INFOR

SKRBEŇSKÝ
OBČASNÍK

12
PROSINEC

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXX. 2020

Předzvěst zimy před restaurací Na statku

I CESTA MŮŽE BÝT CÍL…
Slova v titulku jsou obsažena v přeneseném smyslu v jedné písničce, ovšem
ve Skrbeni se letos stala naléhavými a onen cíl přímo vytouženým.
Bohužel, rozsáhlou rekonstrukci
silnice v Hlavní ulici provázela již
od přípravy řada komplikací, ať už
organizačních, technických i těch
neovlivnitelných v podobě vytrvalých
vydatných dešťů.
Souběh s kabelizací elektrických
rozvodů a rekonstrukcí veřejného
osvětlení byl také znatelný. Problémy
dopadají samozřejmě na občany a já
vám musím upřímně poděkovat za trpělivost, se kterou je snášíte. Občasné
zanadávání si je pochopitelné. Nicméně kabely jsou v zemi, první etapa

osvětlení se dokončuje a úsek silnice
od nádraží ke kostelu dostává konečné
obrysy. Firma provádějící stavbu si
stanovila za cíl do poloviny prosince
tento úsek dovést do podoby, která by
umožnila, byť omezený, průjezd z ulice
Hlavní do ulice Na Návsi. Zbývající
část, tedy od pomníku padlých po začátek cyklostezky za hřbitovem musí
být odložena na příští rok. To už by
mělo probíhat svižněji, protože nová
kanalizace včetně přípojek je hotová
a pracovat se bude jen na komunikaci
a chodnících. Bohužel, kvůli tomu-

to rozdělení na etapy autobus musí
i přes zimu jezdit k náhradní zastávce
Za Humny. Kromě těchto „skrbeňských“ problémů na nás všechny
v různé míře dolehl Covid 19. Ničemu
podobnému jsme doposud nemuseli
čelit a nikdo neví, kdy se situace vrátí
do normálu. Tato zkušenost má i své
„klady“. Většině lidí chybí možnost
scházet se s jinými (taneční zábavy,
drakiáda, mikulášská nadílka, koncerty, …) a tak doufejme, že až budou
mít pořadatelé volnost, bude účast více
než hojná.
Dovolím si tedy nám všem společně popřát co nejrychlejší dosažení
cíle v podobě nové cesty a k tomu to
zásadní – stálé zdraví a klidný závěr
letošního roku.
Tomáš Spurný

INFOR

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 17. zasedání 30. listopadu toto
usnesení:
- schvaluje uzavření kupní
smlouvy o převodu pozemku p.č.
273/50 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň o výměře 38 m2 z majetku obce
Skrbeň do vlastnictví pana Jaroslava
Zlámala za celkovou kupní cenu
800 Kč. Kupující dále uhradí náklady na znalecký posudek, náklady na
sepsání kupní smlouvy a na vklad do
katastru nemovitostí.
- schvaluje poskytnutí daru
10.000,- Kč pro Hospic na Svatém
Kopečku.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8007363/SOBS002, 003, 013, 015, 016 k obecním
pozemkům p.č. 432/9 v ulici Hynkovská
a p.č. 602 v ulici Dvorská.
- schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na realizaci projektu WIFI4EU
se společností DOUBRAVA.NET
s.r.o., IČ 0491113.
- schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2021 je stanoven na
528,00 Kč za osobu.
- schvaluje Smlouvu o zřízení
a stanovy dobrovolného svazku obcí
DSO Region Moravská cesta v předloženém znění.
- schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
OHL ŽS a.s. na realizaci zakázky
„III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“.
- schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
ELNERMONT, s.r.o. na realizaci
zakázky „Rekonstrukce veřejného
osvětlení – silniční průtah a IV. etapa“.
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- souhlasí s odkupem dlažebních kostek od Správy silnic Olomouckého kraje, a to veškeré množství,
které bude k dispozici.
- schvaluje použití prostředků
Fondu obnovy a rozvoje splaškové
kanalizace obce Skrbeň na úhradu
výtlačných sestav a souvisejícího materiálu potřebného na opravu a obnovu
stávající tlakové kanalizace.
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2020.
- schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce
2021 do doby schválení rozpočtu obce,
nejdéle do 30. 4. 2021. Rozpočtové
provizorium se řídí těmito pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje
v tomto období nesmí přesáhnout 30%
výdajů v roce 2020.
b) Hrazeny budou výdaje, které

je obec povinna hradit na základě
uzavřených smluv a závazků.
c) Základní škola a mateřská
škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2021
neinvestiční dotaci na provoz ve výši
1/3 dotace podle skutečnosti z roku
2020.
- zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových opatření v období do konce roku 2020.
O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání.
- schvaluje záměr odkoupit do
majetku obce část p.č. 291/6 – orná
půda v k.ú. Skrbeň dle předloženého
návrhu.
- schvaluje prominutí nájemného z obecní hospody za dobu, po
kterou musela být hospoda z důvodu
vládních opatření uzavřena, počínaje
nájemným za měsíc listopad 2020.

KOLIK ZA ODPAD
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku, kterou se zvyšuje místní poplatek
za odpad pro rok 2021 na 528 Kč/osobu. Zvýšení je tedy 36 Kč. Každé zdražení
je vždy vnímáno negativně, i kdyby to bylo o jednu korunu. Nutno ovšem říci,
že oněch 36 Kč je zvýšení minimální a zdaleka nepokrývá skutečné náklady,
které obec při zajištění sběru, svozu a likvidace odpadů musí vynaložit. Pokud
by měl poplatek pokrývat veškeré náklady, musel by být o 300 Kč vyšší.

NOVÉ BIOCENTRUM ZA KŘEPELKOU
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STOLETÁ OBČANKA
Počátkem listopadu oslavila skrbeňská občanka,
paní Bohumila Zabloudilová, sté narozeniny.
Narodila se v Luké jako druhé dítě ze sedmi sourozenců. Veliká rodina ji motivovala k tomu, aby sama
porodila sedm dětí; k dnešnímu dni tak má 17 vnoučat, 32 pravnoučat a aktuálně již 3 pra-pravnoučata.
Přála si stát se švadlenou, ale zdravotní stav a rodinné
poměry jí takovouto práci neumožnily. Namísto toho
celý život tvrdě fyzicky pracovala (sloužila na statku,
v drůbežárně, v cukrovaru, v lese…).
Pamatuje všechny naše prezidenty a velmi ráda
vzpomíná na osobní setkání hned se dvěma z nich:
během studia na základní škole vítala na Bouzově
prezidenta Masaryka a o řadu let později v Chořelicích
prezidenta Dr. Beneše i s manželkou. Rodinné vazby
ji dokonce propojují s olomouckým arcibiskupem
Františkem Vaňákem.
Za svůj život bydlela na několika místech v blízkém okolí, až se v roce 2018 přistěhovala k nám do
Skrbeně, ke své vnučce, paní Pudilové. Její celoživotní
zálibou bylo čtení a zpívání, dokud zdraví dovolilo,
ráda i cestovala.
Dnešní doba se jí moc nelíbí, vše se jí zdá
uspěchané a mrzí ji, že lidé jsou k sobě lhostejní.
Úsměv na tváři jí však dokáže vyčarovat pouhá
maličkost – návštěva příbuzných, sklenka dobrého
moravského vína…

VÁNOCE S OMEZENÝM
ROZPOČTEM?
ZVLÁDNETE TO I BEZ
DRAHÝCH DÁRKŮ!
Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších svátků
roku, který si lidé spojují s potřebou se pořádně najíst,
napít a obdarovat se co nejvíce a co možná nejdražšími
věcmi. Kvalita a kvantita jdou ruku v ruce bez ohledu na peněženku. Jenže někdy se situace změní a vy
jste nuceni v podstatě ze dne na den vystoupit ze své
komfortní zóny.
Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu jsou jednou
z nejvíce stresujících situací, které vás v životě mohou
potkat. Najednou jako byste přišli o své vydobyté místo ve
společnosti. Připadáte si, že se na vás všichni dívají přes
prsty, neumíte se smířit s tím, že obracíte každou korunu
a nemůžete si dovolit to, co dříve. Nevíte, jak to vysvětlit

dětem. A k tomu teď musíte myslet také na to, jak zvládnout
vánoce s minimálním rozpočtem.
Investujte čas a pozornost namísto peněz
Proč lidé utrácejí na vánoce tolik peněz? Kvůli obavám
ze sociálního srovnávání, určitému společenskému statusu anebo prostě jen ze zvyku. Někteří jsou kvůli strachu
z toho, že by je okolí označilo za chudáky, schopni se
kvůli Vánocům zadlužit, a ne málo. Jenže půjčky vaši finanční situaci nevylepší, v konečném důsledku vedou spíš
k naprosté likvidaci jedince. Zejména pokud nemáte práci
a dostatečné příjmy.
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od komerčního pojetí Vánoc. Netrapte se kvůli vaší zhoršené
finanční situaci, stát se to může každému. Svolejte co
nejdříve rodinnou radu a domluvte se, že letos si dáte
pod stromeček jen symbolické dárky. Pokud máte malé
děti, zkuste jim vhodným způsobem vysvětlit, že letos jim
Ježíšek nemůže donést vysněné lego za tři tisíce. A aby
se necítily ochuzené, zkuste nahradit kvalitu kvantitou
– děti totiž často počítají, kolik dárků pod stromečkem
dostaly. Dá se pořídit spousta dárků s velmi přijatelnou
pořizovací cenou.
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě udělají
radost dárky ve stylu „urob si sám“. Zručné ženy mohou naplést čepice, ponožky, šály, upéct oblíbené sušenky
a zabalit je do hezké krabičky. Muži mohou nabídnout své
manuální schopnosti, vyrobit poličku, postavit ptačí budku,
udělat domeček pro panenky. A pokud nepatříte k těm manuálně zručným? Vsaďte na domácí poukazy! Uvidíte, že
partner ocení poukaz na domácí masáž, maminku voucher
na jarní úklid, tatínka na ruční mytí auta. Fantazii se meze
nekladou, určitě přijdete na něco, co obdarovaného zprostí
nepříjemných povinností.
Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na nějakou
vánoční dovolenou, budete se i s tímto muset rozloučit. Ale
nezoufejte. I tohle má své řešení. Vydejte se s rodinou na
nějaký vánoční výlet po okolí. Klidně jen na delší procházku. Pokud napadne sníh, postavte sněhuláka. Nebo si jen
tak povídejte. A doma si pak uvařte hrnek horké čokolády.
Čas trávený s rodinou je totiž k nezaplacení a je naprosto
jedno, jestli jste doma, nebo v Alpách.
Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon
a stres hoďte na chvíli za hlavu a dopřejte si nějakou
formu relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen pro
sebe. A pokud o nadcházejících Vánocích musíte neustále přemýšlet, zkuste se na ně dívat jinak. Když se
naučíte slavit je jinak než penězi, nejen že ušetříte, ale
i vyděláte. Protože chvíle s rodinou, pohodu a štěstí si
za peníze koupit nemůžete.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Termíny svozu odpadů v obci Skrbeň v roce 2021
Komunální odpad
Plast
týden datum
den
den
1
5.1.2021 úterý
3 19.1.2021 úterý
5
2.2.2021 úterý
7 16.2.2021 úterý
9
2.3.2021 úterý
11 16.3.2021 úterý
středa
13 30.3.2021 úterý
15 13.4.2021 úterý
8.4.2021
17 27.4.2021 úterý
čtvrtek
19 11.5.2021 úterý
21 25.5.2021 úterý
23
8.6.2021 úterý
25 22.6.2021 úterý
Papír
27
6.7.2021 úterý
den
29 20.7.2021 úterý
31
3.8.2021 úterý
33 17.8.2021 úterý
35 31.8.2021 úterý
37 14.9.2021 úterý
39 28.9.2021 úterý
středa
41 12.10.2021 úterý
43 26.10.2021 úterý
8.4.2021
45 9.11.2021 úterý
čtvrtek
47 23.11.2021 úterý
49 7.12.2021 úterý
51 21.12.2021 úterý
svoz posunutý o 1 den
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3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47
51

T

2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50

T

BÍLÉ sklo
datum
den
13.1.2021 středa
10.2.2021 středa
10.3.2021 středa
8.4.2021 čtvrtek
5.5.2021 středa
2.6.2021 středa
30.6.2021 středa
28.7.2021 středa
25.8.2021 středa
22.9.2021 středa
20.10.2021 středa
17.11.2021 středa
15.12.2021 středa
Barevné sklo
datum
den
20.1.2021 středa
17.2.2021 středa
17.3.2021 středa
14.4.2021 středa
12.5.2021 středa
9.6.2021 středa
7.7.2021 středa
4.8.2021 středa
1.9.2021 středa
29.9.2021 středa
27.10.2021 středa
24.11.2021 středa
22.12.2021 středa
týden
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

Bioodpad
datum
16.3.2021
30.3.2021
13.4.2021
27.4.2021
11.5.2021
25.5.2021
8.6.2021
22.6.2021
6.7.2021
20.7.2021
3.8.2021
17.8.2021
31.8.2021
14.9.2021
28.9.2021
12.10.2021
26.10.2021
9.11.2021
23.11.2021

Dispečink TSMO
tel. 585 700 035
odpady@tsmo.cz

den týden
úterý
3
úterý
7
středa
11
úterý
15
úterý
19
úterý
23
úterý
27
úterý
31
úterý
35
úterý
39
úterý
43
úterý
47
úterý
51
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

Tetrapak
datum
18.1.2021
15.2.2021
15.3.2021
12.4.2021
10.5.2021
7.6.2021
5.7.2021
2.8.2021
30.8.2021
27.9.2021
25.10.2021
22.11.2021
20.12.2021
den
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
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PŘÍKAZSKÁ CYKLOSTEZKA
Mnozí Skrbeňáci se už projeli nebo prošli po
nové cyklostezce, kterou během podzimu vybudovali
v Příkazích.

řízení. Naráz se změnil život na vesnicích, ve městech i za
hranicemi našeho státu. Neuskutečnily se již chystané akce
jako Rockový ples, všechny dětské soutěže hry Plamen,
olomoucká liga mladých hasičů, Oslavy svátku sv. Floriána,
Základní okrskové kolo požárního sportu, podzimní Setkání
delegátů sborů okresu Olomouc...
Zásahová jednotka SDH Skrbeň byla během roku
pětkrát povolána operátorem IZS, jednalo se většinou
o požár kontejnerů, spadlý strom v lokalitě Křepelky, na
jaře i podzim stavění protipovodňových hrází v Horce
nad Moravou. Přihlásili se mezi prvními sbory na pomoc
obcím Břevenec a Šumvald, kde odstraňovali ničivé následky letošních povodní. Dopravili postiženým i pomoc
materiální ze sbírky, která byla uspořádána mezi občany
z naší vesnice.
Podařilo se nám letos uskutečnit jarní i podzimní sběr
železa a vyřazené elektroniky, dětskou pohárovou soutěž,
soutěž pro hasiče veterány, branný den, letní karneval se
skupinou Motors, několik málo tréninků s dětmi….

Po několikrát opakované žádosti se jim podařilo získat
dotaci, díky které teď mohou cyklisté pohodlně dojet podél
železniční trati z Příkaz až k nádraží v Senici na Hané (úsek
od hranic mezi Příkazy a Senicí byl vybudován už dříve)
a na opačnou stranu ke hranicím se Skrbení. Zde cyklostezka končí u železničního přejezdu. Pokračování do Skrbeně
kolem remízku však v dohledné době bude mít stále pouze
vyštěrkovaný povrch, který bude průběžně udržován. Tento
úsek musí totiž i nadále sloužit jako polní cesta, nelze ho
zúžit na šířku cyklostezky.
A pokračování od Skalky do Horky? Podle sdělení
pana starosty z Horky stále probíhají jednání s vlastníky
pozemků, přes které cyklostezka povede. Většina z nich již
se stavbou cyklostezky souhlasila a snad se podaří dohodnout i s ostatními. Pokud ano, v příštím roce by se připravil
projekt s perspektivou výstavby v roce 2022.

SKRBENŠTÍ HASIČI
A ROK 2020
Přivítání letošního roku proběhlo ve většině případech
s příjemnou a veselou náladou i s netrpělivým očekáváním,
co nového nám všem přinese.
Naši hasiči z vesnice nezaháleli a již v lednu pomáhali uspořádat Obecní a v únoru svůj Maškarní ples. Děti
z místní školky a školy nakreslily krásné obrázky na
požární téma do soutěže PO očima dětí 2020. Nejúspěšnější práce byly zaslány do okresního kola OSH ČMS
do Olomouce.
Bohužel pro nás všechny začátkem března přichází
první vlna nemoci Covid-19 a s ní nepříjemná vládní na-

Mladí hasiči se během prázdnin zúčastnili čtyř pohárových soutěží (Střeň, Skrbeň, Chořelice, Nová Hradečná). Dařilo se jim a zaslouženě si dovezli krásná ocenění
(3 první a 2 druhá místa).
V říjnu s druhou vlnou nemoci Covid-19 končí znova
naše rozjeté aktivity. S obavami sledujeme situaci a s ní
stále měnící se vládní nařízení, které mohou příští rok ovlivnit všechny kulturní akce. Především se jedná o vyhlášené
Ostatky s hanáckým právem 2021.
Závěrem bych chtěl poděkovat za náročnou práci
v letošním roce našim členům sboru, za vzornou reprezentaci dětem a vedoucím mládeže, dále našim sponzorům
a obci Skrbeň za finanční podporu.
V. Obšel
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CO NOVÉHO V NAŠEM SENIOR KLUBU
Letošní rok se i v našem klubu přizpůsobujeme nařízením, která souvisí
s COVID 19. Na jaře jsme měli vstupenky na předpremiéry v pražských divadlech, bohužel bylo všechno zrušeno, a tak až na podzim jsme se mohli rozjet
do Prahy na divadlo.
První představení byl muzikál Vinnetou. Je to parodie na film o Vinnetuovi, ale dobře nahraná a velmi jsme
se pobavili. Po představení zastávka
na dobrý oběd a pak už vzhůru na poznávání Prahy. Bez turistů a prázdnými
památkami jsme došli až na Pražský
hrad. Měli jsme to štěstí, že nás doprovázel profesionální průvodce, známý
jedné naší členky. Krásné počasí,
nádherný odborný výklad a procházka
hradem, Zlatou uličkou, Daliborka
a po Starých zámeckých schodech honem na nádraží a vlakem domů. Další
divadlo bylo v říjnu, také na odložený
muzikál Kat Mydlář. Tentokrát bez
průvodce krásná procházka Prahou.
Karlův most, Staroměstské náměstí,
občerstvení v prázdných zahrádkách,
které jsou bez turistů.

Několik se nás vypravilo vlakem
do Krnova. Překvapilo nás, jak je město
krásně opravené, hodně malých parčíků
s posezením, staré domy opravené. Našim cílem měl být Cvilín s rozhlednou
a krásným kostelem. Bohužel kostel
i rozhledna už byly uzavřené. Rozhledna se opravuje a kostel je otevřený
pouze o víkendech.
Autobusový zájezd do Strážnice
byl plánovaný a všichni jsme doufali,
že se nám ho podaří uskutečnit. Ráno
s rouškami ale i s dobrou náladou
jsme nastupovali do autobusu směr
Jižní Morava. První zastávka byla
v zámku, kde jsme si prohlédli i výstavu lidových krojů. Přes park jsme došli
do přístaviště, kde už na nás čekala
loď. Projížďka po kanále byla příjemným zpestřením. Po obědě jsme měli

Nebyli jsme jenom za kulturou,
ale vypravili jsme se i za poznáním
památek a zajímavostí našich měst.
Nejprve jsme jeli vlakem na pozvání
našich přátel do Mohelnice. Prohlédli
jsme si výstavu krojovaných panenek
z několika regionů Čech i Moravy
a pak ještě mohelnické muzeum.

domluvenou prohlídku Zámeckých
sklepů s ochutnávkou vín. Ne všichni
chtěli jít, a tak jsme se rozdělili a kdo
měl zájem šel ochutnávat dobré vínko.
Ve sklípku čas rychle utíká, a tak jsme
se zdrželi a s omluvou těm, co na nás
čekali jsme odjeli do Petrova- Plží
na prohlídku slováckých búd. Zde si
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někteří nakoupili burčák, prohlídli
jsme si krásné malované búdy a jelo
se domů.
Na všech našich výletech nám
přálo počasí. Sluníčko dává výletům tu
správnou atmosféru. Jestli se do konce
roku ještě sejdeme to zatím nikdo neví.
Snad nám ten příští rok přinese klid
pohodu a hlavně zdraví.
Za naši práci jsme byli oceněni
Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje. Ve středu převzala
předsedkyně klubu z rukou mluvčí
policie paní Vlachové pro každého
seniora kalendář na příští rok. Poděkování od nás za jejich práci a obětavost
bylo sladké.
Jelikož se blíží vánoční svátky
a konec roku, chci všem popřát krásné
a klidné svátky vánoční, aby v té době
nikdo nebyl sám. Do nového roku
2021 zdraví a snad už bude konec
všem zákazům a budeme se moci zase
setkávat.
Marta Studená,
předsedkyně senior klubu
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