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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIII. 2013

DRUHÝ ROČNÍK DRAKIÁDY

V sobotu 5. října pořádalo občanské sdružení Skrbeňáček, o.s. úspěšný
2. ročník drakiády. Krásné podzimní
počasí dopřálo dětem i rodičům hravé
odpoledne s příjemnou hudbou. Přišlo 121 dětí, přibližně 200 dospělých
a vzlétlo 83 dráčků do nebe. Byl to
krásný pohled na tancující draky

různých tvarů, kteří zaplnili oblohu u
skrbeňského Močidla. Každé dítě dostalo ozdobeného perníkového dráčka,
čaj a jako překvapení bylo losováno
plno pěkných dárečků. Tímto chceme
poděkovat našim sponzorům. Fotky
z akce jsou k vidění na naších webových stránkách www.skrbenacek.
wobo.cz. Potěšila nás hojná účast
a těšíme se na další ročník.

Pohádko-filmová
párty
Občanské sdružení Skrbeňáček,
o.s. srdečně zve všechny děti a dospě-

láky na zábavnou pohádko-filmovou
párty, která se bude konat 23. 11. 2013
v 15:00 hodin na obecním sále ve
Skrbeni.
Zapomeňte na shon a stres měsíc
před Vánocemi, převlečte se s dětmi
do kostýmu svých hrdinů z oblíbeného
filmu či pohádky a přijďte se s námi
pobavit, zasoutěžit a vyhrát jednu
z pěkných cen. Po skončení párty bude
pro příznivce pohádek a filmů večerní
promítání. Po celou dobu párty bude
zajištěno bohaté občerstvení. Těšíme
se na Vás.
Za Skrbeňáček, o.s. předseda
Pavel Veselý
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo na svém 26. zasedání 14. října přijalo toto usnesení:
2/26/2013
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy o prodeji pozemku p.č.
578/12 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň
o výměře 30 m2 (odděleno z pozemku
p.č. 578/1 - ostatní plocha) do společného jmění manželům Vlastě Vítkové
a Janu Vítkovi za celkovou kupní
cenu 1.500,- Kč. Kupující dále uhradí
4.500,- Kč za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatky spojené
s vkladem do katastru nemovitostí.
Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta.
3/26/2013
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy
a) o prodeji pozemku p.č. 413/86
– orná půda v k.ú. Skrbeň o výměře
795 m 2 (odděleno z pozemku p.č.
413/26 – orná půda) panu Otakarovi
Otáskovi, jelikož byly splněny podmínky pro uzavření kupní smlouvy
stanovené ve Smlouvě o budoucí
smlouvě kupní a o nájmu ze dne
9. 12. 2011,
b) o prodeji pozemku p.č. 413/87
– orná půda v k.ú. Skrbeň o výměře
198 m 2 (odděleno z pozemku p.č.
413/26 – orná půda) za celkovou cenu
86.130 Kč.
Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta.
4/26/2013
ZO schvaluje s účinností od
1. 1. 2014 Zásady pro poskytování
příspěvků na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit.
5/26/2013
ZO schvaluje s účinností od
1. 11. 2013
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a) podmínky poskytování dotace
k ceně za přepravu dárců krve, držitelů
Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského
b) uzavření Smlouvy o úhradě
dotace k ceně za přepravu vybrané
skupiny obyvatel s Dopravním podnikem města Olomouce, a.s.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.

PŘÍSPĚVKY
AKTIVNÍM

Snad ve všech obcích jsou
z obecního rozpočtu poskytovány
příspěvky na činnost sportovních
oddílů, hasičů, seniorů, myslivců,
divadelních ochotníků atd. Podobně
je tomu i ve Skrbeni. Při posuzování
výše takových příspěvků však může
docházet k rozdílným názorům na
6/26/2013
ZO schvaluje poskytnutí příspěv- to, která činnost si zasluhuje větší
ku 10.000 Kč pro Hospic na Svatém podporu. Navíc – ve Skrbeni není
kromě hasičů žádný spolek, který
Kopečku.
by systematicky celoročně pracoval
s mládeží (kopaná, házená, …) a proto
7/26/2013
ZO schvaluje rozpočtovou změnu mnoho dětí hledá vyžití v sousedních
obcích, kde mají takové kluby tradici
č. 4/2013.
a zázemí. Aby byl do poskytování
takových příspěvků vnesen nějaký
systém a byla podpořena širší škála
sportovních a zájmových aktivit,
schválilo zastupitelstvo Zásady pro
Před nastávajícím zimním ob- poskytování příspěvků na podporu
dobím upozorňujeme občany, aby sportovních, zájmových a jiných obprovedli čištění jímky, jak je uvedeno dobných aktivit.
v Pokynech pro uživatele tlakové
kanalizace /příloha č. 2 ke Smlouvě
Poskytované příspěvky jsou rozo odvádění odpadních vod/. Předejde děleny do několika kategorií:
se tak zbytečným poruchám. Kromě
jiného je v pokynech uvedeno, že:
A. Příspěvky skrbeňským spol„Uživatel je povinen provádět kům
pravidelné čištění prostoru šachty,
B. Příspěvky „na jednotlivce“
a to zejména stěn šachty, elektrod
Jednalo by se o příspěvek na
a plováků, čerpadla a armatur ostří- každé dítě ve věku od 6 do 18 bydlící
káním proudem vody v intervalech celoročně v obci Skrbeň, které se soudvakrát až čtyřikrát ročně podle míry stavně celoročně věnuje sportu nebo
znečištění. Před čištěním, jakoukoliv jiné zájmové činnosti v rámci aktivit
manipulací s čerpadlem, elektrodami pořádaných a zajišťovaných subjektem
a plováky je nutné vypnout hlavní na základě členství, přihlášky apod.,
vypínač!“
bez ohledu na sídlo subjektu.
Zjistíte-li například uvolněné
C. Příspěvky na charitativní,
kabely či jinou závadu, neprodleně to sociální a humanitární činnost
nahlaste obecnímu úřadu.
D. Jiné příspěvky

ÚDRŽBA TLAKOVÉ
KANALIZACE

V pokynech je také uvedeno, že
musí být zachován snadný přístup
k čerpací šachtě v případě poruchy (nezarovnávat např. stavebním
materiálem, dřevem, nezasypávat
zeminou atd.).

Podle těchto zásad se bude postupovat od ledna příštího roku. Podrobnější informace o podmínkách,
způsobu podávání žádostí atd. budeme
informovat v některém z dalších čísel
Inforu.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE
Zastupitelstvo obce schválilo podmínky, za kterých
bude obec přispívat na jízdné v MHD zasloužilým dárcům
krve, tedy těm, kterým byla udělena Zlatá medaile prof.
MUDr. Jana Janského. Dříve toto bylo součástí tarifních
podmínek přepravců, což nyní být nemůže. Města a obce
proto volí tento způsob, jenž je určitou formou poděkování
a uznání za ochotu poskytovat krev, kterou může potřebovat
každý z nás. Medaile prof. MUDr. Jana Janského (též Janského medaile nebo Janského plaketa) je ocenění předávané
bezpříspěvkovým dárcům krve. Ocenění je pojmenováno
po Janu Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli
čtvrté krevní skupiny. Janského plakety jsou udělovány
v České republice a na Slovensku. V ČR je uděluje Český
červený kříž.

Podmínky poskytování dotace
k ceně za přepravu dárců krve, držitelů
Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Zastupitelstvo obce Skrbeň schválilo na svém zasedání 14. října 2013 tyto podmínky poskytování dotace
k ceně za přepravu dárců krve, držitelů Zlaté medaile
Prof. MUDr. Jana Janského:
I.
Obec Skrbeň uhradí Dopravnímu podniku města Olomouce, a.s., za každou nepřenosnou čtvrtletní časovou
jízdenku pro zónu 71 Olomouc vydanou dárcům krve,
kteří jsou držiteli Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského
a mají trvalé bydliště v obci Skrbeň (dále jen „dárci“),
dotaci k ceně ve smyslu § 4 odst. 1, písm. l) zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

s dotací k ceně vyplněním a odevzdáním příslušného formuláře na prodejním místě DPMO.
IV.
Nárok na jízdenku s dotací k ceně je možný pouze 1 x
za kalendářní čtvrtletí. Prodej jízdenek na 2 a více čtvrtletí
předem není možný. Vrácení jízdného u jízdenek s dotací
k ceně není možné. Vystavování duplikátů za ztracenou
jízdenku bude zpoplatněno podle smluvních podmínek
IDSOK.
V.
Dotace k ceně se poskytuje k jízdenkám zakoupeným
dárci ode dne 1.11.2013.
VI.
Výše dotace k ceně může být rozhodnutím Zastupitelstva obce Skrbeň upravena, zejména s ohledem na finanční
možnosti obce a na tarifní podmínky přepravce.

DĚDICTVÍ VÁLKY
V neděli 22. září mělo několik desítek obyvatel v ulici
Vyhnálovká nepříjemný zážitek. Museli opustit své domy
a byty, protože v domě č.p. 121 byla při zemních pracích
nalezena nevybuchlá munice. Majitel domu reagoval jediným správným způsobem – přivolal polici. Pyrotechnici
zjistili, že se jednalo o improvizovanou sovětskou leteckou
pumu označení AOS-25, kterou používala sovětská armáda při nedostatku standardních leteckých pum v průběhu
II. světové války. Tato letecká puma byla vyrobena z dělostřelecké střely ráže 122 mm navařením stabilizátorů na
zadní ogivál střely.

II.
Dotací k ceně se rozumí rozdíl mezi cenou jízdenky
dle článku I. a částkou 75 Kč včetně DPH, kterou uhradí
dárce.
III.
Dárce je oprávněn čerpat na prodejním místě DPMO
dotaci k ceně, pokud současně:
- je držitelem Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, což dárce při vystavení průkazu DPMO a prvotním
odběru jízdenky s dotací k ceně prokáže průkazem Českého
červeného kříže (dále ČČK),
- je přihlášen k trvalému pobytu ve Skrbeni, což prokáže dárce při každém čerpání dotace k ceně předložením
občanského průkazu,
- vyjádří při každém čerpání dotace k ceně souhlas

Pro podobné situace stále platí varování před neodbornou (tudíž jakoukoliv) manipulací s municí. Vždy je
nutné zajistit, aby k munici nikdo nechodil, nesahal na ni,
nemanipuloval s ní a dále okamžitě o nálezu vyrozuměl
policii na lince 158 nebo 112 nebo nález oznámit nejbližšímu orgánu samosprávy (starostovi obce), který zajistí
vyrozumění policie. Na místo pak vždy přijede policejní
pyrotechnik, který problém vyřeší.
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KULTURA

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
V sobotu 16. listopadu vystoupí ve
Skrbeni v Obecním sále ochotnický divadelní spolek Osvětové besedy Velká
Bystřice s představením Mátový nebo
citron. Jedná se o komedii o dvou dějstvích, která odhaluje, jak se připravuje
divadelní představení - první dějství - a
jak může všechno při premiéře - druhé dějství - dopadnout jinak. Herci si
dělají naschvály, pánové od techniky

DĚTSKÝ BAZÁREK
Začátkem září se v Obecním sále
uskutečnil další dětský bazárek. Dalo
by se říct, že je to již tradice. Tentokrát
se bazárek konal dva dny (6. a 7. září)
a vybírat bylo opravdu z čeho! Kdo
přišel, určitě si vybral! Odměnou nám
byly nejen spokojené maminky, které
přišly nakoupit, ale i příslib prodávajících, že na další bazárek do Skrbeně
opět přijedou a už se těší.

jsou nerudní a režisérka má jasnou
představu že by představení mělo být
„aluminiové“. A vy můžete sledovat,
jak to všechno dopadne. Jedna věc je
jistá - premiéra musí být.
Začátek je v 19 hodin, vstupné
dobrovolné.

OBECNÍ KRONIKA
NA INTERNETU
Zájemcům o historii obce sdělujeme, že se připravuje digitalizace
obecní kroniky, která bude vyvěšena
na obecních webových stránkách.
Sledujte www.skrben.cz.

Tímto bychom Vás rády pozvaly
na poslední letošní bazárek, který
se bude konat na tradičním místě,
v Obecním sále, v pátek 29. 11. 2013
od 17.00 do 19.30hod. V případě, že
budete mít nějaký nápad, jak náš bazárek vylepšit, nebo co by jste přivítali,
neostýchejte se a napište nám na: deti.
skrben@seznam.cz
Lucie Peňázová,
Vendula Pozdíšková, Sylva Vočková

UKONČENÍ SBĚRU BIODPADU
Letošní sběr bioodpadu bude naposledy proveden 20. listopadu.

Stavba cyklostezky byla zahájena

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 13. října byly do svazku
obce slavnostně přivítány tyto děti:
Simona Hrabčíková
Erin Alexandra Kučerka
Filip Dopita
Michal Gajdoš
Ondřej Stroupek
Miroslav Absolon
Dětem i rodičům přejeme vše
dobré.

sport

MLADÍ HASIČI
Další ročník soutěže mladých
hasičů Plamen 2013/2014 byl jako
obvykle zahájen podzimním branným
závodem požárnické všestrannosti,
který se konal v sobotu 12. října
v Tršicích. Této soutěže se naše nově
vzniklé družstvo zúčastnilo poprvé,
přesto získalo krásné 19. místo ze
34 zúčastněných družstev okresu
Olomouc.
Závod se běžel na měřený čas
a soutěžilo se v šesti sportovních
disciplínách: střelba ze vzduchovky,
topografie, uzlování, zdravověda,
požární ochrana a lano. Soutěžili tito
mladí hasiči: Kamila, Lucie a Michaela Jurečkovy, Karolína Klasková,
Josef Mikulka, Štěpán Obšel, Eliška
Obšelová, Eliška Peikerová, Jan Protivánek, Adéla Táborská, Vojtěch Utíkal
a Radek Zbořil. Dětem i jejich vedoucím gratulujeme k prvnímu úspěchu
a přejeme hodně sil do celého ročníku
soutěže Plamen.
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, listopad 2013
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