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HANÁ – REGIONÁLNÍ PRODUKT
Dalších jedenáct řemeslníků může používat regionální značku HANÁ
regionální produkt®. V červnu o tom rozhodla certifikační komise složená ze zástupců místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních
výrobců a odborné veřejnosti. Mezi novými výrobci je například i známá
gemmoterapeutka Jarmila Podhorná. Od začátku března, kdy je MAS
Moravská cesta členem Asociace regionálních značek, získalo značku
„HANÁ regionální produkt®“ již 19 výrobců.
Organizátoři si váží všech výrobců, kteří projevili o značku zájem. Obzvláště je těší, že se přihlásila také Jarmila Podhorná, která v Brodku u Konice založila před lety firmu „Naděje“.
Paní Podhorná vloni dokonce zvítězila
v pátém ročníku soutěže Živnostník

roku 2010 Olomouckého kraje. Jako
první v republice začala lidem nabízet
tinktury z pupenů rostlin jako potravinový doplněk podporující léčbu, regeneraci organismu a očistu orgánů.
K novým řemeslníkům, kteří své
výrobky nyní mohou „ocejchovat“

značkou, patří Miloslava Vlková
z Příkaz s tkanými výrobky, Jiří Tomanec z Měrotína, který vyrábí bronzové
šperky, Ludmila a Vladimír Studení
z Majetína, kteří pečou perníky z forem, Miloslava Zatloukalová z Brodku u Konice s výrobky ze slámy a lýka,
Alois Slepánek z Brodku u Konice,
který vyrábí kartáče z přírodních žíní,
Věra Doležalová z Horky nad Moravou s hanáckými kraslicemi, Romana
Hinerová z Pohořan, která vyrábí
zdobené svíce a přání, dále keramička
Ivana Bělařová z Marianova, Zdeněk
Grňa z Dřevohostic se svatebními
koláčky a Jitka Helová ze Senice na
Hané s malovanými hodinami.

INFOR
Regionální značka garantuje původ výrobku z Hané, originalitu
a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce. Komise,
která rozhoduje o udělení značky, hodnotí u všech výrobků základní kritéria,
k nimž patří místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost
ve vztahu k regionu.
Slavnostní předávání certifikátů se uskutečnilo 3. července 2011
u příležitosti tradiční národopisné slavnosti Jízda Králů v Doloplazech
u Olomouce.
Již dříve získali certifikát tito výrobci z Hané:
Jarmila Vitoslavská z Troubek nad Bečvou – hanácké kroje, Josef Sýkora z Loučan – dřevěné hračky, Zdeňka Giacintová z Olomouce – výrobky
z modrotisku a kanafasu, Hana Kuželová z Křelova – bíle zdobený dekorativní
perník, Zbyněk Poštulka z Kostic – tvarůžkové moučníky, Miluše Hlavinková
z Litovle – keramika, Ondřej Špunda z Nákla – přírodní ovocné mošty, Petr
Bárta z Bouzova – šperky ze dřeva a přírodních materiálů.
Nejbližší kolo certifikace regionální značky se uskuteční ve druhé polovině
měsíce listopadu 2011. Přihlásit se mohou nejen výrobci z Olomoucka, ale
také zájemci z ostatních regionů místních akčních skupin z Hané – Přerovska,
Prostějovska a Kroměřížska.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň
1/7/2011
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a průběhu akcí.

vodně část pozemku p.č. 413/26 – orná
půda) s panem Otakarem Otáskem,
a t o z a c e l kovo u k u p n í c e n u
345.825 Kč.
4/7/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na realizaci zakázky „Stavební
úpravy a přístavba k hygienickému
zázemí obecního sálu“ se společností
OSA STERA spol. s r.o.
5/7/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v ul.
Zahradní a Příčná“ se společností
Strabag a.s.

2/7/2011
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku 11.000,- Kč od Olomouckého kraje na vybavení jednotky
SDH Skrbeň
b) schvaluje spolufinancování
pro tento účel z vlastních prostředků
obce nejméně ve výši 11.000,- Kč
c) schvaluje uzavření příslušné
Smlouvy o poskytnutí příspěvku
s Olomouckým krajem;

6/7/2011
ZO schvaluje přijetí příspěvku
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ul. Zahradní
a Příčná“ ve výši 500.000,- Kč.

3/7/2011
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě kupní a o nájmu
pozemku p.č. 413/86 – orná půda
v k.ú. Skrbeň o výměře 795 m2 (pů-

7/7/2011
ZO schvaluje přijetí dotace
z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na vybavení zahrady mateřské školy – akce „Veselý projekt“.
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8/7/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na realizaci zakázky „Vybavení
zahrady mateřské školy - akce „Veselý
projekt“ se společností Dřevoartikl
spol. s r.o.
9/7/2011
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy s panem Milanem Urbaníkem, zastoupeným kolizním opatrovníkem - Městem Litovel, o převodu
domu č.p. 57 a pozemku p.č. st. 11/1
– zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú.
Skrbeň, do vlastnictví obce Skrbeň
za cenu 45.000,- Kč stanovenou dle
znaleckého posudku č. 5261-59/2011
ze dne 2.5.2011.
Náklady spojené s vyhotovením
smlouvy a s vkladem do katastru nemovitostí uhradí obec Skrbeň.
10/7/2011
ZO bere na vědomí, že se obec
Skrbeň stává povinně od 1. 6. 2011
plátcem DPH.
11/7/2011
ZO schvaluje kompenzaci zvýšení
ceny stočného v roce 2011 z důvodu placení DPH formou příspěvku
z obecního rozpočtu, a to za těchto
podmínek:
1. Příspěvek se poskytuje neplátcům DPH.
2. Příspěvek činí:
a) 133,- Kč na osobu/rok v případě placení stočného dle směrných
čísel
b) 10% z ceny stočného před
zdaněním DPH v případě placení
stočného dle vodoměru
3. Příspěvek se poskytne, budeli stočné zaplaceno nejpozději do 31.
října 2011, v případě placení dle vodoměrů (odečet na konci roku 2011)
nejpozději do 31. ledna 2012.
12/7/2011
ZO schvaluje uplatnění DPH
u pronájmu těchto staveb a nebytových
prostor: vodovod.

INFOR
13/7/2011
ZO schvaluje, že u krátkodobých
pronájmů nebytových prostor bude
DPH uplatněno tak, že nájemné včetně
DPH bude ve stejné výši, jako jsou
současné sazby nájemného.
14/7/2011
ZO Skrbeň schvaluje rozpočtovou
změnu č. 2/2011.
15/7/2011
Zastupitelstvo obce Skrbeň
schvaluje:
1. v souladu s ust. § 6 odst.
5 písm. a) zákona 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) rozhodnutí o pořízení
územního plánu Skrbeň
2. v souladu s ust. § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona žádost
o pořízení ÚP Skrbeň Magistrátem
města Olomouce
Zastupitelstvo obce Skrbeň určuje:
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f)
stavebního zákona ve vazbě na ust.
§ 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.
1) pana Tomáše Spurného - starostu,
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ÚP Skrbeň.
16/7/2011
ZO schvaluje „Příslib spolupráce“
s obcí Křelov-Břuchotín na přípravě,
realizaci a využívání výstupů projektu „Vybudování sběrného dvora
Křelov“.
1/8/2011
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a průběhu akcí.
2/8/2011
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo na zpracování územního plánu
obce Skrbeň s Ing. arch. Čehovskou.
3/8/2011
ZO schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2011.

4/8/2011
ZO ruší rozhodnutí o vyloučení
společnosti Skanska a.s. ze zadávacího řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v ul.
Zahradní a Příčná“.
ZO po provedení nového posouzení a hodnocení nabídek schvaluje
zadání zakázky „Rekonstrukce místní
komunikace v ul. Zahradní a Příčná“
předkladateli nejvýhodnější nabídky,
tj. společnosti Skanska a.s.
ZO zmocňuje starostu, po splnění
náležitostí daných zákonem o veřejných zakázkách, podpisem smlouvy
o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce místní komunikace v ul.
Zahradní a Příčná“ se společností
Skanska a.s.

OPRAVA
KOMUNIKACE
V červenci byla zahájena rekonstrukce místní komunikace v ulicích
Zahradní a Příčná. Práce provádí společnost Skanska, a.s. Stavba si vyžádá
náklady přes dva mil. Kč. Obec na tento účel získala příspěvek 500.000 Kč
od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova 2011

LÉTO VE ZNAMENÍ
STAVEBNÍ ČINNOSTI
Kromě komunikace v Zahradní
a Příčné ulici probíhá nebo se připravuje stavební činnost i jinde v obci.
Koncem června byla zahájena celková rekonstrukce záchodů sloužících pro obecní hospodu
a sál. Součástí úprav je kromě jiného
také přístavba bezbariérového WC.
Stavba se sice komplikuje z důvodu
nejrůznějších nepředpokládaných problémů vyplývajících ze stáří budovy
a z pozůstatků dřívější stavební činnosti (objekt hostince byl během

20. století i v místě současných WC
několikrát přestavován), nicméně
stavební firma OSA STERA s.r.o.
se snaží, aby k výraznému opoždění
prací nedošlo. Původní předpoklad
dokončení prací byl do konce srpna. Zcela zbytečná je však událost,
k níž došlo – dva dny po umístění
sítě oddělující prostor pro uživatele
náhradních WC od staveniště tuto síť
někdo ukradl.
Během července brigádníci připravili zahradu mateřské školy pro
montáž nových herních prvků. Ty by
měla společnost Dřevoartikl dodat ve
druhém srpnovém týdnu.
V srpnu zahájí společnost Dlaždičská s.r.o. předláždění a úpravy
chodníků kolem základní školy. Vše
se do konce prázdnin nestihne, ale do
budovy by školáci měli na začátku
školního roku již vstupovat po nově
vydlážděné ploše.
Úpravy podkroví hasičské zbrojnice jsou zatím odloženy, protože žádost obce o dotaci na tuto akci nebyla
úspěšná.

AUTOMAT
NA JÍZDENKY
Mnozí občané by přivítali, kdyby
ve Skrbeni byla možnost zakoupit
jízdenky na autobusy i mimo provozní
dobu obchodů, které jízdenky nabízejí. Jediným řešením by byl prodejní
automat. Na dotaz obecního úřadu
sdělilo vedení Dopravního podniku
města Olomouce, že nově byl automat
pořízen naposledy v roce 2005 a o dalších nákupech, z důvodu jejich vysoké
ceny a také proto, že je zvažováno
zavedení modernějšího elektronického odbavování cestujících, se nepočítá. Žádost Skrbeně však není jediná
a proto dopravní podnik zjišťuje možnost odkoupení automatů vyřazených
jinými dopravci. Pokud se to podaří,
mohl by být automat ve Skrbeni instalován. Za konkrétní přislib to však
nelze zatím považovat.
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POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 27. srpna vystoupí ve Skrbeni známé Kubínovo kvarteto.
Koncert je součástí programu tradičního Podzimního festivalu komorní
hudby, který probíhá v desítkách obcí od Šumperka po Olomoucko.

FOTOSOUTĚŽ
Termín pro příjem fotografií do
4. ročníku fotosoutěže , kterou pořádá
MAS Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o. s., byl prodloužen do
30. září. Podmínky byly uvedeny
v březnovém Inforu a jsou též na
www.moravska-cesta.cz.
Jedná se o soutěž amatérských
fotografií! Proto neváhejte a zúčastněte
se tentokrát i vy!

DVD - TĚLOCVIČNÉ
ODPOLEDNE
Kubínovo kvarteto vzniklo na ostravské konzervatoři v roce 1972.
V počátcích jeho umělecký růst výrazně poznamenala studia pod vedením
Ostravského, Janáčkova a Smetanova kvarteta v letech 1975-1985, kdy
se stalo také laureátem řady národních i mezinárodních soutěží (Colmar,
Portsmouth, Pražské jaro).
V letech 1987-1992 bylo kvarteto komorním souborem Janáčkovy
filharmonie v Ostravě a jeho členové od roku 1982 působí pedagogicky
na ostravské Janáčkově konzervatoři, od roku 1990 také na Ostravské
univerzitě.
Od roku 2006 je Kubínovo kvarteto opět komorním souborem Janáčkovy filharmonie Ostrava. V roce 2002 byla souboru za jeho dlouholetou
reprezentaci města udělena Cena města Ostravy.
Kvarteto má velmi široký repertoár, který zahrnuje díla skladatelů
všech slohových období počínaje předklasicismem až po současnost.
Soubor také spolupracuje s vynikajícími interprety domácími (např.
I. Klánský, L. Peterková, L. Brabec, D. Foltýn) a zahraničními (např.
Moyzesovo kvarteto, M. Lapšanský, J. Ehde, E. Røttingen).
Během svého působení vystoupilo kvarteto na řadě významných festivalů doma i v zahraničí a koncertovalo téměř ve všech zemích Evropy.
Pravidelná spolupráce s Českým rozhlasem v Ostravě umožnila vznik
mnoha hodnotným nahrávkám. Zajímavá je i řada CD (např. Haydn, Mozart, Nielsen, Janáček, Dvořák, Ditters...).
K nejnovějším patří dva tituly: jeden s šesticí kvartetů Jana Křtitele
Vaňhala a druhý s kvartety Carla Stamitze, Vítězslava Nováka a Hobojovým kvintetem Antonína Rejchy s hobojistou Dušanem Foltýnem.
K mimořádně hodnotným a zajímavým CD se řadí také nahrávka II. Smyčcového kvartetu L. Janáčka „Listy důvěrné“, který byl nastudován v původní autorově verzi s violou d´amore pro
SUPRAPHON. Partu violy d´amore se ujal americký interpret
J. A. Calabrese.
Koncert se koná v Domě služeb, začátek je v 18 hodin.
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Na obecním úřadě lze zakoupit
DVD s videozáznamem Tělocvičného
odpoledne, které se ve Skrbeni konalo
4. června.

ÚSPORA EMISÍ
Naše obec obdržela od společnosti
EKO-KOM, a.s., která se zabývá
podporou systémů zpětného odběru
a využití tříděných odpadů z obalů,
a jejímž prostřednictvím obce příspěvek na tuto činnost získávají, osvědčení o úspoře emisí za rok 2010. Píše
se v něm toto:
Díky rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, jste ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora, které jste
dosáhli, představuje 73,305 tun emisí
CO2 a 1 835 360 MJ energie.
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, 1. srpna 2011

