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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXI. 2021

Letošní zimu opět přivítali dva sněhuláci před restaurací Na statku.
Vyrostli i bez sněhu, před kterým se, až napadl, uctivě uklonili, a nadále zdraví kolemjdoucí.

NEKOPE SE, NEVRTÁ SE,
ZATÍM JEN ŠUSTÍ PAPÍRY…
V polovině tohoto roku jsme si oddechli, skončily práce na rekonstrukci
silnice a kanalizace v Hlavní ulici, dokončena byla také kabelizace elektrických
rozvodů a rekonstrukce veřejného osvětlení ve velké části obce a od té doby
se víceméně nekopalo. Neznamená to však, že se nic takového už nechystá.
Zatím jen ve fázi přípravy a projednávání záměrů a projektů. Jaký je současný
stav? Správa silnic Olomouckého kraje nedávno rozhodla o pokračování na
kompletizaci projektu rekonstrukce silnice v ulici Jos. Fialy. S tím samozřejmě
souvisí i obecní kanalizace, chodníky a veřejné osvětlení.
Pro kabelizaci elektrických rozvodů ČEZ v ulicích Vyhnálovská,
Nádražní, Hynkovská, Dvorská
a dalších bude brzy vydáno povolení
a během jara stavba zřejmě zahájí.
Finišuje se na projektu rekonstrukce
veřejného osvětlení a rozhlasu ve
stejné části obce. Na změnu územního
plánu čekala rekonstrukce železniční-

ho přejezdu a okolních komunikací.
Změna už byla schválena a pokud
budou peníze, chtěla by podle současných informací Správa železnic
stavbu zahájit v polovině roku, podmínkou jsou samozřejmě peníze.
Změna územního plánu také umožnila dokončení přípravy rekonstrukce
a úprav odpočívky vedle dálnice u Kře-

pelky, na straně vzdálenější od obce.
Budou zde upraveny přidatné pruhy,
plocha bude upravena pro vyhovující
počet stání, vznikne zde i sociální zázemí a systém sledování obsazenosti
parkovacích stání pro kamiony. Kdy
plánuje Ředitelství silnic a dálnic
stavbu zahájit zatím nevíme.
Projekt cyklostezky podél trati
směrem do Příkaz narazil na požadavek Drážního úřadu odklonit
cyklostezku u přejezdu v polích tak,
aby každý, kdo bude chtít odbočit na
opačnou stranu trati, najížděl na přejezd kolmo a měl pohodlný rozhled.
Pro tento účel bude muset obec získat
část sousedního pozemku. Vlastník
s tím problém nemá, a i když věc se
nevyřeší ze dne na den, nemuselo by
to záměr výrazně zpozdit. Je třeba ale
vysvětlit, že cyklostezka jako taková
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bude jen v úseku mezi oním polním
železničním přejezdem a odbočením
ke vznikající nové ulici. Pokračování
už bude jako běžná místní komunikace. Původně byl tento úsek součástí
projektu komunikace spojující obec
a budovanou ulici. Zastupitelstvo ale
po zvážení všech okolností souhlasilo
s tím, že úsek, jenž je od nepaměti
užívaný jako cesta, i když nezpevněná,
bude financovat obec. I tento projekt je
ale třeba upravit, protože byl navržen
jako jednopruhový a auta by si zde
obtížně vyhýbala. Stavět se ale bude
až podle toho, jak rychle bude probíhat
výstavba nové ulice.
Zastupitelstvo také rozhodlo
o provedení aktualizace projektu polní
cesty označené jako C39. Je to polní
cesta odbočující na konci ulice Jos.
Fily před křížkem směrem do Příkaz.
Podle projektu komplexní pozemkové
úpravy z roku 2006 měla být cesta
zpevněná jen asi v jedné třetině své
délky (od napojení na silnici). Na
území Příkaz byla nedávno provedena
pozemková úprava, v rámci které se
bude stavět (zřejmě v roce 2023) síť
polních cest s asfaltovým povrchem.
Jedna z nich povede ke Skrbeni, právě do míst, kde končí ona cesta C39.
Bylo by tedy vhodné, v zájmu snížení
prašnosti apod. i tu skrbeňskou cestu
mít s pevným povrchem.
Takže zimní spánek nehrozí,
i když se zrovna nekope a „jen“ šustí
papíry. Na všechny uvedené stavby
jsou ovšem potřebné peníze. Při dnešním nárůstu cen materiálů, energií
a práce opravdu není jisté, kdy bude
možné stavby opravdu zahájit.
Zvýšení cen se dotýká všech
a promítlo se i do usnesení zastupitelstva o poplatku za odpad. Ten je na rok
2022 stanoven na 612 Kč na osobu,
což jsou 2/3 částky, kterou bychom
měli platit, aby poplatek pokryl veškeré náklady vynaložené v letošním roce
na nakládáním s odpady. Třetinu tedy
doplácí obec, a protože lze očekávat
v průběhu roku 2022 další zvýšení
nákladů, bude podíl obce ještě větší.
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Jsem si vědom, že tento článek
končím nepříjemnou a nepopulární
informací. Bohužel, takových je
v současné době kolem nás víc než
dost. Přesto si dovolím popřát vám
klidný, co nejpříjemnější závěr roku
a především to, po čem toužíme
všichni - STÁLÉ ZDRAVÍ. Potom
bude dost sil i na zvládnutí jiných
problémů.
Tomáš Spurný

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo
na svém zasedání 29. listopadu toto
usnesení:
- bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o výsledku
kontroly plnění usnesení přijatých na
18. až 24. zasedání zastupitelstva obce.
- souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku p.č.
413/81 za část pozemku p.č. 413/83,
vše orná půda v k.ú. Skrbeň.
- schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Skrbeň č. 4/2021,
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Poplatek
na rok 2022 je stanoven na 612,- Kč
za osobu.
- schvaluje ceník pro úhradu za
zapojení právnických a podnikajících
fyzických osob do obecního systému
odpadového hospodářství.
- bere na vědomí výsledek výběrového řízení na komplexní pojištění
obce Skrbeň a souhlasí s uzavřením
pojistné smlouvy se společností ČSOB
Pojišťovna a.s.
- zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových opatření v období do konce roku 2021.
O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání.
- schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce
2022 do doby schválení rozpočtu
obce, nejdéle do 30.4.2022. Roz-

počtové provizorium se řídí těmito
pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje
v tomto období nesmí přesáhnout 30%
výdajů v roce 2021.
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 2022
neinvestiční dotaci na provoz ve výši 1/3
dotace podle skutečnosti z roku 2021.
- souhlasí s provedením aktualizace projektu polní cesty C39.
- schvaluje pořízení a obsah
Souboru změn č.2 Územního plánu
Skrbeň.
- bere na vědomí informaci
o přípravě projektu cyklostezky směr
Příkazy a ukládá starostovi prověřit
možnosti získání potřebné výměry
sousedního pozemku.
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2021.

BUDE FUNGOVAT
OBECNÍ ROZHLAS?
Při rekonstrukci veřejného osvětlení a kabelizaci sítě ČEZ byly demontovány sloupy, na nichž byly připevněny kabely a reproduktory místního
rozhlasu. Nové rozvody byly postupně
ukládány do výkopů, které ale ne vždy
mohly na sebe navazovat, a proto nebylo možné bezprostředně přepojovat
jednotlivé úseky. Z těchto důvodů se
místní rozhlas odmlčel, což trvá doposud. Lidé si zvykli na moderní způsob
šíření informací prostřednictvím aplikace „Obecní rozhlas“, ale klasické
hlášení má stále své opodstatnění.
Jakmile to podmínky dovolí, budou
instalovány chybějící reproduktory
a opět se bude hlásit. Komplikovanější
bude dočasné připojení rozhlasu v ulici
Vyhnálovská a ulicích navazujících,
a to do doby rekonstrukce veřejného
osvětlení a kabelizace sítě ČEZ v této
části obce (předpoklad v roce 2022).

Termíny svozu odpadů v obci Skrbeň v roce 2022
Komunální odpad
Plast
týden datum
den
den
1
4.1.2022 úterý
3 18.1.2022 úterý
5
1.2.2022 úterý
7 15.2.2022 úterý
9
1.3.2022 úterý
11 15.3.2022 úterý
středa
13 29.3.2022 úterý
15 12.4.2022 úterý
21.4.2022
17 26.4.2022 úterý
čtvrtek
19 10.5.2022 úterý
21 24.5.2022 úterý
23
7.6.2022 úterý
25 21.6.2022 úterý
Papír
27
5.7.2022 úterý
den
29 19.7.2022 úterý
31
2.8.2022 úterý
33 16.8.2022 úterý
35 30.8.2022 úterý
37 13.9.2022 úterý
39 27.9.2022 úterý
středa
41 11.10.2022 úterý
43 25.10.2022 úterý
21.4.2022
45 8.11.2022 úterý
čtvrtek
47 22.11.2022 úterý
49 6.12.2022 úterý
51 20.12.2022 úterý
svoz posunutý o 1 den
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
12.1.2022 středa
9.2.2022 středa
9.3.2022 středa
6.4.2022 středa
4.5.2022 středa
1.6.2022 středa
29.6.2022 středa
27.7.2022 středa
24.8.2022 středa
21.9.2022 středa
19.10.2022 středa
16.11.2022 středa
14.12.2022 středa
Barevné sklo
datum
den
19.1.2022 středa
16.2.2022 středa
16.3.2022 středa
13.4.2022 středa
11.5.2022 středa
8.6.2022 středa
6.7.2022 středa
3.8.2022 středa
31.8.2022 středa
28.9.2022 středa
26.10.2022 středa
23.11.2022 středa
21.12.2022 středa
týden
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

Bioodpad
datum
15.3.2022
29.3.2022
12.4.2022
26.4.2022
10.5.2022
24.5.2022
7.6.2022
21.6.2022
5.7.2022
19.7.2022
2.8.2022
16.8.2022
30.8.2022
13.9.2022
27.9.2022
11.10.2022
25.10.2022
8.11.2022
22.11.2022

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

den týden
úterý
3
úterý
7
úterý
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
17.1.2022
14.2.2022
14.3.2022
11.4.2022
9.5.2022
6.6.2022
4.7.2022
1.8.2022
29.8.2022
26.9.2022
24.10.2022
21.11.2022
19.12.2022
den
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
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V současné době se nabízí zajímavý pohled na „zabalenou“ faru. Probíhá zateplení fasády, pracuje se i uvnitř
s cílem na jaře zahájit provoz „komunitního centra“, ve
které by se měl objekt fary proměnit. V říjnu a listopadu
jsme psali o dvou skrbeňských farářích, kteří měli kulatá
jubilea. Kněz, o kterém píšeme tentokrát, žádné životní
jubileum sice nemá, ale stojí za to o něm se zmínit. Byl
to totiž spisovatel a básník a je velmi pravděpodobné, že
část svého díla napsal v době svého působení ve Skrbeni,
v nyní opravované faře.

Chlumeckého báseň Andělé pyšní. Zalíbila se mu, přeložil
ji do italštiny a vydal v listu Leonardo da Vinci. Tam si ji
přečetl Zola a začal se zajímat o autora. Obstaral si jeho
adresu a přátelství začalo. Chlumecký se osobně stýkal se
Svatoplukem Čechem, kontakty udržoval i s jinými spisovateli a básníky. Spoluzakládal v Olomouci v roce 1913
katolickou Družinu literární a uměleckou, v níž byl od roku
1915 dlouhá léta předsedou.
Chlumeckého dílo je dnes známo pouze úzkému
kruhu odborníků v literární historii, avšak koncem
19. a začátkem 20. století se jeho jméno velmi často objevovalo na stránkách pražských revuí Vlast a Meditace,
brněnské Nivy a olomouckého Našeho domova a označovalo autora jednak básnických vizí, psaných vzrušeným
biblickým slohem, jednak prostonárodních pohádek
čerpajících ze zdrojů lidové poezie. Vedle básní to byly
i povídky s historickými náměty z husitského období nebo
ze soudobého života valašského lidu. Kromě již zmíněné
básně Andělé pyšní k vizionářským dílům patří Apokalypsa otroků a Evangelium svobody. Národní poezií byl
inspirován Epos o hloupém Honzovi, Romance o rejdech
čertových aj. V dílech inspirovaných husitskou historií se
věnoval především okolí Olomouce, zpracoval i osudy
rodu Skrbeňských z Hříště. Je autorem románu Adam
a Eva, řady povídek i dětské poezie.

KNĚZ – LITERÁT
Je známou skutečností, že kněží byli vždy lidé
vzdělaní a mnozí se věnovali i literární tvorbě. Už poměrně málo známé je, že jedním z kněží -spisovatelů byl
i skrbeňský farář František Kužela.
Narodil se 7. ledna 1854 v Rokytnici u Přerova
v rolnické rodině. Ve 13 letech začal v Olomouci studovat
na českém gymnáziu, kde v roce 1875 maturoval. Poté
sloužil jeden rok na vojně jako dobrovolník. Po návratu
vstoupil do bohosloveckého semináře. Vysvěcen byl
v roce 1880 a stal se hned kaplanem v Boršicích u Buchlovic, kde pobyl dva roky. Koncem roku 1882 odešel do
Litenčic, odtud do Velké Bystřice a opět do Litenčic.
Následovala 4 léta v Liptani, patnáct let v Dlouhomilově a konečně od roku 1907 do roku 1929 působil ve
Skrbeni. Odpočinek trávil v Olomouci na Nové Ulici,
kde zemřel 24. června 1938.
Za jeho působení byl přestavěn skrbeňský kostel. Byla
zvýšena věž, před ní byla postavena předsíň, pořízeny věžní
hodiny atd. Literárně působil pod pseudonymem Adam
Chlumecký. Odlehlé chudé fary nutily hloubavého kněze
k meditacím a studiu literatury, uzavíraly ho před okolním
světem, umožňujíce mu pouze přátelství s velikány tehdejší
literatury jen prostřednictvím dopisů. Dopisoval si např.
s Emilem Zolou. K jejich seznámení došlo tak, že milánský
profesor Giovanni Trinco spatřil ve Vídni za výkladem
4

Milí čtenáři,
děkujeme za projevenou přízeň v uplynulém roce
a těšíme se, že se s vámi budeme vídat i nadále.
Hezkou pohodu s dobrou knihou a šálkem čaje
nejen o Vánocích, ale i v nastávajícím roce 2022,
a k tomu i pevné zdraví
přejí knihovnice ze Skrbeně

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693, ev. číslo - MK ČR E 10057
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