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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXX. 2020

MLADÍ HASIČI ZVÍTĚZILI
V sobotu 22. 8. 2020 proběhla na hřišti ve Skrbeni soutěž mladých hasičů
v požárním útoku.
Přijela družstva z Bouzova, Velkého Újezda, Chořelic, Příkaz, Horky nad
Moravou, Střeně a domácí Skrbeň. Bojovalo se v kategoii přípravka, mladší
a starší žáci.
V přípravce bylo jedno družstvo
a to z Horky nad Moravou, v mladších byla Skrbeň A, Skrbeň B, Střeň
A, Střeň B, Příkazy a Chořelice. Ve
starších závodili Skrbeň A, Skrbeň
B, Střeň, Bouzov, Velký Újezd,
Horka nad Moravou a Chořelice.
Domácí děti ze Skrbeně A ovládli
dvě kategorie a to mladší a starší

žáci. Naše družstva Skrbeň B mladší a starší žáci skončili shodně na
4. místě. Soutěž moderoval DJ Ladislav Mariánek z Loučan. Konec
soutěže narušil silný vítr s deštěm,
ale vše dopadlo na výtečnou. Náladu všem zvedla nastříkaná pěna na
plochu hřiště, kterou zařídili hasiči
z SDH Chomoutov. 		
-vo-
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STAVBA PROBÍHÁ
Všechny stavební práce, které se
letos sešly a život v obci zásadně ovlivňují, probíhají. Zatím je do finále ještě
dost daleko, vidět jsou jen výkopy,
a tak by vcelku pochopitelně všichni
uvítali, aby vše pokračovalo rychleji.
Přejí si to všichni zúčastnění, ovšem
tak jak to bývá, naráží se na řadu překážek a komplikací.
Na samém začátku to byl problém
přípravy přeložek plynového potrubí
při křížení s novou dešťovou kanalizací. Ukázalo se, že jeden z projektantů
zpracoval příslušnou dokumentaci
nedokonale a bez řádného projednání
s plynárnou a stavebním úřadem. Bez
toho nelze přeložky provádět. Hrozilo
tedy reálně velké nebezpečí, že stavba bude muset být zastavena, což by
přineslo nesmírné komplikace. Tuto
vážnou situaci vyřešila místostarostka a projektantka v jedné osobě Ing.
Markéta Gabrlíková, která se namísto
liknavého projektanta ujala úkolu vypracovat řádný projekt, projednat ho
s plynárnou, připravit podklady pro
stavební úřad a pro všechny související smlouvy, sestavit výkaz výměr
atd. Vzala na sebe velké břemeno, ale
v rekordním čase vše zvládla – přeložky plynového potrubí mohou být
provedeny. Tím doslova zachránila
stavbu před zastavením. Já osobně
jsem Ing. Gabrlíkové za toto velmi
vděčný a upřímně jí děkuji.
Další problémy nebo komplikace
jsou technického rázu a řeší se průběžně. Teď se stále ještě bude kopat,
zasáhne se i do chodníků, ale potom už
by se měla začít rýsovat nová podoba
celé stavby.
Tomáš Spurný

PENÍZE, PENÍZE,
PENÍZE…
Často se říkává, že z hlediska důležitosti peníze jsou „až na prvním místě“. To samozřejmě platí i pro obec,
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jinak nelze zajistit provoz ani žádné
opravy, rekonstrukce a nové stavby.
Jak jsou na tom v letošním roce
obecní příjmy? Zásadní jsou podíly
na celostátně vybíraných daních. Už
při sestavování a schvalování rozpočtu
na letošní rok jsme měli k dispozici
odhad, dle kterého máme očekávat
v důsledku koronavirové epidemie
propad ve srovnání s loňským rokem
zhruba 3 mil. Kč. Do jaké míry se
předpoklad naplní je těžké odhadovat. Na konci července byl propad 1
mil. Kč a jaký bude vývoj do konce
roku nikdo zatím neví. Při očekávání
velkých investic však obec v předchozích letech vytvářela rezervy, díky
kterým nemusíme zatím přistupovat ke
zrušení již připravených akcí. Kromě
toho se samozřejmě průběžně snažíme
o vylepšení příjmů o nejrůznější dotace. Co se nám podařilo v poslední době
získat? Na společný projekt osmi obcí
na pořízení kompostérů to byla dotace
3,908 mil. Kč z Operačního programu
Životní prostředí, ze stejného programu prostřednictvím MAS Moravská
cesta 2,517 mil. Kč na výsadbu
a následnou tříletou údržbu biocentra

v polích za Křepelkou, 194 tis. Kč
od ministerstva životního prostřední
z Programu péče o krajinu na výsadbu
400 m dlouhého pruhu stromů a keřů
propojujícího dříve vysazené podobné
aleje tamtéž, 500 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje,
48 tis. Kč od ministerstva kultury na
vybavení knihovny novými počítači
a moderním knihovnickým programem, 399 tis. Kč z Programu rozvoje
venkova (prostřednictvím MAS Moravská cesta) na rekonstrukci podlahy
učebny v přízemí školy, 518 tis. Kč od
ministerstva pro místní rozvoj na obnovu interiéru Domu služeb, čekáme
na posouzení žádosti o krajskou dotaci
na pořízení dataprojektoru.
Poskytnutí některých uvedených
dotací je již schváleno, u některých
jsme prošli hodnocením a čekáme
jen na definitivní potvrzení. Konečné
čerpání je samozřejmě podmíněno
úspěšnou realizací projektů a dodržením všech dotačních podmínek, které
jsou obvykle u každého dotačního
titulu jiné.
Tomáš Spurný

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ MÁ SMYSL
V loňském roce občané naší obce odevzdali k recyklaci 607,84 kg
vysloužilých elektrozařízení. Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno
životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto
výrobků.
Občané naší obce jsou si vědomi zodpovědné recyklaci vznikají úspovýznamností třídění elektra a poctivě ry. Z certifikátu environmentálního
využívají k jejich odevzdávání sběrné vyúčtování, který vyčísluje přínos
dvory a červené kontejnery společnos- zpětného odběru k ochraně přírody,
ti ASEKOL.
vyplývá, že občané naší obce v loňPrávě díky environmentálnímu ském roce vytřídili elektrozařízení,
vyúčtování zpracovanému kolek- která ušetřila 8,71 MWh elektřiny,
tivním systémem ASEKOL máme 583,61 litrů ropy, 63,54 m 3 vody
k dispozici přesné hodnoty, které a 0,37 tun primárních surovin. Navíc
určují, jakým rozsahem naše společ- jsme snížili emise skleníkových plynů
nost přispěla ke zdravému životnímu CO2 ekv. o 2,24 tun, a produkci SO2
prostředí. Spotřeba elektrické ener- ekv. (který zapříčiňuje okyselování
gie, primární suroviny, ropa, voda, prostředí) o 37,25 kg.
okyselování prostředí a produkce
Že každý kus vytříděného elektra
skleníkových plynů, zde všude díky se počítá, nám ukazuje například již
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100 vytříděných mobilních telefonů,
které uspoří 2 340 l pitné vody, což
by naplnilo celou cisternu. A za 500
kg vytříděných elektrospotřebičů se
ušetří ropa, která by stačila na výrobu
benzínu pro cestu autem z Prahy do
Dubaje.
Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního
prostředí, patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování
je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA
– Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby
a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Olomouc Černovíra, Chomoutova, Bělkovic Lašťan.Domácí měli jako vždy
2 týmy Skrbeň +40 a Skrbeň +60.
Soutěž vyhráli veteráni ze Savína, druhé Chořelice a třetí Víska. Pro naše
družstva pro letošek zbyla 9. a 10. příčka. Soutěž navštívil a ceny předával
pan hejtman Okleštěk.							
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JAK SE VYHNOUT
ZBYTEČNÝM STRESOVÝM SITUACÍM
PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU?
Prázdninový režim se od toho školního podstatně liší. Děti si během
léta zvykly na to, že si můžou přispat a večer se jim do postele moc nechce.
Postupně zkuste posouvat večerku na dřívější hodiny, v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry klidně i budík. Začnete-li se změnou
režimu v dostatečném předstihu, můžete ho měnit postupně, po malých
krůčcích a děti se tak vyhnou náhlému šoku.

20. ROČNÍK
HASIČŮ VETERÁNŮ
VE SKRBENI
Odpoledne 29.8. 2020 se sjela
družstva hasičů veteránů na 20. ročník
této soutěže do Skrbeně.
Přijeli ze Savína, Nasobůrek,
Vísky, Chořelic, Horky nad Moravou,

Ve všech možných reklamních
letácích se postupně začíná objevovat
sortiment Zpátky do školy. Nákupy
nových školních potřeb jsou dobrou
příležitostí, jak děti na návrat naladit. Místo stresujícího nakupování
na poslední chvíli, udělejte z výběru
nových školních pomůcek příjemnou
a pohodovou událost. S vysněnou
aktovkou s Elsou nebo novým penálem se superhrdinou, se do školy
každý školák hned těší o něco více.
A kam si ty nové sešity, pastelky
a pouzdro dát? Nejvyšší čas na úklid
pracovního místa. Klidně můžete
dětem nechat volnou ruku, aby si svůj
stůl zorganizovaly a připravily podle
vlastních představ.
Mnoho rodičů také přemýšlí nad
tím, jestli s koncem prázdnin začít
s dětmi pomalu opakovat učivo.

Pokud vaše dítko samo projeví chuť něco si zopakovat nebo si
bude chtít hrát na školu, určitě se ho
v tom nebojte podpořit. Pokud víte, že
s něčím v minulém roce silně bojovalo,
můžete nenásilně, třeba formou hry,
učivo postupně procvičovat. Nedoporučujeme dítě do učení příliš nutit,
určitě není potřeba, aby se poslední
týdny prázdnin každý den několik
hodin věnovalo škole. Přeci jen prázd3
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niny ještě neskončily a děti mají právo
si své volno pořádně užít.
A jakou radu pro vás mám na
závěr? Milí rodiče, myslete taky na
sebe a svoji pohodu! V klidu si naplánujte, co všechno je potřeba do nového
školního roku zařídit. Nejen dětem,
ale i vám se s koncem prázdnin změní

režim, bude potřeba znovu naskočit
do kolotoče domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte se proto trpělivostí
a klidem a ještě než to všechno zase
propukne, užijte si s vašimi nejmenšími poslední volné dny.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
Přesto, že dění ve společnosti v letošním roce bylo výrazně ovlivněno
pandemií a pro nejstarší generaci to platí nejvíc, podařilo se uskutečnit díky
aktivitě Krajské rady seniorů olomouckého kraje sportovní hry původně
plánované na jaro. Díky nadšení, pracovitosti a odvaze se podařilo tyto
páté sportovní hry pro seniory olomouckého kraje, jako jediní v republice,
dne 6. 8. 2020 zorganizovat.

Sešli jsme se na atletickém stadionu v Olomouci v počtu 34 pětičlenných
smíšených družstev. Jedno družstvo
přijelo ze Slovenska, z partnerského
Bardejova. Při slavnostním nástupu na
plochu, vystoupily tři taneční skupiny.
První dvě zatančily mladé a seniorské
mažoretky. Jako třetí předvedly své
/hlasem hejtmana/ choreograficky
velmi zdařilé cvičení členky senior
klubu Skrbeň v počtu 12 cvičenek,
které nacvičila a vedla předsedkyně
klubu paní Studená Marta. Pak již se
rozeběhly na celé ploše soutěže, které
byly rozděleny na deset disciplín.
V přátelské atmosféře a dobré náladě
jsme se setkávali se známými, poznávali nové přátele, vrhali šipky, koule,
stříleli na branku, na koš atd. V době,
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kdy probíhalo sečítání výsledků hrála
hudební skupina, která méně znavené
seniory přitáhla na běžecký ovál, kde
se vesele zpívalo a tančilo. Tradičně
byla vyhlášena pouze první tři místa,
ostatní seniorská družstva byla čtvrtá.
Pro upřesnění však můžu doplnit, že
družstvo senior klubu Skrbeň ve složení paní Císařová M., Protivánková
J., a pánové ing. Sládek I., Absolon
J., Bodlák Vl. Podle dosažených bodů
obsadilo desáté místo.Ve zbývající
části roku se chceme bavit kulturou
/dvě odložená divadelní představení
v Praze/, absolvovat zájezd do Strážnice atd. Pro tyto a další plány potřebujeme především zdraví, které nám
a úplně všem ze srdce přeji.
Bodlák Vladimír

KONCERTY
ZAHAJUJÍ
Se sklonkem léta přichází
opět začátek další sezóny koncertů pořádaných Kruhem přátel
hudby.
Zahajovacím koncertem
bude vystoupení souboru Musica
a tre v sobotu 5. září v 19 hodin. Soubor Musica a tre vznikl
v roce 1998 v původním obsazení varhany, housle a zpěv. Od
roku 2017 navazuje a pokračuje
ve své činnosti v novém složení
- Panova flétna, housle a klavír.
Všechny tři interpretky se znají
a spolupracují spolu už řadu let.
Houslistka Halina Františáková
je zakládající členkou souboru,
další hudebnicí je klavíristka
Eliška Novotná a pracovně nejmladší hráčkou, jež nahradila na
Panovu flétnu původní obsazení
- zpěv, je Liselotte Rokyta. Jejím
příchodem se trio stalo čistě instrumentálním souborem zajímavým nejen svým netradičním obsazením, ale i koncertním programem, který obsahuje transkripce
i původní skladby pro tuto nástrojovou kombinaci od baroka po
současnost. Barevně, dramaturgicky i stylově je pro posluchače
osvěžujícím zážitkem.
Další koncert bude v pátek
25. září v 19:00 hod. Účinkuje
skrbeňským posluchačům již
dobře známý Ivan Ženatý.
Oba koncerty se budou konat
v Domě služeb.
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