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LISTOPAD

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXII. 2012

KONTEJNER NA TEXTIL
Koncem října byl poblíž křižovatky ulic Hlavní a Vyhnálovská umístěn zcela nový kontejner. O jeho smyslu informuje v následujícím textu
společnost, jejíž služby se obec rozhodla využít.
Každý z nás ročně vyprodukuje
zhruba 15 kg starého šatstva. Toto
množství v současnosti končí jako
směsný odpad. Težko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití.
Jako zatím jedinou, ekonomicky a
ekologicky schůdnou cestou se jeví
strategie, která tyto oděvy vrací zpět
lidem pro opětovné použití. A to v
míře maximální. Jak u nás doma tak
i v zahraničí. V České republice je
prakticky jediný sběrač a zpracovatel
starého šatstva, který řeší tuto proble-

matiku tímto inovativním způsobem
takto komplexně. Komodity tohoto
typu sbírá, třídí, recykluje a obchodně
realizuje na trzích celého světa.
Je to společnost REVENGE a.s.,
která umísťováním sběrných kontejnerů na šatstvo, boty ve Vašem okolí dává
jistotu ekologicky zhodnotit tento druh
suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu
v řádu mnoha procent. Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí
cestu dobrovolné spolupráce každému

občanovi, jak se podílet na snižování
dopadového znečištění našeho okolí
a to bez dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již
nutné tento druh materiálu spalovat ve
spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů
dáváte svému šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním,
třídícím závodě v Boskovicích zabývá
100 lidí v trvalém pracovním poměru
tříděním a zpracováním šatstva i bot.
Zpracujeme 200 až 300 tun měsíčně.
Z této hromady se podaří část oblečení
zachránit, tak aby mohlo posloužit svému původnímu účelu, část se zpracuje
pro průmyslové využití. Poměrně malý
zbytek je zatím odpad, který se ener-
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geticky zhodnocuje. Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě
vykonali další krok na cestě správným směrem.
Společnost REVENGE a.s.
Poznámka: Mějme stále na paměti, že tento kontejner (ani jiné kontejnery
na tříděný sběr) nejsou odpadkovými koši. Uvědomme si, že sesbíraný textil
bude někdo brát do ruky, třídit, odesílat k dalšímu využití nebo zpracování.
Špinavé a potrhané hadry dávejte do popelnic, případně je odevzdejte při jarních
a podzimních sběrech.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
ZO přijalo na svém 18. zasedání
8. října toto usnesení:

ZRCADLO NENÍ „BÍLÉ SKLO“

1/18/2012
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a průběhu prací.

Nedávno byl ve Skrbeni a dalších obcích zaveden oddělený sběr bílého
(čirého) skla. Důvodem je skutečnost, že zpracovatelé skla si dávají podmínku –
odebereme barevné sklo pouze tehdy, když nám nabídnete i určité množství skla
čirého. Zdálo by se, že je to snadno splnitelné. Zkušenost však ukazuje, že to pro
některé občany tak snadné není. Na snímcích toho, co pracovníci technických
služeb při jednom takovém svozu nasbírali, je to zřejmé. I ve Skrbeni byly v
bílém skle kusy zrcadla. Na druhé straně v kontejneru na barevné sklo je značné
množství sklenic čirých, které mohly posloužit jako kvalitní surovina.

2/18/2012
ZO schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zakázku „Jaro, léto, podzim,
zima – v hasičárně je vždy prima“
/střecha/ s firmou Mikšík – stavby
a reality, s.r.o.
3/18/2012
ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na zpracování projektu
rekonstrukce místní komunikace
V Oleškách.
4/18/2012
ZO schvaluje rozpočtovou změnu
č. 4/2012.

Prosíme tedy, dodržujte tyto zásady:
• Do kontejnerů na bílé sklo vhazujte jen sklenice z nebarevného skla.
• Drátosklo, obrazovky, zrcadla a podobné materiály nepatří ani do skla
barevného. Takové věci v menším množství dávejte do popelnic, ve větším
množství odevzdejte při jarním a podzimním sběru nebezpečných a objemných
odpadů.

UKONČENÍ SVOZU BIOODPADU
Poslední odvoz bioodpadu bude v letošním roce proveden ve středu
21. listopadu. Tato služba bude opět zahájena během jarních měsíců.

SBĚROVÁ SOBOTA
V sobotu 24. listopadu bude ve Skrbeni sběr nebezpečných a objemných odpadů. Kontejnery budou přistaveny Na Návsi od 8 do 9 hodin,
u železniční zastávky od 9 do 10 hodin.
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5/18/2012
ZO schvaluje uzavření smlouvy
č. IP-12-8007983/VB/1 o zřízení
věcného břemene k pozemku p.č.
578/3 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň
se společností ČEZ Distribuce, s.r.o.
dle geometrického plánu č. 442578/2010.
6/18/2012
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
pro Hospic na Svatém Kopečku ve výši
10.000 Kč.
7/18/2012
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy č. S 047879/08-MAJ se Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, kterou obec Skrbeň kupuje
do svého vlastnictví část pozemku
p.č. 580/4 – ostatní plocha označenou
v geometrickém plánu č. 410-2/2009
jako díl „a“ o výměře 2.276 m2.
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LAMPIONOVÉ PRŮVODY
Slavnostní osvětlení patří odnepaměti k mnoha rituálům a oslavám. Světlo
ve tmě je silný symbol. Snad i proto jsou tolik oblíbené lampiónové průvody
a ohňostroje. Tradici mají i ve Skrbeni.
Snad první zmínka o podobné akci, byť ne o lampiónovém průvodu, je ze školní
kroniky: „V roku 1881 dne 10. května slavili sňatek J.c.k. Výsost nejjasnější korunní princ Rudolf s Její královskou Výsostí nejjasnější princeznou Štefani, dcerou
Jejího Veličenstva krále belgického. Předvečer slavnosti byla školní budova prápory
okrášlena a slavnostně osvětlena…“ Slavnost nám dodnes připomíná „Císařská
lípa“ vysazená tehdy před kostelem.
Zda se něco podobného pořádávalo ve Skrbeni mezi světovými válkami známo
není. Každoroční tradicí se až později staly květnové průvody pořádané jako oslava
výročí konce 2. světové války. Končívaly na hřišti, kde bývával někdy i ohňostroj.
Ve srovnání s dnešními možnostmi to byly ohňostroje velmi skromné. Obvykle
někdo obstaral vojenské světlice, vystřeloval je a děti hned ten večer nebo brzy
ráno prohledávaly hřiště a okolí a hledaly padáčky, na kterých se některé světlice
snášely k zemi.
Kdy se květnový lampionový průvod, případně zakončený ohňostrojem, konal
poprvé a naposled, zaznamenáno není (pamětníci ozvěte se!). Se zavedením letního
času navíc bylo i po efektu, začátkem května je již poměrně dlouho světlo.
Lampionový průvod byl ve Skrbeni opět uspořádán 27. října 1998, kdy se
slavilo 80. výročí vzniku Československa. Součástí oslav bylo zasazení „Lípy
republiky“ za školou, odkud šel průvod k pomníku padlých a skončil na návsi.
Účast byla značná. Jak tehdy spočítal pan Lakomý, v samotném průvodu šlo asi
230 sob včetně dětí, další občané přihlíželi z chodníků.
Následovala desetiletá přestávka. Až v říjnu 2008, k dalšímu kulatému výročí
Československa, byl lampionový průvod uspořádán znovu. Vyšel od obecního úřadu, kolem kostela došel k pomníku obětí světových válek a pokračoval za mateřskou
školu, kde jeho účastníci sledovali slavnostní ohňostroj. Účast byla opět veliká,
i když si nikdo nedal práci alespoň odhadnout počet lidí v průvodu. Od té doby
je říjnový průvod s ohňostrojem pořádán každoročně. Také letos se ho zúčastnilo
mnoho lidí – podle hrubého odhadu cca 250.

JAK VOLILA SKRBEŇ
Voleb do krajského zastupitelstva se ve Skrbeni zúčastnilo 36,16 % voličů.
Výsledky hlasování jsou tyto:
Kandidátní listina		
číslo název
platné hlasy
celkem v %
2
SUVERENITA - Blok JB pro OlK
11
3,17
5
Koruna Česká (monarch.strana)
0
0,00
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
1
0,28
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
10
2,88
16
Strana soukromníků ČR
1
0,28
20
Moravané
24
6,91
22
Nár.socialisté-levice 21.stol.
1
0,28
26
NEZÁVISLÍ
21
6,05
42
TOP 09 a Starostové pro Ol.k.
18
5,18
43
Komunistická str.Čech a Moravy
94
27,08
60
Česká str.sociálně demokrat.
70
20,17
65
REPUBL.STR.ČECH, MORAVY A SLEZ.
1
0,28
70
Občanská demokratická strana
28
8,06
77
Strana svobodných občanů
7
2,01
80
Dělnic.str.sociální spravedl.
7
2,01
87
Koalice pro Ol.kr. se starosty
32
9,22
89
NEZÁVISLÁ VOLBA
6
1,72
93
Česká pirátská strana
15
4,32

MAS Moravská cesta
rozdělí po roce 2014
více peněz
Je třeba zapojit se do debaty o vizích
a potřebách na území Místní akční
skupiny Moravská cesta. Pokud tak
neučiníme nyní, utečou nám miliony.
Po roce 2014 totiž mají mít místní akční
skupiny na starosti rozdělování mnohem většího balíku peněz, než jaký měly
k dispozici doposud.     
Na území Místní akční skupiny
(MAS) Moravská cesta proběhla během
října dotazníková anketa, která měla
zjistit, zda lidé o jejích aktivitách vědí
a na jaké oblasti by se měla v budoucnu
zaměřit, jaké projekty podporovat. Sesbírané názory a náměty by měly ukázat,
co lidem na území od Bouzova po Štěpánov nejvíce chybí, co by chtěli vylepšit
a nač by se MAS měla především zaměřit. Na stejné téma se 25. října v Příkazích
uskutečnilo veřejné projednání, jehož se
zúčastnili především zástupci obcí.
Podobným způsobem se o budoucnosti území diskutovalo v době, kdy
Moravská cesta vznikala. I tehdy se
mnohým zdálo, že jsou to jen prázdné
vize, které se nejspíš naplní jen zčásti.
Jakmile ovšem prostřednictvím MAS
začaly obce, spolky a drobní podnikatelé získávat statisícové dotace, pohled veřejnosti se měnil. Tehdy se už
projevily hmatatelné výsledky kdysi
s pochybnostmi přijímaných plánů, vizí
a strategií, které si daly za cíl podpořit
různé oblasti života lidí z obcí na území
MAS.
Tehdy schválené strategické dokumenty však mají omezenou platnost
a pro další léta je nutná jejich aktualizace a přizpůsobení novým podmínkám.
Navíc bude kladen větší důraz na to,
aby tyto vize byly mnohem konkrétnější
a podporované projekty vzájemně více
provázané, než doposud. Jinak řečeno
– lidé se musí naprosto jasně vyjádřit
k tomu, jakým směrem by se podle nich
měly vesnice rozvíjet a co k tomuto
rozvoji podle jejich názoru povede.
Každý nápad je dobrý a má smysl s ním
seznámit ostatní.
Neváhejte a napište svůj názor třeba
na adresu mas@moravska-cesta.cz,
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řekněte o něm svému starostovi nebo
jiným členům zastupitelstva, kontaktujte kancelář MAS v Července.
Zatím je to jenom debata, ale nezapojíme-li se, utečou nám doslova miliony.
Po roce 2014 budou mít místní akční
skupiny na starosti čerpání mnohem
většího balíku peněz, než jaký měly
k dispozici doposud. Ne, že by peněz
najednou obecně přibylo. MASkám
ale budou svěřeny dotace i z jiných
fondů. Za pět let své existence (od roku
2008 - 2012) pomohla Moravská cesta
uskutečnit 75 projektů za celkem 35
milionů korun. Jen v naší obci to dělá
1.687 000 korun. V budoucnu to může
být víc. Musíte ale říct, co je pro vás
v tomto smyslu důležité a podstatné.
Tomáš Spurný

KULTURA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 14. října byly do
svazku obce slavnostně přivítány
tyto děti:
Tereza Baše				
Mariana Dvořáková			
Vanesa Marhoulová			
Kristýna Navrátilová		
Sofie Nováková		
Anna Vočková		
Šimon Hoferek			
František Kovář			
Jan Rudolf				
Jaroslav Šuška
Rodičům i dětem přejeme
vše dobré.

SENIORKY
NA OLIMĚ
Že jsou naše děvčata šikovná
dokazuje i to, že již třetím rokem nás
zve Flora na podzimní Olimu, kde
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se prezentují profesionální kuchaři
a cukráři, abychom předvedly co dokáží i kuchařky které nejsou profi. Letos
naše recepty byly zaměřeny na plody
podzimu. Jídla a moučníky z dýní
a cuket v netradičním pojetí všem
chutnaly. Jako vždy jsme rozdaly
recepty a naše ochutnávky byly hned
snědeny. Celá akce byla pod záštitou
Receptáře.
Věříme, že jsme naši obec důstojně
reprezentovaly a můžeme být s naší
prací spokojeny.

obce Skrbeně, Zdravotní pojišťovny
ministerstva vnitra a společnosti „Era
svět“. Za to jim děkujeme. Dětí bylo
96 a dospělých 109, tato účast nás mile
překvapila a potěšila. Kromě létajících
draků zde byly k vidění letecké modely, hromadné vypouštění balónků s
přáníčkem a na každé dítko čekalo na
závěr i překvapení malých dárečků od
našich sponzorů.
Těšíme se na další akce, které pořádáme pro děti a mládež z naší obce
a blízkého okolí.

Za klub seniorů Marta Studená

Za Spolek přátel skrbeňské školy
předseda Pavel Veselý

HASIČSKÝ
KROUŽEK
Mikulášská nadílka pro členy našeho hasičského kroužku bude v neděli
9. prosince 2012 od 16.00 do 18.00
hod. v obecním sále ve Skrbeni.
Program akce:
16.00 - 17.00 hod. diskotéka
17.00 hod. - příchod Mikuláše,
andílka a čerta.
Prosíme rodiče dětí, u kterých se
předpokládají obavy z těchto pohádkových postav, ať se klidně dostaví
v 17.00 hod. na sál. Po mikulášské
besídce je možno děti s Mikulášem,
čertem a andílkem vyfotit.
Ukončení této akce se předpokládá okolo 18.00 hod.

PRVNÍ ROČNÍK
DRAKIÁDY
V neděli 14. října 2012 za krásného podzimního počasí jsme u Močidla
přivítali okolo 63 draků různých tvarů
a barev, které poháněl objednaný
vítr. Tuto akci pořádal Spolek přátel
skrbeňské školy. S pomocí zapůjčeného agregátu na výrobu elektrické
energie od místních hasičů celé odpoledne doprovázela příjemná hudba
s komentářem. Dále by se tato akce
neobešla bez našich sponzorů, a to

sport

STOLNÍ TENIS
V OBECNÍM SÁLE
Před časem se objevil nápad pořídit do obecního sálu stoly na stolní
tenis, aby se zde tento sport mohl
provozovat i v zimním období, kdy je
v herně na hřišti nízká teplota. Část
hráčů se vyjádřila v tom smyslu, že
jim zima v herně nevadí, že se stejně
zahřejí, a že oproti sálu je v herně
vhodnější podlaha a osvětlení. Druhá
skupina, poměrně početná, by naopak uvítala možnost zahrát si v sále,
i když zde nejsou všechny technické
podmínky ideální. Proto zastupitelstvo
obce rozhodlo pořídit do sálu dva stoly. Rozkládací, s kolečky, aby se daly
snadno přemístit, když se bude v sále
odehrávat něco jiného. Dodány budou
na začátku prosince. Klíče se budou
půjčovat v hospodě. Podmínkou bude
dodržování „provozního řádu“, který
se připravuje.
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
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