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Dýňový farmář

Dýně - jako nová rodina ve Skrbeni před hospodou Na statku.

DALŠÍ ZELEŇ KOLEM OBCE

Dýně u školy
Kolem polní cesty vedoucí od konce ulice V Oleškách směrem k železniční trati a dále za trať byla v průběhu
měsíce října vysazena další část zeleně
obklopující Skrbeň. Na zatravněném
pruhu o šířce 6 m a délce cca 640 m
bylo vysazeno celkem 110 stromů
a 398 keřů.
Celkové náklady na tuto akci
byly 292 tis. Kč, z toho 233 201 Kč
pokryje dotace z Programu péče
o krajinu vyhlašovaného ministerstvem životního prostředí.
Další projekty se připravují, momentálně je podána žádost o dotaci
na vysazení jeden a půl hektarového
biocentra v nejjižnějším cípu katastrálního území, které naváže na obdobné
biocentrum vysazené před lety v katastrálním území Vojnice.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém zasedání 7. října toto usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení
- schvaluje uzavření Smluv
o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“
mezi obcí Skrbeň a obcemi Horka nad
Moravou, Křelov-Břuchotín, Hvozd,
Kralice na Hané, Mořice, Oplocany,
Pňovice
- schvaluje pronájem obecní hospody panu Davidu Zlámalovi
- zmocňuje starostu podepsat
s panem Davidem Zlámalem nájemní
smlouvu na pronájem obecní hospody
dle předloženého návrhu
- bere na vědomí stanovisko orgánu územního plánování k návrhu na
pořízení změny územního plánu v lokalitě „Plocha R01 – Pod Hradiskem“
- schvaluje pořízení územní stu-

VÝSTAVA OBRAZŮ

die „Plocha R01 – Pod Hradiskem“
s podmínkou, že veškeré náklady na
pořízení uhradí žadatel
- schvaluje uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
- schvaluje dohodu o vypořádání
technického zhodnocení budovy obecní hospody
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2019

KABELIZACE
ELEKTRICKÉ SÍTĚ
– POKRAČOVÁNÍ

Podle oznámení, které obecní
úřad obdržel, by v případě vhodných
klimatických podmínek měla od února
pokračovat ve Skrbeni další etapa kabelizace elektrické rozvodné sítě. Týká
se to ulic Hlavní, Spálená, U kovárny,
Na Návsi, U Školy a Podvrbí.
Podle dalšího oznámení se začne
s přípravou projektové dokumentace
kabelizace ve zbývající části obce, to je
Česká pošta oznámila, že se Vyhnálovská, Nádražní, Hynkovská,
z provozních důvodů mění 1. pro- Dvorská, V Oleškách. Tato etapa má
since 2019 provozní doba skrbeňské být připravena k realizaci v roce 2020.
pobočky.
Nově bude pošta ve Skrbeni
v provozu tato:

ZMĚNY PROVOZNÍ
DOBY NA POŠTĚ

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00 - 16:00
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
8:00 - 11:00

PŘÍSPĚVKY
AKTIVNÍM

V letošním roce byly doposud poskytnuty příspěvky 700 Kč na kroužky,
tábory apod. 65 dětem. Žádosti se přijímají průběžně. Kdo tedy ještě nečerpal,
Počet hodin pro veřejnost zůstává i když jeho dítě pravidelně sportuje
v nějakém oddíle, navštěvuje zájmový
zachován.
kroužek, uměleckou školou atd., má
stále možnost příspěvek získat.

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

V obecní knihovně je instalována již třetí výstava obrazů skrbeňského rodáka pana Josefa Oháňky. Poprvé vystavoval návrhy automobilových karoserií,
podruhé abstraktní obrazy. Letošní výstavě dal autor název „Slovanská krajina
– krajina s atmosférou“.
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Při přípravě projektu rekonstrukce
silnice přes Skrbeň uplatnil Drážní
úřad striktní požadavek, aby Správa
železniční dopravní cesty provedla
rekonstrukci železničního přejezdu,
který bude muset být opatřen závorami. To má ovšem dopad na dopravní situaci v blízkosti přejezdu. Při
striktním dodržení příslušné normy
by musel platit zákaz odbočení při
jízdě z obce směrem k Nové čtvrti,
v opačném směru by bylo omezení pro
odbočení k ulici Lipové. To proto, že
by mohla nastat situace, kdy v protisměru budou jiná vozidla, odbočující
vozidlo tedy nebude moci pokračovat
v jízdě a zůstane, třeba i částečně,
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v prostoru závor. Problém by byl vyřešen, kdyby bylo posunuto napojení
místních komunikací dále od přejezdu.
Při úplném respektování normy pro
všechna v úvahu připadající vozidla
by však musela být „ukrojena“ část
areálu hřiště až přibližně k workoutu.
Toto řešení zastupitelstvo odmítlo
a vyzvalo projektanta, aby připravil
návrh jiného, třeba kompromisního řešení, při kterém by zásah do hřiště byl
menší, a odbočení by bylo umožněno
většině běžných vozidel. Na opačné
straně by zásah nebyl tak dramatický,
ustoupit by musely pouze některé
z dnes již přestárlých stromů.
Věřme, že se přijatelné řešení najde.

DOTACE NA
KOMPOSTÉRY

ROZSVÍCENÍ
OBECNÍHO
VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 1. prosince 2019
od 16 hodin
v zahradě mateřské školy
Vystoupení žáků skrbeňské školy
Dobroty z hasičské udírny, perníčky od babiček,
punč, adventní věnečky a svícny

V 17 hodin
bude slavnostně rozsvícen obecní vánoční strom

NAMIBIE

KRÁLOVSTVÍ DIVOKÉ PŘÍRODY
V průběhu roku jsme informovali tom, že se několik obcí spojilo
a podalo žádost o dotaci na pořízení
kompostérů. Dnes už je to jisté, dotace
byla přidělena. Jejím poskytovatelem
je Operační program Životní prostředí
v rámci tzv. Integrované teritoriální
investice Olomoucké aglomerace.
Skrbeň se ujala role „žadatele“, ostatní
obce jsou „partneři“.
Přehled zúčastněných obcí a počtu
kompostérů:
Skrbeň
Horka nad Moravou
Hvozd
Kralice na Hané
Křelov–Břuchotín
Mořice
Oplocany
Celkem

180
250
70
150
182
140
55
1 027

Zapojena je také obec Pňovice,
která si pořizuje štěpkovač a kontejner
na textil.
V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele kompostérů. Ty by
měly být dodány do jara příštího roku.

KNIHOVNA OBCE SKRBEŇ
ZVE NA BESEDU
S MANŽELI ŠARAPATKOVÝMI,
KTERÁ SE KONÁ
VE STŘEDU 13. LISTOPADU
OD 17:30 HOD. V KNIHOVNĚ
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SPORT

tým skrbeňského bazárkování
a SPOLEK Skrbeňáček vás zve na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ
JARMARK

23. 11. 2019 10:00 - 17:00
OBECNÍ SÁL SKRBEŇ

Přijďte se potkat s přáteli, Dát si punč, dobrou kávu
nebo něco dobrého na zub.

tvořivá dílna nejen pro děti!

SPOLEK SKRBEŇÁČEK POŘÁDÁ

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO ŽENY

KDY: SOBOTA, 30.11.2019, od 16:00 do 18:00

FOTOGRAFIE POŘÍZENÉ NA TÉTO AKCI, BUDOU SLOUŽIT POUZE K PROPAGACI.

MALÁ KOPANÁ
Skrbeňskému oddílu malé kopané se daří, po 9. kole (to je v době
uzávěrky tohoto vydání Inforu) byl
na 1. místě 4. B ligy.
Další utkání:
03.11.
08.11.
15.11.
24.11.

Suchonice – Skrbeň
Skrbeň – Slatinky
Skrbeň – Darkside
Zora club – Skrbeň

Veškeré informace najdete na
adrese: www.mfolomouc.cz
04. liga B – po 9. kole
01. FC Skrbeň
02. Sokol Slatinky
03. Buldog Unčovice
04. Zero spiel
05. Leaders
06. Erena
07. FC Bublákov
08. MFK Suchonice
09. Darkside
10. Odra
11. FC IJZ
12. Zora club
13. SK Slatinky
14. FC Lutín

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

44:20
55:28
33:22
43:23
39:30
38:21
30:26
42:34
45:40
33:43
26:42
22:33
23:37
19:93

15
14
13
12
12
11
11
8
7
7
6
5
5
0

POSLEDNÍ ODVOZ
BIOODPAU
Letošní pravidelný odvoz
bioodpau bude naposledy proveden 26. listopadu.

KDE: DŮM SLUŽEB, 1.PATRO
CO SI VYROBÍTE:
VÁNOČNÍ DEKORATIVNÍ STROMEČEK

∂ ZAJIŠTĚNY BUDOU: KARTONOVÉ ZÁKLADY, SENO, LEPIDLA, STUHY, OZDOBY, TAVNÉ PISTOLE, PŘÍRODNINY,
∂ MOŽNO DONÉST SI VLASTNÍ TAVNOU PISTOLI A MATERIÁL NA ZDOBENÍ
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