcibiskupstvím Olomouckým rovným dílem, přičemž
obec Skrbeň poskytne maximálně
500 000 Kč.
 Podíl obce bude uhrazen až po
kolaudaci rekonstruovaného objektu.
 Ve prospěch obce Skrbeň bude
zřízeno předkupní právo k objektu
č.p. 104 a pozemku st. 5/2.

 V případě prodeje fary jinému
subjektu farnost vrátí obci finanční
prostředky poskytnuté obcí na rekonstrukci fary.
 Užívání fary bude pro skrbeňské spolky a obdobné obecní aktivity
bezplatné.
- schvaluje příspěvek 2000 Kč
pro Linku bezpečí, z.s.
- souhlasí s provedením rekonstrukce interiéru Domu služeb pouze
v případě, že na tento účel bude získána dotace v požadované výši.
- souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15-386 s Ing.
Luďkem Vrbou na projektovou dokumentaci „Skrbeň – rekonstrukce ulic
Vyhnálovská – Hynkovská“, kterým
se posouvá termín vypracování projektové dokumentace na 31. 12. 2019.
- bere na vědomí aktuální informace o projektu „Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ a schvaluje podání
společné žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace,
kde žadatelem bude obec Skrbeň.
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2019.

POZNÁMKA
K JEDNOMU
USNESENÍ
Mezi usneseními z minulého
zasedání zastupitelstva je zmínka
o doporučení finančního výboru rozhodnout o realizaci záměrů Rekonstrukce ulice Nová čtvrť, Rekonstrukce
Vyhnálovské ulice a Vybudování zázemí hřiště až v okamžiku, kdy budou
známy náklady na investice související
s průtahem obce, a do tohoto okamžiku
se rovněž vyvarovat dalších významnějších finančních závazků obce.
Vysvětlení tohoto doporučení je
následující. Už delší dobu se připravuje rekonstrukce silnice procházející
přes Skrbeň, po které občané dlouhodobě volají. Správa silnic Olomouckého kraje a obec Skrbeň už mají
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připravenou projektovou dokumentaci
a potřebná povolení. Rekonstrukci
silnice bude hradit její vlastník, tedy
Olomoucký kraj. Vše ostatní (novou
dešťovou kanalizaci, parkovací zálivy,
nové veřejné osvětlení) bude hradit
obec. Částka hrazená obcí má být
podle podkladů zpracovaných před
rokem a půl cca 18 mil. Kč. Tento
údaj byl zahrnut do střednědobého
výhledu rozpočtu obce včetně úvěru,
který by si obec musela vzít. Avšak
jak známo, ceny stavebních prací
a materiálů v poslední době vzrostly
až o 20%.
Kolik tedy budeme skutečně platit,
bude zřejmé až po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby.
Pokud cena oproti předpokladu výrazně vzroste, budou muset některé
záměry počkat. Protože rekonstrukce
„krajské“ a „obecní“ části spolu úzce
souvisí, je nezbytné provést výběrové
řízení společně přičemž stále platí, že
by k tomu mělo dojít během letošního
podzimu. I to je ale podmíněno tím,
že kraj bude mít dostatek finančních
prostředků.

DOPŘEJME
SI KLIDU!
Letošní podmínky pro růst trávy
byly doposud velmi příznivé, a tak
sekačky nezahálely. Mnoho občanů
topí dřevem, a tak nezahálejí ani pily.
To vše svědčí o pracovitosti našich
lidí. O čem ale svědčí, když se řeže
a seká v neděli odpoledne?
O vzájemné ohleduplnosti moc
ne. A té není nikdy dost. Trpělivost sousedů však nemusí být
nekonečná. Proto jako každoročně,
i letos upozorňujeme na obecní
vyhlášku, podle které je zakázáno používat hlučné stroje, tedy
zejména sekačky a motorové pily
o nedělích a svátcích odpoledne.
Věřme ale, že víc než hrozba pokuty zapůsobí již zmiňovaná ohleduplnost vůči okolí.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V NAŠÍ ŠKOLE
Již po řadu let je duben tradován jako měsíc bezpečnosti. Jelikož i v naší
vesnici doprava houstne, není od věci si připomenout dopravní značení nebo
třeba postup, jak ošetřit zraněného cyklistu. Tyto a další cíle si klade celoroční
dopravní výchova na naší škole.

Každý rok se snaží žáci čtvrtých ročníků na Dopravním hřišti v Litovli získat „Průkaz mladého cyklisty“. Výuka dopravní výchovy je
rozdělena na jarní a podzimní část. Jarní část zahrnuje teoretickou část,
která probíhá v učebně, a praktickou část, při níž děti jezdí na kole
a učí se aplikovat teoretické znalosti do praxe. V podzimní části už žáky prověří
místní policisté ze znalostí pravidel silničního provozu, jízdy na dopravním
hřišti i poskytování první pomoci. Všem letošním žákům čtvrté třídy můžeme
blahopřát,“ Průkaz mladého cyklisty“ získali všichni.
Pochvalu si zaslouží i čtyřčlenné družstvo složené z žáků pátého ročníku:
Hana Protivánková, Kateřina Koňaříková, Šárka Zhřívalová a Vít Vrbka. Družstvo
se v dopravní soutěži umístilo na 3.místě. Ukázali velmi dobré znalosti pravidel
silničního provozu nejen při teorii, ale také v praxi. Zajímavou disciplínou byla
i jízda zručnosti a také zásady první pomoci.
Mgr. V. Zapletalová, ZŠ Skrbeň

CO NOVÉHO V SENIOR KLUBU
O tom, že se naši senioři nenudí, svědčí jak kulturní a sportovní akce, tak
také zájezdy za poznáním. Naše oslava MDŽ se stala velmi vyhledávanou akcí
v okolí. Na přípravě se podílí celý kolektiv. Vyžaduje to mnoho práce, ale když
pak vidíme, jak se všichni dobře baví je to pro nás poděkování.
Ale ani kultura nám není cizí. Návštěva divadla v Olomouci a kina pro
seniory je vždy hojně využitá.
Náš první zájezd letos směřoval do Šenova, kde jsme pátrali po zakladateli zemanu
Skrbeňském z Hříště. Protože jsme měli návštěvu předem domluvenou s kronikářkou
a knihovnicí byli jsme velmi mile přijati. Nejen, že se nám věnovali, ale měli
jsme besedu se dvěma historiky, kteří se o toto téma zajímají. Druhý náš zájezd
směřoval na jih. Zámek Lednice a jeho okolí je velmi nádherné. Někteří senioři vystoupali až nahoru na Minaret. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili
v Břeclavi. Jediná dochovaná židovská synagoga je spravená, ale už slouží jen
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na koncerty. V Břeclavi jsme se setkali
s našim krajanem Luďkem Opletalem,
který už v Břeclavi žije 40 roků. Setkání po tolika letech bylo zajímavé,
někteří se museli představit kdo jsou.
Sportování i v našem věku může
být zábava. Pravidelně jednou za čtrnáct dní jezdíme do Olomouce hrát
bowling. Jako závěr sezony je pro nás
velkou výzvou zkusit poměřit síly
i s mladšími soupeři. I letos jsme upořádali velký turnaj v bowlingu. Šest
družstev zápolilo o co nejvíce bodů.
Seniorská dvě družstva, Skrbeňáček,
hasiči, družstvo mladých kluků a náš
spřátelený vojenský klub.
Sportovního ducha dokazujeme
i na Krajských sportovních hrách.
Družstvo ve složení Sládek Ivan,
Staněk Jan, Bodlák Vladimír, Císařová Marie a Protivánková Jana, se
z 39 družstev umístilo na krásném
4. místě.
Sportovat jsme byli i v Bělé
u Opavy. Na pozvání předsedy jejich
senior klubu jsme jeli na poznání života
seniorů. S tímto klubem jsme navázali
přátelství přes internet. To je dokladem
toho, že i v našem věku jdeme s dobou
a počítače nám nejsou cizí. V okolí Bělé je krásná příroda a léčivé
brodění v potůčku bylo příjemné.
Nejprve jsme měli domluvenou
prohlídku výroby vánočních baněk
v Opavě a pak už jsme se připravovali na zápolení v různých dis-

Hudební léto
HOSPODA NA STATKU
6.7. country NEPIJOU 16:00 – 22: 00
27.7. zábava LA NANITA 20:00 - 02:00
3.8. country SAMOROST 16:00 – 22:00
17.8. country NEPIJOU 16:00 – 22:00
31.8. country SAMOROST 16:00 –22:00
14.9. country SAMOROST 16:00 –22:00
21.9. country NEPIJOU 16:00 – 22:00
28.9. country NEPIJOU 16:00 – 22:00

ciplínách. Ostudu jsme neudělali, poslední jsme nebyli a z deseti
družstev jsme obsadili 4. a 7. místo.

O to se zasloužil Sládek Ivan, Sládková
Pavla, Sedláček Jan, Absolon Jara,
Studená Marta, Protivánková Jana,
Štěrbová Lida a Smahelová Hela.
Konec pololetí zakončíme zájezdem na zámek Kuní, do Tonaku Nový
Jičín a do Štramberku.
Přeji všem krásné léto, prázdniny
a dovolenou.
Marta Studená, předsedkyně SK
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