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V současné době se totiž zpraco-
vává projektová dokumentace rekon-
strukce silnice přes obec v úseku od 
hřbitova až po konec ulice Jos. Fialy. 
Rekonstrukce určí podobu průtahu 
obcí a dopravní režim na desítky let, 
proto je vhodné posoudit možnosti, 
které se nabízí.

Leták informující o tomto téma-
tu jste dostali do svých poštovních 

schránek před vánočními svátky. 
Pouze tedy opakuji, že jsou k diskusi 
připraveny dvě varianty, přičemž 
každá má  své výhody i nevýhody, 
každou lze ještě v některých parame-
trech upravovat.

Varianta 01 - chodník zachová-
vá stávající chodníky určené pouze 
pro chodce, cyklisté by nadále jez-

dili spolu s motorovými vozidly po 
silnici.

+ výhody
• možnost oboustranného stání 

vozidel, ale pouze při zúžení vozovky 
na 6,0 m a posunutí osy silnice směrem 
od chodníku (přiblížení k protějším 
domům)

- nevýhody
• významné riziko úrazu při za-

chycení cyklisty motorovým vozidlem
• chodci v defenzivním postavení 

vůči motoristům
• při oboustranné variantě par-

kovacích stání nepřehlednost při 
přecházen; při oboustranné variantě 
parkují vozidla na protější straně „pod 
okny“ domů

JAKÁ BUDE CESTA…
Začátek roku lze přirovnat například i k začátku cesty tímto novým 

rokem, kdy přemýšlíme nebo plánujeme, jaká ta cesta bude, kam nás za-
vede a co nás na ní čeká. Uvažovat o tomto tématu a rozvíjet ho můžeme 
libovolně do široka, můžeme být konkrétní nebo si zafilozofovat. Nás ve 
Skrbeni ale nyní čeká rozhodnutí o podobě zcela konkrétní cesty, a to 
silnice procházející obcí. 
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Varianta 02 – cyklostezka počítá 
s rozšířením chodníků v úseku od 
statku až ke konci ulice Jos. Fialy tak, 
aby byly v podstatě cyklostezkou pro 
chodce a cyklisty. 

+ výhody
• komfortní chodník šířky 3 m pro 

kočárky, důchodce, skupiny pěších
• bezpečný provoz cyklistů všech 

věkových kategorií
• komfortní šířka vozovky 6,5 m
• přehledná situace (parkující vozy 

neblokují výhled z cyklostezky při 
přecházení vozovky)

• dostatečná šířka zeleného pruhu 
(1,5 - 2,0 m) podél parkovacích míst 
na protější straně

- nevýhody
• závislost na ohleduplnosti chod-

ců a cyklistů k sobě navzájem
• pouze jednostranné stání vozidel
V obou výkresech jsou parkova-

cí místa (označeno fialovou barvou) 
vymezena orientačně, upřesnění 
bude možné provést po podrob-
nějším projednání a s ohledem na 
technické a bezpečnostní normy.

Ve výkresu varianty 01 - chodník 
není zobrazena varianta oboustran-
ného stání. Podél chodníku je fialově 
vyznačena pouze širší krajnice, 
která by se pro podélné stání musela 
rozšířit a současně by se o toto roz-
šíření musela posunout celá silnice 
směrem od chodníku.

Své názory a připomínky můžete 
napsat a vhodit do schránky na vratech 
do dvora obecního úřadu, poslat na 
obec@skrben.cz nebo jinak doručit na 
obecní úřad do čtvrtku 12. ledna, kdy 
se bude na toto téma konat v Domě 
služeb od 18 hodin veřejná schůze.

Počet obyvatel Skrbeně ke dni  
31. 12. 2016:

muži do 18  let 114
muži nad 18 let 472
ženy do 18 let 111
ženy nad 18 let 489
celkem 1186

Počet obyvatel Skrbeně ke dni  
31. 12. předchozích let

2011 1208
2012 1212
2013 1213
2014 1203
2015 1194

Změny v roce 2016:
přihlášení 30
odhlášení 35
narození  7
úmrtí 10

Nejčastější příjmení:
Spurný 15
Zatloukalová 11
Navrátilová 11
Zatloukal  10
Spurná 10
Navrátil 10
Fiala 9
Bodlák 9
Zlámal 8
Protivánková 8
Palla 8

Nejčastější jména:
Jan 48
Jiří 38
Petr 34
Marie 33
Jana 30
Josef 27
Anna 27
Jaroslav 26
Pavel 25
Tomáš 23
Martin 18

KOLIK NÁS JE

Nikdo dopředu neví, jak bude 
letošní zima bohatá na sníh. Ale ať už 
napadne výjimečně nebo často, každý 
očekává, že budou komunikace pro-
hrnuty. To je ale možné pouze tehdy, 

PARKOVÁNÍ A SNÍH

Využívejte kontejner  umístěný na 
začátku Vyhnálovské ulice, do něhož 
lze použitý jedlý olej v uzavřených 
PET lahvích odložit.    

KAM S OLEJEM?

když traktor se sněhovou radlicí či 
jiná obdobná technika bezpečně po 
komunikaci projede, aniž by hrozila 
kolize s nevhodně zaparkovaným 
autem. A stojí-li auto třeba jen zčásti 
na chodníku, nemůže být očištěn ani 
chodník. A takový řidič vezme v tom 
případě do ruky odhrnovač a chodník 
uklidí? Buďme ohleduplní! 

Pro zajímavost uvádíme, jaké 
závady se projevily během loňského 
roku na tlakové kanalizaci: 

ucpané sání – hadry  23
(z toho 5 x nutná výměna 
poškozených dílů)
nečistoty na plovácích 1
vadný stykač  1
porucha čerpadla  7
(z toho 4 x výměna za nové)
vadné hladinové relé 6
vadný plovák  3
uvolněné kabely  1
vadná elektroda  2

PORUCHY 
KANALIZACE

Ve zpravodaji obce Křelov-Břu-
chotín vyšel tento článek. 

„Žádáme občany obce o dodržo-
vání pravidel silničního provozu při 
parkování na obecních komunikacích. 
Dále sdělujeme, že parkovací místa  
v obci neslouží k dlouhodobému 
odstavení vozidel, nejedná se o vy-
hrazená místa parkování a vzhledem  
k nárůstu parkujících vozidel děkuje-
me za maximální využívání parkování 
na vlastních pozemcích.“

Nepíše se zde i o Skrbeni?

STEJNÝ PROBLÉM
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Termíny svozu odpadů v obci Skrbeň v roce 2017
Bioodpad

týden datum den den týden datum den týden datum den týden datum den
2 10.1.2017 úterý 2 9.1.2017 pondělí 14 4.4.2017 úterý 1 2.1.2017 pondělí
4 24.1.2017 úterý 4 23.1.2017 pondělí 16 19.4.2017 středa 5 30.1.2017 pondělí
6 7.2.2017 úterý 6 6.2.2017 pondělí 18 2.5.2017 úterý 9 27.2.2017 pondělí
8 21.2.2017 úterý 8 20.2.2017 pondělí 20 16.5.2017 úterý 13 27.3.2017 pondělí

10 7.3.2017 úterý 10 6.3.2017 pondělí 22 30.5.2017 úterý 17 24.4.2017 pondělí
12 21.3.2017 úterý každou středu 12 20.3.2017 pondělí 24 13.6.2017 úterý 21 22.5.2017 pondělí
14 4.4.2017 úterý 14 3.4.2017 pondělí 26 27.6.2017 úterý 25 19.6.2017 pondělí
16 19.4.2017 středa 16 18.4.2017 úterý 28 11.7.2017 úterý 29 17.7.2017 pondělí
18 2.5.2017 úterý 18 1.5.2017 pondělí 30 25.7.2017 úterý 33 14.8.2017 pondělí
20 16.5.2017 úterý 20 15.5.2017 pondělí 32 8.8.2017 úterý 37 11.9.2017 pondělí
22 30.5.2017 úterý 22 29.5.2017 pondělí 34 22.8.2017 úterý 41 9.10.2017 pondělí
24 13.6.2017 úterý 24 12.6.2017 pondělí 36 5.9.2017 úterý 45 6.11.2017 pondělí
26 27.6.2017 úterý 26 26.6.2017 pondělí 38 19.9.2017 úterý 49 4.12.2017 pondělí
28 11.7.2017 úterý den 28 10.7.2017 pondělí 40 3.10.2017 úterý
30 25.7.2017 úterý 30 24.7.2017 pondělí 42 17.10.2017 úterý
32 8.8.2017 úterý 32 7.8.2017 pondělí 44 31.10.2017 úterý
34 22.8.2017 úterý 34 21.8.2017 pondělí 46 14.11.2017 úterý
36 5.9.2017 úterý 36 4.9.2017 pondělí 48 28.11.2017 úterý
38 19.9.2017 úterý 38 18.9.2017 pondělí
40 3.10.2017 úterý každý čtvrtek 40 2.10.2017 pondělí
42 17.10.2017 úterý 42 16.10.2017 pondělí
44 31.10.2017 úterý 44 30.10.2017 pondělí
46 14.11.2017 úterý 46 13.11.2017 pondělí        Dispečink TSMO 
48 28.11.2017 úterý 48 27.11.2017 pondělí         tel. 585 700 035
50 12.12.2017 úterý 50 11.12.2017 pondělí         odpady@tsmo.cz
52 26.12.2017 úterý 52 25.12.2017 pondělí

týden po Velikonocích

Komunální odpad Plast Sklo Tetrapak

Papír

Pěkný dárek připravili skrbeňští 
hasiči členům svého žákovského 
oddílu. Mladí hasiči dostali nástěnný 
kalendář sestavený z fotografií z jejich 
soutěží i z tréninku. 

Kalendáře nejsou dárkem ne-
obvyklým, ale tento je pro mla-
dé hasiče krásnou vzpomínkou na 
veselé i napínavé chvíle prožité  
s kamarády a vedoucími.

Už tradičně se členové skrbeňské-
ho seniorklubu scházejí 30. prosince, 
aby symbolicky uzavřeli uplynulý rok, 
během kterého byli opět velmi činní.  
I tentokrát měli na co vzpomínat, vždyť 
během roku uspořádali (nejen pro své 
členy) bezpočet zajímavých akcí. Po-
hodovou atmosféru tentokrát navodil 
jejich host, skrbeňský rodák Vladimír 
Zatloukal ml., který jim zahrál na 
kytaru a zazpíval oblíbené písničky. 
Do nového roku přejeme seniorům 
neutuchající elán!

HASIČSKÝ 
KALENDÁŘ

SENIORSKÝ 
„PŘEDSILVESTR“

Zajímá vás dění v obci, co se 
buduje, co dělají spolky, k jakým 
událostem došlo, kdo se na nich 
podílel? Sledujete, jak se obec a její 
okolí v průběhu let mění? Pořizujete 
si fotografie nebo víte o někom jiném, 
kdo by fotografie poskytl? Máte rádi 
historii a rádi byste současnost za-
znamenali pro další generace? Pokud 
ano, máte ty správné předpoklady stát 
se kronikářem. 

Neváhejte a sdělte svůj zájem 
starostovi nebo jinému členovi za-

HLEDÁME 
KRONIKÁŘE

stupitelstva. Zkuste to, třeba jen „na 
zkoušku“. Stojí to za to.
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Skrbeň, leden 2017

Kruh přátel hudby pořádá v lednu 
dva koncerty. V neděli 8. ledna to 
bude recitál mladé talentované kla-
víristky Kateřiny Potocké.

Začátek je v 18 hodin.
Na neděli 29. ledna od 16 hodin je 

připraven koncert, na kterém účinkuje 
houslista Čeněk Pavlík a klavírista 
Miroslav Sekera. 

KONCERTY

Místní knihovna oznamuje svým 
čtenářům změnu půjčovní doby. Od 
ledna 2017 bude otevřena pouze 1 krát 
týdně, a to ve čtvrtek od 15 – 18 hodin.

Registrační – členský příspěvek 
(na 1 rok) zůstává stejný, 20 Kč. Bez 
jeho zaplacení nebudou knihy půjčeny.

Upozorňujeme všechny čtenáře, 

KNIHOVNA

V letošním roce budeme ve 
Skrbeni po obvyklé čtyřleté pře-
stávce opět slavit ostatky s hanác-
kým právem. Stane se tak v sobotu  
25. února. 

S předstihem přinášíme tuto in-
formaci, abyste si mohli včas při-
pravit masky – tradiční i zcela nové, 
hospodyně aby oprášily recepty na 
ostatkové koblihy a „boží milosti“, 
abyste si nenaplánovali jiný program  
a pak litovali, že jste nemohli být  
u toho, když správu obce převezme 
„chasa“, atd.

Protože „ostatkê bôdó“!

BÔDÓ OSTATKE!

Komise městské části Chomoutov 
pořádá ve spolupráci s obcí Skrbeň  
a obcí Horka nad Moravou Košt 
hanáckých pálenek 2017.

Soutěže se může zúčastnit každý 
pěstitel, který dodá vzorek svého 
ovocného destilátu společně s řádně 
vyplněnou přihláškou. 

Mís to ,  da tum a  da l š í  po -
drobnosti akce budou upřesněny  
v průběhu ledna 2017 prostřednic-
tvím obecních úřadů, na stránce  
www.chomoutov.eu/kost2017 nebo 
na Facebooku Bydlím v Chomou-
tově.

KOŠT HANÁCKÝCH 
PÁLENEK 2017  

Nové hřiště slouží i v zimě, vždyť 
na Silvestra se hrál fotbal, na Nový 
rok nohejbal. Podaří-li se nastříkat 
kluziště, bude i hokej.

Kdo nechce sportovat na mra-
zu, může si jít zahrát do Obecního 
sálu stolní tenis. Klíče zapůjčí ob-
sluha hospody, pokud v sále není 
jiná akce.

SPORT V ZIMĚ

že knihy půjčujeme nejdéle na dva 
měsíce. Žádáme tedy ty, kteří mají 
knihy zapůjčené delší dobu, aby je co 
nejdříve vrátili. 

Děkujeme. Vaše knihovnice                                                                                                                                      


