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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIII. 2013

TŘETÍ OLYMPIÁDA SENIORŮ
Při letošní olympiádě jsme museli bojovat i s nepřízní počasí. Všechno jsme
měli připravené na sobotní odpoledne na hřišti, ale příroda si s námi zahrála.
V pátek bylo hřiště pod vodou a tak jsme museli celou akci přesunout na
sál. To jsme ještě netušili, jaká pohroma se odpoledne na nás valí. Kroupy,
bouřka a déšť.
Museli jsme obvolat všechny při- nejen ve sportu a pak už začalo
hlášené senior kluby, někteří přislíbili, soutěžení.
že přijedou i na sál. Nakonec z 10
Pro ženy bylo připraveno šest
přihlášených zbylo jen pět družstev: z disciplín: hod polštářem do kruhů, hod
Horky n/Mor., Křelova, Příkaz, Choli- na terč, plechovky, slalom s balonem
ny a naše domácí družstvo.
poháněný smetákem, hod kroužky na
Po zahájení a přivítání hostů, za kolíky a štafeta s míčem.
Český rozhlas paní Alenu VykydaPro muže byly jiné disciplíny
lovou, starostu pana Tomáše Spur- a to: kop na branku, hod na terč, hod do
ného a za ZŠ paní Jarušku Kulatou. dálky ten se uskutečnil na farské zahraStarosta nám popřál hodně úspěchů dě, slalom s florbalovými hokejkami

a míči a pro muže zajímavá disciplína
běh s kelímkem piva.
K poslechu nám zahráli manželé
Hesovi z Jívové. Všichni se snažili
jak nejlépe dosáhnout na vítězství
i když ne vždy se to podařilo. Všichni
ale odjížděli domů spokojeni z dobře
prožitého odpoledne. O občerstvení se
nám pomohli postarat vnuci paní Dopitové, Luba a Mirek, u piva pomohl
Jara Spurný. Abychom měli vzpomínku na naše soutěžení, všechno nafotil
pan Bludský.
Hlavně bych chtěla poděkovat
všem členům a členkám našeho senior
klubu, kteří se zasloužili o přípravu
celé akce.
Za senior klub Marta Studená
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo na svých zasedáních 20. srpna
a 16. září tato usnesení:
– ZO schvaluje výběr zhotovitele
stavby Moravská cyklostezka na území
ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň dle hodnocení nabídek, které provedla hodnotící
komise a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky – společností EUROVIA
CS, a.s., IČ: 45274924, nabídková cena
2.392.181,00 Kč bez DPH.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta, a to po uplynutí příslušných lhůt dle zákona o veřejných
zakázkách.
– ZO schvaluje výběr zhotovitele
stavby Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov, úseky č. 1, 3 a 4 dle hodnocení
nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky – společností HORSTAV
Olomouc spol. s r.o., IČ: 45195706,
nabídková cena 2.378.312,02 Kč bez
DPH a bez rezervy.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
– ZO schvaluje přijetí dotace
z Integrovaného dotačního programu
na zpracování územního plánu obce.
– ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2013.
– ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro MAS Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví), o.s. ve výši
16.963,- Kč.
– ZO schvaluje realizaci akce
Úpravy v ulici U Kovárny dle varianty
2 projektu a na základě provedeného
2

výběrového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností
PRESBETON Nova s.r.o.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
– ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace na individuální
projekt z Regionálního operačního
programu Střední Morava číslo ÚRR
D-2013/0101/OKP na financování
projektu Moravská cyklostezka na
území ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.
– ZO schvaluje účetní závěrku
obce Skrbeň za rok 2012 s výsledkem
hospodaření 2.145.743,61 Kč.
– ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Skrbeň,
p.o. za rok 2012.
– ZO souhlasí se záměrem prodat
část obecního pozemku p.č. 413/26
budoucímu vlastníkovi pozemku
p. č. 413/86 a část obecního pozemku p.č. 578/1 vlastníkům domu
č.p. 149 dle návrhu a dále pověřuje
starostu jednáním ve věci vypořádání hranic pozemků před domem
č.p. 95.
– ZO souhlasí se zahájením přípravy těchto záměrů:

··
·
·

chodník v ulici Jos. Fialy
chodník k Domu služeb
výměna oken a dveří v Domě
služeb
stavební úpravy školní budovy

– ZO souhlasí se záměrem poskytovat příspěvek z rozpočtu obce na
částečnou úhradu jízdného v MHD
v zóně 71 dárcům krve – držitelům
Zlaté Jánského plakety s trvalým
bydlištěm ve Skrbeni a pověřuje
starostu jednáním s Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. v této
záležitosti.

„LED“ PŘED
ŠKOLKOU
Nejedná se samozřejmě o kluziště,
ale o nové svítidlo veřejného osvětlení
využívající technologii světelných
diod. Toto svítidlo, nyní umístěné na
betonovém sloupu elektrického vedení,
nahradilo klasické „parkové“ svítidlo
na kovovém stožáru, který ustoupil
budovanému parkovišti. Rozdíl je
patrný na první pohled. Po léta jsme
zvyklí na ulice osvětlené žlutým monochromatickým světlem. Prostranství
před školkou je nyní osvětleno světlem
bílým, které zachovává přirozené
barvy. Svítidlo je zajímavé i jinak.
Většina dnes dostupných svítidel je
s pevně zabudovanými zdroji LED. Zde
použitý typ je však osazen vyměnitelným modulem „LEDGINE“. Ten může
být osazený 16-160 zdroji LED pro
různé výkony. Před školkou je modul
73LED s příkonem 82 W a světelným
tokem 7300 lm. Původní svítidlo bylo
osazeno sodíkovou výbojkou o příkonu
70 W se světelným tokem 6 000 lm.

SBĚROVÁ
SOBOTA
S předstihem informujeme
o tom, že sběr nebezpečných
a objemných odpadů bude v sobotu 2. listopadu.
Kontejnery budou v ulici
Na Návsi od 8 do 8:45 hodin,
u železniční zastávky od 9 do
10 hodin.
Elektrotechnický odpad by
měl být kompletní (ledničky
s kompresorem, televizory s obrazovkou apod.).
Stavební odpad jako cihly,
omítky, beton může být odebrán
jen v omezeném množství do
100 kg, krytina obsahující azbest
(eternit) může být odebrána jen
v neprodyšně zabaleném obalu.
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OPĚT ZVONÍ

DRUHÁ ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA

Prázdniny si vzaly dovolenou, školní rok se vrátil
a i my jsme zase v plné píli zpátky ve škole. Tak by se
stručně daly charakterizovat první hodiny nového školního
roku ve skrbeňské škole, který jsme úspěšně zahájili v prostorách základní školy 2. září za přítomnosti pana starosty
a nadmíru velké účasti rodičů. Není divu, když jsme letos
přivítali hned 12 nových tváří. Na prvňáčky čekala vesele
vyzdobená třída a nové školní lavice, ve kterých jim to
moc slušelo.

V pátek 6. září 2013 proběhla na hřišti ve Skrbeni druhá
školní olympiáda pořádaná maminkami skrbeňských dětí.
Ke klání byli přizváni i žáci z okolní školy v Příkazích.
Jednalo se o olympiádu, která se měla konat již
v červnu letošního roku, ale pro nepřízeň počasí musela být
odložena. Maminky tehdy připravily pro žáky skrbeňské
školy náhradní program na obecním sále.
Při setkání sportovců zazněla nejprve olympijská
znělka. O zapálení olympijského ohně se postarala místostarostka paní Gabrlíková, která tím zahájila olympijské
hry. Poté soutěžící složili olympijský slib a mohlo se začít
soutěžit podle pravidel fair play v pěti disciplínách - hodu
koštětem, překážkovém běhu, jízdě na koloběžce, štafetovém běhu a běhu v gumácích. Žáci korzovali mezi jednotlivými stanovišti a bouřlivě fandili svým týmovým kolegům.

Ve školním roce 2013/2014 bude v základní škole vzděláváno a vychováváno 45 žáků, kteří budou rozděleni do tří
tříd. Žáci budou vzděláváni podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání.
I letos se budeme snažit zaujmout a podpořit zájem dětí
o učení nejen atraktivní výukou v kmenových třídách, které
byly ke konci školního roku vybaveny interaktivními tabulemi z projektu EU peníze školám, který v letošním roce
ukončujeme a prostřednictvím kterého skrbeňská málotřídka získala 441 000,-Kč na podporu počátečního vzdělávání,
ale i širokou nabídkou kroužkové činnosti a mimoškolními
aktivitami, které jsou nedílnou součástí vzdělávání v naší
málotřídní škole. Již nyní se můžeme těšit na divadelní
představení v ZŠ společně s MŠ, mikulášskou a vánoční
besídku, na společné vánoční a jarní tvoření rodičů a dětí
nebo na návštěvy v ekologickém středisku Sluňákov.
V průběhu roku se chceme zapojit do různých sportovních a vědomostních soutěží, ve kterých si změříme
své síly s žáky jiných škol. Věřím, že uspějeme i letos
stejně dobře jako v loňském roce v oblasti environmentální
a ekologické výchovy, kdy jsme získali ocenění Zelená
škola Olomouckého kraje. Nezapomínáme ani na zdravý
životní styl a proto bychom se rádi zdokonalovali v plaveckém výcviku pod odborným vedením učitelů plavání
plavecké školy v Olomouci nebo si jen tak užili přírody
při projektových dnech, které jsou součástí celoročního
projektu s názvem Na světě nejsme sami.
A protože ani letos nechceme být při školních aktivitách sami, těšíme se na spolupráci s našimi rodiči, OÚ,
Skrbeňáčkem, hasiči a Klubem seniorů.

Každé klání má své vítěze, často i mnohonásobné.
Nejinak tomu bylo i na druhé školní olympiádě. Ocenění
přebírali nejúspěšnější medailisté na stupních vítězů ve
dvou věkových kategoriích. Žádný účastník olympiády
ovšem neodcházel bez ocenění a obdržel na památku
sportovního klání medaili a balíček hodnotných cen. Žáci
byli spokojeni a už při odchodu se těšili na nové sportovní
příležitosti a další podobná setkání. Velké poděkování patří
skrbeňským maminkám a všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci olympiády.

Informuje Mgr. Jarmila Kulatá

Za učitelský kolektiv Mgr. Lenka Nováková
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HASIČI - VETERÁNI
Poslední srpnovou sobotu se ve Farské zahradě již po čtrnácté sešli hasiči –
veteráni, aby změřili své dovednosti při požárním útoku s letitou stříkačkou PS
8 a na trati lišící se od běžných hasičských soutěží. Prožili pohodové odpoledne
zcela v duchu toho, že
takovéto soutěže nejsou
nějakým urputným zápolením, ale především
příležitostí k přátelskému
setkání. Nicméně pořadí
bylo toto: Víska u Litovle, Skrbeň, Dřínov, Horka
n/M, Nasobůrky a Rataje.
Mezi soutěžícími byli
i hasiči z Dřínvova, se
kterými naši hasiči udržují družbu od povodní v roce 2002, kdy společně zasahovali na Mělnicku. Přijela s nimi také starostka Dřínova, paní Jitka Bocková.

Dětský den

KULTURA

KONCERT
V neděli 6. října pokračuje nová
sezóna koncertů pořádaných Kruhem
přátel hudby zajímavým koncertem,
na kterém uslyšíme fagot za doprovodu klavíru. Na fagot zahraje Václav
Vonášek, na klavír Kristina Kasíková.
Koncert se koná v Domě služeb, začátek je v 16 hodin.

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
V pondělí 28. října se koná tradiční
průvod k uctění památky obětí 1. světové války a výročí vzniku samostatného Československa. Průvod začne
v 17 hodin na návsi a bude zakončen
ohňostrojem.

DRAKIÁDA

Při zábavném dětském odpoledni nazvaném „Zahájení školního roku
s hasiči“ v sobotu 7. září si na pět desítek dětí zasoutěžilo, vyzkoušelo ruční
hasičskou stříkačku – džberovku, společně zatančilo a také sledovalo výcvik
služebního psa.

Pátek 13. září - přívalový déšť a kroupy

Občanské sdružení Skrbeňáček pořádá v sobotu 5. října. od
15 hodin u Močidla drakiádu.
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá na sobotu
12. října.
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, říjen 2013
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