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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXI. 2021

Výkres k návrhu výsadby květin a keřů

Vysazený záhon

SKRBEŇSKÁ KRAJKA
Po dokončené rekonstrukci silnice v ulici Hlavní zůstaly doposud neupravené plochy. Vypracováním návrhu na jejich osázení byla pověřena
Ing. Olga Žáková, která záměr popisuje takto:
Ostrůvky mezi chodníkem a cestou vzniklé při rekonstrukci silnice
jsou navrženy k osázení barevně
kvetoucími keři a trvalkami. Rostliny
navržené v těchto ostrůvcích považuji
za „hrdiny“, protože rostou v nepřirozeném prostředí mezi rozpálenými
plochami. K tomu jsou v mrazivých
dnech šokovány průjezdy automobilů,
které prostředí kolem rostlin chvilkově
ohřívají což není přirozené. Skrbeňská
krajka je navržená jen pro toto místo,
je unikátní jak druhovou skladbou,

tak modulovým pojetím. Je navržená
z odolných trvalek a keřů které dokážou přežít i v tak extrémním prostředí.
a navíc dokážou dělat radost svým květem a listem. Záhony jsou koncipovány
tak, aby v každém měsíci vegetační
doby barevně kvetly. Opakující desetimetrový modul bude procházet téměř
celou obcí.
Realizace bude probíhat od konce
srpna do května příštího roku, a to
z důvodu, že některé rostliny není
možné v současné době zakoupit.

V ostrůvcích budou dále vysazeny
keře, které se v průběhu přibližně
pěti let budou měnit na malé stromky. Proto budou instalovány kůly,
ke kterým se keře pro rovný růst
budou vyvazovat. Vzrůstné keře i ve
stáří nenaruší kořenovým systémem
ostrůvky, nebudou bránit průhledu
z oken a nebudou kolidovat s technickou infrastrukturou natolik co stromy.
Výška koruny bude ve dvou metrech
od země. Samotná koruna doroste
1 až 1,5 m v průměru. Způsob výsadby
a její budoucí podoba se dá přirovnat
vzoru na krajce, proto tedy (chcete-li)
„SKRBEŇSKÁ KRAJKA“.
Ať nám roste a kvete radost!
Ing. Olga Žáková
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 22. zasedání 2. srpna toto usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o průběhu akcí.
- schvaluje poskytnutí daru
15.000,- Kč pro Seniorklub Skrbeň,
z.s., IČ 01303465.
- schvaluje poskytnutí daru
3.000,- Kč pro Spolek Trend vozíčkářů
Olomouc, IČ 61984680.
- schvaluje poskytnutí daru
obcím postiženým v České republice
vichřicí v červnu 2021 prostřednictvím transparentních účtů zřízených
pro tento účel Sdružením místních
samospráv ČR, a to pro obec Moravská
Nová Ves 40.000,- Kč a 10.000,- Kč
na tzv. nepojmenovaný účet, o jehož
použití rozhodne Rada SMS ČR,
a schvaluje uzavření darovací smlouvy
se Sdružením místních samospráv ČR.
- schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8007363/
SOBS- 051, 054, 069, 095 k obecním
pozemkům p.č. 664/1, 665/3, 124/2
v ulicích Vyhnálovská, V Oleškách,
Nádražní.
- schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS-064 na
obecních pozemcích p.č. 578/3, 132,
110/2, 124/2, 584/1, 431/3, 666/3,
432/9, 432/41, 565/15, 565/5, 565/22,
565/2, 602, 565/23, 565/3, 99/3, 99/1,
566, 603, 665/3, 413/6, 664/2, 666/1,
664/1, 400/10 v k.ú. Skrbeň.
- schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-8005423/VB/02 Skrbeň, Jos. Fialy, U Hřiště – úprava
kNN, vNN na obecních pozemcích
v rozsahu dle geometrického plánu
615-616/2019, potvrzeného Katas2

trálním úřadem pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc dne
29. 03. 2021, pod č. 797/2021-805,
za jednorázovou náhradu ve výši
70.718,- Kč.
- schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-005421/VB/04
- Skrbeň, Hlavní, Za Školou
– úprava kNN, vNN na obecních pozemcích v rozsahu dle geometrického
plánu č. č. 627-243/2020, potvrzeného
Katastrálním úřadem pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,
dne 29.03.2021, pod č. 816/2021805, za jednorázovou náhradu ve výši
231.497,- Kč.
- schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Skrbeň č. 2/2021,
o nočním klidu.

- schvaluje Dodatek č. 1 ke
Stanovám dobrovolného svazku obcí
DSO Region Moravská cesta v předloženém znění.
- schvaluje přistoupení obcí
Horka nad Moravou a Slavětín do DSO
Region Moravská cesta.
- schvaluje rozpočtové opatření
3/2021.
- pověřuje starostu přípravou
dokumentů, na základě kterých by
obec mohla převzít roli investora k části stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD – Skrbeň,
SO 01 – Komunikace“ v úseku, který
je souběžný s železniční tratí.
- bere na vědomí návrh na změnu hranic CHKO Litovelské Pomoraví
bez připomínek.

NAŠE PRÁZDNINOVÉ CESTOVÁNÍ
Prázdniny v našem klubu byly ve znamení cestování. V červenci jsme vyjeli
opět vlakem do Prahy, kde jsme měli objednanou projížďku lodí po Vltavě. Nejprve
jsme se prošli od nádraží pěšky k Prašné báně a Obecnímu domu, pak přes Celetnou
ulici na Staroměstské náměstí a přes Pařížskou ulici k Vltavě. Vidět Pražské památky
z druhé strany bylo velmi zajímavé. Na projížďku jsme měli 2 hodiny i s výborným občerstvením. Vyjeli jsme od Čechova mostu směrem k Vyšehradské skále
a pak zpět pod Karlovým mostem, krásný byl pohled na panorama Hradčan a zpět
do přístavu. Nesměla chybět procházka po Vyšehradě a zastavení u hrobů našich
slavných předků. Pak už honem na vlak a plni dojmů jsme se večer vrátili domů.
Další náš vlakový výlet směřoval do hor. Prohlídku města Jeseník a lázně jsme
měli domluvenou s naší kamarádkou paní Hundákovou. Ta nás čekala na nádraží
a byla po celý den naší průvodkyní. Řekla nám něco o historii města a pak jsme
jeli autobusem do lázní. Tam jsme se prošli po cestě pramenů. Na pozvání našeho spřáteleného klubu jsme jeli do Bělé soutěžit v „Člověče nezlob se“. Rádi se
k našim přátelům vracíme, vždy je to velmi milé a přátelské setkání.
A už byl čas trénovat na Krajské sportovní hry s mezinárodní účastí v Olomouci. Náš klub reprezentovali: Bodlák Vladimír, Staněk Jan, Absolon Jaroslav,
Protivánková Janka a Smahelová Helena. I když nepřivezli medaile, za svůj výkon
se nemusí stydět. Soutěžilo 40 družstev a naše družstvo bylo v první polovici. Díky
sportovci za Vaši reprezentaci.
Závěr prázdnin patřil týdenní rekreaci v Luhačovicích. Na týden vyjelo
22 seniorů. Užili jsme si masáže, koupání v bazénu, inhalace Vincentkou a hlavně
procházky krásnou krajinou. Všichni jsme se shodli na tom, že příští rok si dovolenou musíme zopakovat.
Tak senioři prožili léto, mimo hlídání vnoučat a starání se o zahrady se umí
i krásně pobavit. Už nás opět čeká divadelní a filmová sezona, schůzky s přednáškami. Ta první schůzka bude o víně. Povídat si budeme s vedoucím biskupských
sklepů z Kroměříže. Snad už přejdeme do normálních schůzek na které se už všichni
těšíme.								
StudenáMarta
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NA VÍTĚZNÉ VLNĚ
Opět po roce přivítali v sobotu 21. 8. 2021 skrbeňští
hasiči účastníky 3. ročníku dětské soutěže v požárním
sportu. Tuto letošní skromnější účast na soutěži ovlivnily
prázdninové dovolené a pobyty u příbuzných. Ten, kdo
ale přijel soutěžit, vůbec nelitoval. Přijeli hasičské sbory
z Horky nad Moravou, Chořelic, Bouzova a domácí
Skrbeň. V kategorii mladší žáci měli zastoupení pouze
Skrbeň a Chořelice. V kategorii starší žáci se setkali Horka nad Moravou, Chořelice, Bouzov a Skrbeň. Soutěžilo
se ve 3 kolech, zveřejněny jsou pouze nejlepší časy.

a dětem, že je neopustila touha soutěžit. Mnoha sborům
v okolí se tohle nepovedlo a děti již nedali dohromady.
Odměnou všem zúčastněným dětem na soutěži bylo
zařádit si v nastříkané pěně od hasičů z Chomoutova.
Skrbeňští hasiči nezaháleli v kovidové době a nechali
letos jeden stroj PS12 kompletně opravit a druhý zakoupili
po generální opravě, aby měli kvalitní stroje pro soutěžení i
pro potřebu případných mimořádných událostí. Ještě musím
doplnit seznam o výjezdovou stříkačku ALFA.
Vratislav Obšel

HASIČI VETERÁNI

Konečné pořadí mladší žáci:
1. SDH Skrbeň
19,01 s
2. SDH Chořelice 23,50 s
Konečné pořadí starší žáci:
1.
2.
3.
4.

SDH Skrbeň
SDH Horka n/M
SDH Chořelice
SDH Bouzov

19,50 s
19,81 s
23,94 s
39,20 s

Poslední prázdninovou sobotu se ve Skrbeni konala
tradiční soutěž hasičů „veteránů“. Své síly v požárním
útoku s použitím letité stříkačky PS8 změřilo šest družstev:
Černovír, Nasobůrky, Horka nad Moravou, Rataje, Skrbeň
40+ a Skrbeň 60+. Pohár za vítězství vybojovalo družstvo
z Nasobůrek. Nejstaršího účastníka soutěže měli mezi
sebou hasiči z Černovíra, bylo mu 74 let.
Jako obvykle se spíše než o závody jednalo o přátelské
setkání dlouholetých kamarádů.

STĚHOVÁNÍ:
Na co se připravit?
Naše obě družstva obhájila prvenství jak z loňské soutěže ze Skrbeně, tak i z letošní, která proběhla před měsícem
v obci Střeň. Je třeba poděkovat hlavně vedoucím, kteří
udrželi pohromadě mladé hasiče přes epidemické zákazy

Krabice všude kam se člověk podívá! Máme všechno?
Kam jsme vlastně dali to nádobí? Co ještě musíme dobalit?
Kdy přijede auto? Stěhování je spojeno s nikdy nekončící
sérií úkolů. Je toho potřeba udělat tolik! Vyklidit, zabalit,
3
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nachystat, znovu něco vybalit, protože
si dítě nebo partner vzpomenou, že
z té zalepené krabice ještě přeci jen
něco potřebují, znovu zabalit, převést,
vybalit, vyřídit papíry, zorganizovat
ostatní členy domácnosti… Uf! To je
pořádná fuška.
Jak se z toho nezbláznit?
Všechno si zapisujte! Nenoste
veškeré úkoly v hlavě, ale vytvořte
si přehledný to do list, ze kterého
můžete odškrtávat. Budete tak přesně
vědět, co je už za vámi a co vás teprve
čeká. Vaším nejlepším přítelem je teď
plánování. Než tedy celou operaci stěhování spustíte, věnujte dostatečný čas
tomu, abyste vše dopředu naplánovali
a zorganizovali. Nezapomeňte si k jednotlivým úkolům přidat taky časovou
rezervu. Rozdělte úkoly mezi všechny
členy domácnosti, není potřeba, aby
vše bylo jen na vás.
Snažte se vyhradit si alespoň
chvilku během dne, kdy na téma
stěhování úplně zapomenete. Mluvte
o tom, jak se máte, co vás trápí, štve
a co byste potřebovali. Nezapomínejte
také na dostatek spánku a odpočinku,
bez toho to zkrátka nepůjde.
Jménem online psychologické
poradny Mojra.cz vám do vašich
nových začátků přejeme jen to
nejlepší.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz

„Ô NÁS NA HANÉ“
Takto nazval svou první
akci pro veřejnost nově
vzniklý dobrovolný svazek
obcí Region Moravská cesta, jehož je naše
obec členem. Akce se bude konat v sobotu
2. října odpoledne v Cholině. Součástí programu bude zejména vyhlášení výsledků „sčítání Hanáků“,
vystoupení folklorních souborů
a kapely Ztracené ráj.
Podrobnosti budou na plakátech a
webu obce. Zapište si termín do kalendáře a přijďte, jste srdečně zváni!
4

ZNÁTE SVÉ OKOLÍ?
ANEB VÝLET
DO LITOVLE

Knihovna obce Skrbeň zve občany
na výstavu Litovel – Hanácké Benátky.
Město Litovel s poklidnou atmosférou nabízí řadu památek, např.
radnice, morový sloup, Svatojánský
most, vodní dílo Nečíz, kostel sv.
Marka, městské hradby, Gymnázium
Jana Opletala. Navštívit můžete muzeum s expozicemi řemesel, gramofonů
a zápasníka Gustava Frištenského,
nebo soukromé Muzeum harmonik.
Přijďte se inspirovat k návštěvě
tohoto města, vzdáleného na kole nebo
autem jen 12 km.
Srdečně zvou knihovnice.

POZVÁNKA NA
KONCERT
Kruh přátel hudby ve Skrbeni zve
na harfový koncert Kataríny Ševčíkové, který se koná v neděli 5. září
v 19 hodin v Obecním sále.
Katarína Ševčíková patří mezi
vyhledávané harfistky nejen v České
republice a na Slovensku, ale svou
brilantní hrou, technickými znalostmi
a šarmem okouzlila nadšené posluchače královského nástroje
i v jiných zemích jako jsou Švýcarsko, Německo, Rakousko, Skandinávie, kde pravidelně vystupuje.
Věnuje se především sólové hře
a již pravidelně několik let ročně
doprovází tóny harfy více jako

400 akcí, koncertů, gala večerů,
privátních eventů. Věnuje se také
i produkci relaxačního charakteru
a muzikoterapii v lázeňských městech
pro pohlazení těla i duše hudbou.
Interpretuje nejen tvorbu klasické
hudby různých období, ale samozřejmě také hudbu jiných žánrů, jako jsou
pop, folk, jazz a také filmovou hudbu
v úpravě pro harfu. Kromě sólových koncertů také vystupuje i
v komorních sestavácha spolupracuje s řadou hudebníků. Stala
se tak za posledních deset let jednou z nejvyhledávanějších harfistek ve všech hudebních žánrech
a také světa showbusinessu. Tónem
a koncertem její královské harfy jsou
každoročně velice elegantně a důstojně zahajované i různé prestižní akce
a slavnostní příležitosti nejenom
u nás ale i v zahraničí.

PŘIJĎTE
SI ZACVIČIT
Ráda bych vás pozvala na
skupinové cvičení funkčního
a intervalového tréninku v prostorech obecního sálu každou
středu od 18:00 – 19:00. Jedná
se o cvičení se zapojením všech
svalových kategorií, posílení těla,
využití vlastní váhy a používání
cvičebních pomůcek. Vítáni jsou
ženy i muži s nadšením se hýbat.
Bližší informace najdete na
facebookové skupině Skupinové
cvičení Skrbeň. Začínáme 8. září.
Mgr. Iveta Kopková
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