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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXII. 2012

STAVBY – AKTUÁLNĚ
Druhý úsek chodníků v ulici Hlavní je v době uzávěrky tohoto čísla Inforu téměř dokončen. Během září bude
provedena oprava zbývajícího úseku od Vyhnálovské ulice
k železniční zastávce.
Chodníky v mateřské škole i opravu dešťové kanalizace provedla firma Dlaždičská s.r.o. velmi rychle a na
začátku školního roku už v areálu školky neprobíhá žádná
stavební činnost.
Na hřbitově bylo rozebráno stávající oplocení včetně pilířů a základů, byla vyhloubena rýha pro základy
v nově navržené trase a provádí se betonování. Staré mříže
byly odvezeny k otryskání a po založení pilířů se začne
pracovat na jejich úpravách, současně také na výrobě mříží
a brány do nového úseku.

CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ
A ODSTAVNÉ PLOCHY
Tato zakázka byla na základě výsledků výběrového
řízení zadána společnosti PRESBETON Nova s.r.o., která
nabídla celkovou cenu 767.508 Kč.
Firma nastoupila brzy a proto od konce srpna je
na začátku ulice Jos. Fialy nový úsek chodníku a podélného parkovacího stání. Bezprostředně po této
stavbě budou zahájeny práce na začátku ulice Vyhnálovská, kde vznikne celkem sedm parkovacích míst
a zpevněná plocha pod kontejnery na tříděný odpad.
PODKROVÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Zakázku získala společnost Mikšík – stavby a reality
s.r.o. s nabídkovou cenou 718.810,80 Kč. Práce budou
zahájeny během října.
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VYSAZOVÁNÍ
NAD PLYNOVÝM
POTRUBÍM
(a nejen nad ním)
Při kontrole trasy plynového potrubí zjistili pracovníci plynárny, že
v několika případech byly přímo nad
potrubím nebo v jeho těsné blízkosti
vysazeny stromky či keře. Týká se to
jak hlavního potrubí, tak i přípojek.
Toto je nepřípustný stav a dřeviny
budou muset být vykáceny.
Obdobně mohlo dojít k vysazení
nad vodovodem, telefonním nebo elektrickým kabelem, tlakovou kanalizací
atd. Vzhledem k tomu, že v zemi je
po létech budování všech možných
inženýrských sítí docela „těsno“,
upozorňujeme občany, aby před svými
domy vysazovali okrasné dřeviny jen
po předchozím důsledném prověření,
zda nedojde k zásahu do některého
z ochranných pásem a po odsouhlasení
příslušným správcem či vlastníkem
toho kterého kabelu nebo potrubí.

UPOZORNĚNÍ
Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, upozorňuje, že
platnost speciálního označení motorových vozidel pro „vozíčkáře“,
které se vydávalo na základě přiznání
mimořádných výhod II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz
ZTP/P) končí dne 31. 12. 2012. Toto
označení se nyní vyměňuje za nový
parkovací průkaz.
K výměně je nutné, aby se jeho
držitel dostavil osobně, vrátil původní
označení motorového vozidla, předložil k ověření průkaz ZTP nebo ZTP/P
a doručil jednu fotografii formátu jako
na občanský průkaz.
S případnými dotazy je možno
se obrátit na pracovníky magistrátu,
paní Miroslavu Mánkovou – tel. 585
562 423 a Mgr. Lukáš Neruda – tel.
585 562 429.
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Se zahájením školního roku jsou spojeny různé práce ...

LEVNÉ DLAŽDICE
Použitelné chodníkové dlaždice 30 x 30 cm z opravovaných chodníků jsou
téměř rozebrány. Pro další zájemce jich ale bude ještě dostatek z posledního,
doposud neopraveného úseku. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Cena je 2,- Kč za kus.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Dostali jste se do nepříznivé životní situace?
Jsme tady pro
· osoby v tíživé sociální situaci
· osoby pečující o jiné osoby
· osoby bez zaměstnání, v hmotné nouzi, sociálně vyloučené
Bezplatně nabízíme
· sociální poradenství
· pomoc a radu při podání a vyplnění žádosti o sociální dávky
· spolupráci při hledání nejvhodnější sociální služby či jiných
forem pomoci
· zprostředkování kontaktu s poskytovateli sociálních služeb
Můžete se s důvěrou obrátit na Magistrát města Olomouce
odbor sociálních věcí
oddělení sociální práce, poradenství a služeb
Hálkova 20 (u Kauflandu), 2. patro, Olomouc
tel. 585 562 406
soc.poradenství@olomouc.eu
Nedovoluje Vám zdravotní stav navštívit nás? Můžeme si domluvit
osobní setkání.
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KULTURA

KONCERTY
Během měsíce září si zájemci
o komorní hudbu v podání špičkových umělců mohou vybrat
z bohaté nabídky. Všechny koncerty se konají v Domě služeb.
Sobota 1. září, 18.30 hod.
Petra Malíšková (violoncello),
Hana Louženská (klavír)

sport

MALÁ KOPANÁ
V sobotu 18. srpna se konal druhý
prázdninový turnaj v malé kopané za
účasti pěti družstev. Hrálo se systémem „každý s každým“ na 15 minut.
Pořadí bylo následující:
1. 1. FC Skrbeň
2.	Skrbeňský výběr
3.	Češi (junioři)
4. Hasiči
5. Vodáci

Sobota 8. září, 18.00 hod.
Klavírní trio Guarneri

HASIČI - VETERÁNI

Sobota 22. září, 18.00 hod.
Ivan Ženatý (housle),
Stanislav Bogunia (klavír)

Sbor dobrovolných hasičů pořádá
v sobotu 1. září na „Sokolském hřišti“
soutěž hasičů - veteránů v požárním
útoku. Začátek je ve 13.30 hodin. Bohaté občerstvení a hudba zajištěny.

KOŠT VÍNA VE „FARSKÉ“
Na sobotní odpoledne 22. září je připraven druhý ročník akce, která se
v loňském roce poměrně vydařila. Tehdy byla nazvána „Víno a muzika“. Na
názvu příliš nezáleží, ale i letos se bude jednat o stejné spojení. Vybrat si budete moci z několika druhů vín, k tomu tradiční občerstvení z udírny či rožně
a navíc tvarůžkové moučníky z Loštic (nedávno jim bylo přiznáno označení
Haná – regionální produkt). Hrát a zpívat bude dvojice J + J, která podstatnou
měrou přispěla k dobré náladě na letošní hodové ochutnávce slivovice.
Akce se koná ve Farské zahradě, za nepříznivého počasí v Obecním sále.
Začátek je ve 14 hodin. Vstupné dobrovolné.

OLYMPIÁDA
SENIORŮ
V sobotu 8. září se bude konat
2. ročník olympiády seniorů. O účast
projevili zájem členové patnácti seniorklubů ze širokého okolí. Soutěžit
budou v sedmi disciplínách.
KATEGORIE MUŽI:
přetahování lanem
hod granátem
kop míčem na branku
překážkový běh
slalom s míčem
maraton
badminton
KATEGORIE ŽENY:
překážkový běh
slalom s míčkem
hod polínkem
srážení plechovek
maraton
badminton
Začátek je ve 14 hodin.
Pořadatelé se těší na soutěžící
i diváky.
Bude zajištěno bohaté občerstvení.

MLADÍ HASIČI
ZAHAJUJÍ
Zahajovací schůzka nového
oddílu mladých hasičů se koná
20. září v 17 hodin před hasičskou zbrojnicí. Přijít mohou ti,
kteří se již přihlásili i ti, kteří to
ještě nestihli a zájem mají.

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, září 2012
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MORAVSKÁ CESTA (LITOVELSKO-POMORAVÍ), O.S. VÁS ZVE NA DEN ČESKO-SLOVENSKÉ SPOLUPRÁCE

Jarmark regionálních výrobků
a folklorní slavnosti – Den MAS

Hanácké skanzen Příkazy, 15. 9. 2012

PROGRAM od 14.00 do 20.00:

14.00 Nepředstavitelná kapela
14.30 Slavnostní předávání certifikátů značky „Haná regionální produkt®“
14.45 Krojová přehlídka folklorních souborů a vystoupení Hanáckého národopisného
souboru Cholinka z Choliny
15.40 Folklorní soubor HANAČKA
15.55 Ukázka slovenského a hanáckého tance – FS SINEC a soubory
z MAS Moravská cesta
16.00 Folklorní soubor SINEC ze Slovenska – taneční vystoupení
16.25 Valašský krúžek písní a tanců Rusavjan z Rusavy – taneční vystoupení
16.30 Nepředstavitelná kapela
17.00 Valašský krúžek písní a tanců Rusavjan z Rusavy – hudební vystoupení
B O H AT É
17.15 Mužský pěvecký sbor z Tečovic
OBČERST VE
17.30 Folklorní soubor SINEC ze Slovenska – hudební vystoupení
NÍ
18.00 Nepředstavitelná kapela
ZA JIŠTĚ

VSTUP
A
M
R
A
D
Z

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

NO!

DOPROVODNÝ PROGRAM:
14:00 – 14:30 a 16:00 – 16:30 Rolnický den – ukázka mlácení obilí cepy a mlátičkou – doprovázeno mluveným slovem NS Pantla,
soutěže pro děti, prohlídka skanzenu zdarma, projížď ky na koni
JARMARK REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ:
zdobené perníky, ovocné mošty, tkané výrobky, kraslice zdobené slámou, slaměné ozdoby, keramika, sýry a mléčné produkty,
přírodní mýdla, dřevěné dekorace, ženšenové produkty, svíčky, Záhorská krajka – háčkované symboly, dobroty z Malohontu a výrobky z obchůdku „To pravé z Hané i od jinud“ (ochutnávka regionálních výrobků, prodej produktů a řemeslných výrobků).
Akce je finančně podpořena z prostředků Programu rozvoje venkova / Leader v rámci projektů spolupráce „Kroje našich krajů“ a „Nová energie pro regionální značku“

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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