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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIII. 2013

V TŘÍDĚNÍ ODPADU
SE VYZNÁME
V úterý 22. října 2013 proběhla
v podzimních Bezručových sadech
v Olomouci Odpadová olympiáda určená žákům 4. - 6. tříd základních škol
a víceletých gymnázií. Organizátorem
bylo Centrum ekologických aktivit
města Olomouce Sluňákov. Akce
měla soutěžní charakter a kladla si za
cíl rozšířit vědomosti o dostupných
formách ekologického třídění odpadu
s důrazem na praktické vědomosti
a dovednosti z běžného života. Součástí soutěžního prostoru byla i ex-

pozice svozové techniky a tříděných
surovin Technických služeb města
Olomouce.
Šestičlenná soutěžní družstva absolvovala 10 eko-zastavení, na kterých
byla za své výkony hodnocena body
1-10. Za skrbeňskou školu jsme vyslali
pouze jedno družstvo složené z žáků
4. ročníku, kteří v rámci volnočasových aktivit navštěvují ve škole
přírodovědný kroužek. Naši školu
reprezentovali tito žáci a žákyně: Nela
Jeslíková, Tereza Spurná, Natálie
Štangová, Jakub Gabrlík, Jan Kadlec a Josef Mikulka.
V silné konkurenci 59 soutěžních
hlídek jsme ze 100 možných bodů zís-

kali 97, což našemu ekotýmu přineslo
krásné 3. místo. Lepší než my byli jen
žáci primy ze Slovanského gymnázia
v Olomouci a Gymnázia OlomoucČajkovského.
Všem za reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme.
Informovala Mgr. Jarmila Kulatá

Pro zajímavost
Když byl před rokem ve Skrbeni
umístěn kontejner na starý textil a oděvy,
bylo to „na zkoušku“. Nikdo nevěděl,
zda ho budou lidé využívat. Ukázalo se,
že obavy byly zbytečné. Každý měsíc je
v něm průměrně více než 400 kg.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém zasedání 12. listopadu toto
usnesení:
1/27/2013
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o průběhu akcí.
2/27/2013
ZO bere na vědomí výsledek
dílčího přezkoumání hospodaření
obce: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
3/27/2013
ZO schvaluje zadání zakázky
„Výměna oken a dveří v Domě služeb“
společnosti PLASTWOOD s.r.o.
4/27/2013
ZO schvaluje rozpočtovou změnu
č. 5/2013
5/27/2013
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
18.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Skrbeň na činnost oddílu mladých
hasičů.
6/27/2013
ZO souhlasí s prodloužením splaškové kanalizace k pozemku p.č. 274/2
– zahrada za těchto podmínek:
1) Obec zajistí na své náklady
projektovou dokumentaci a územní
rozhodnutí a stavební povolení na
prodloužení kanalizace. Podmínkou
bude, že žadatelé na svůj náklad zajistí
bezplatné zřízení věcného břemene
pro uložení kanalizačního potrubí
na jiných než obecních pozemcích
nebo bezplatný převod částí těchto
pozemků, na kterých bude kanalizace
vybudována, do majetku obce.
2) Žadatel vybuduje prodloužení
kanalizace na své náklady a po dokon2

čení stavby ji bezúplatně převede do
majetku obce. Obec bude mít právo
technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby v rozsahu dle stavebního zákona.

ÚPRAVY
NA ZASTÁVCE
Při předlažďování chodníků
a autobusové zastávky v ulici Na Návsi
byla nástupní hrana zastávky zvýšena
na 19 cm nad vozovku, což je o 1 cm
pod maximum stanovené normou.
Ukázalo se však, že při zajíždění autobusů dochází k poškozování jejich
karoserie, protože přední pravý roh se
dostává nad obrubník. Z toho důvodu

řidiči nezajížděli dostatečně blízko
k nástupní hraně a cestující museli
překonávat širokou mezeru.
Obecní úřad proto přizval zástupce Dopravního podniku, aby se
přímo na místě vyjádřili k poměrům
na zastávce, když doposud problém
nebyl a výška je dle normy. Zjistilo
se, že problémem není výška, ale
příjezd k zastávce. Norma, mladší než naše zastávka, reaguje na
současné typy autobusů, které pro
pohodlné zajetí k nástupní hraně potřebují plynulejší příjezd. Proto byly
odstraněny silniční obrubníky pod
ořechem před farou a celý oblouk
a nájezdový klín byl posunut dále
od vozovky. Problém byl odstraněn
a nastupování je opět pohodlné.

U KOVÁRNY V NOVÉM
Už několik týdnů slouží řidičům v ulici U Kovárny širší komunikace
a podélná parkovací stání, chodcům zase předlážděný chodník. Situace se zde
výrazně zlepšila. I když úprava byla poměrně jednoduchá a ulice je krátká,
náklady byly 165 tis. Kč. S přibývajícími automobily narůstají problémy
s parkováním a průjezdností v řadě dalších ulic. Postupně by tedy měly na
řadu přicházet další podobné úpravy. Je třeba ale jednoznačně říci, že řidiči
by měli přednostně parkovat na svých pozemcích, ve dvorech, průjezdech
a garážích. Neochota otevřít vrata a za sebou je zavřít nemůže být důvodem k tomu, že neprojedou popeláři nebo zimní údržba a že chodci, matky
s kočárky a staří lidé s holemi se budou proplétat mezi auty nebo jim dokonce
z chodníku uhýbat a vstupovat kvůli tomu do vozovky. Dokonce se stává, že
řidič zůstane stát na chodníku, aniž by využil patnáct metrů vzdálené nové
parkovací místo. Proč?
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CYKLOSTEZKA K HORCE

Práce na stavbě cyklostezky probíhají podle předpokládaného harmonogramu. Cílem je do zimy na stezce položit všechny štěrkové vrstvy
a v místech, kde je to navrženo, osadit obrubníky, na propustku vybetonovat
celou konstrukci.

MĚJTE ENERGIE POD KONTROLOU
Naše obec byla oslovena nabídkou zapojit se do ojedinělého projektu
Energie pod kontrolou, který realizuje stejnojmenná obecně prospěšná
společnost. Jejím posláním je společný a efektivní postup v komplexním
řešení energetiky měst a obcí. Kromě nákupů energií na úrovni velkoobchodních evropských energetických trzích řeší také snížení spotřeby energií
prostřednictvím obnovy veřejného osvětlení a kotelen. V současnosti má
ve své správě již přes pět set měst, obcí a jejich organizací. O přistoupení
Skrbeně se bude jednat.
Nezávisle na rozhodnutí obce mají
možnost využít tuto nabídku i domácnosti a firmy. Cílem je poskytnout jednoduché řešení optimalizace nákladů
na energie a zbavit je starostí o ně. Na
základě již vybudované důvěry lze
s touto obecně prospěšnou společností uzavřít smlouvu o ochraně
zákazníka na českém energetickém
trhu. Součástí smlouvy je i plná moc
k zastupování spotřebitele na energetickém trhu. Po jejich udělení obecně
prospěšná společnost Energie pod
kontrolou s poptávkou osloví a po
té vybere spolehlivé a důvěryhodné
dodavatele, s kterými uzavře smlouvu
vaším jménem, vždy na jeden kalen-

dářní rok. Zapojením se do tohoto
velmi dynamicky se rozvíjejícího
projektu získají firmy a domácnosti
vysoce konkurenční cenu za dodávku
energií, kompletní servis spočívající
s bezpečnou změnou dodavatele prostřednictvím klientského centra, které
vyřizuje veškerou administrativu.
Velkou předností je analýza vašich
stávajících smluvních vztahů a cen za
dodávky energií a špičkové profesionální poradenství v energetice.
Žádost o Energie pod kontrolou
s podrobnějšími informacemi o projektu, včetně jednoduchého návodu jak
postupovat, najdete v kanceláři našeho
obecního úřadu.

DŮM SLUŽEB
– OKNA, DVEŘE
Dům služeb slouží skrbeňským
občanům již 25 let. Za tu dobu se stal
nedomyslitelnou a nenahraditelnou
součástí vybavení obce. Kromě kadeřnictví v něm byla jeden čas prodejna
galanterie i pobočka spořitelny, po
dobu rekonstrukce budovy obecního
úřadu i pošta a obecní úřad. Odehrávají
se v něm schůze, oslavy, koncerty,
výstavy, besedy, pět dní v týdnu se zde
učí děti hrát na klavír.
Během uplynulých let bylo provedeno jen několik vnitřních úprav
a objekt byl připojen na vodovod a plyn.
V současné době je prováděn zásadnější zásah – výměna všech oken a vstupních dveří. Práce provádí společnost
PLASTWOOD s.r.o., která předložila
nejvýhodnější nabídku. Není to první
obecní objekt, ve kterém jsou okna
a dveře od této firmy. Všude slouží
k plné spokojenosti.

sport

STOLNÍ TENIS
V OBECNÍM SÁLE
Zájemci, kteří si chtějí zahrát stolní tenis a nechodí do herny na hřišti,
mohou stejně jako minulou zimu hrát
v Obecním sále. Klíče na požádání
vydá personál v hospodě, jen je třeba
respektovat, když bude v sále nějaké
jiné cvičení nebo akce. Zakoupeny
byly nové, kvalitnější síťky, na nějaký
čas tedy snad bude po problému.
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, prosinec 2013
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