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V době kdy začal skrbeňský Infor vycházet, si snad nikdo nepředsta-
voval, že bude své čtenáře o dění v obci informovat tak dlouho. Vždyť letos 
na podzim  uplyne 28 roků od vydání prvního čísla. A když z nějakého 
důvodu nevyjde, jak se za celou tu dobu stalo zatím jen dvakrát, pravidelní 
čtenáři se ptají, co se děje.

Jedna věc je obsah, druhá věc zpracování pro tisk. O ten druhý před-
poklad včasného vydání se od začátku stará pan Jaroslav Tesař.

- Pane Tesaři, pravidelné vydávání 
Inforu stojí a padá na vaší osobě, řekněte 
mi ale jako laikovi, v čem přesně spočívá 
vaše práce, co se Inforu týče, a obecně?

Moje práce spočívá především 
v elektronickém „seskládání“ novin 
z dodaných obrazových a textových 
podkladů. K tomu jsou určeny speci-
ální programy na zpracování obrazu  

a textu používané v polygrafii  
a reklamních studiích. Výsledná elek-
tronická podoba slouží jako podklad 
k tisku na digitálním tiskovém stroji.

- Odkdy spolupracujete na vydá-
vání Inforu?

 
Na vydávání IFORu se podílím 

od samého začátku. Nutno podotk-

nout, že bez nadšení starosty Tomáše 
Spurného by noviny tak dlouho ne-
vycházely.

Nulté číslo vyšlo na podzim  
v roce 1989. Tehdy se texty psaly na 
psacím stroji a spolu s obrázky se 
slepovaly v jakousi koláž, ze které se 
pořizovaly kopie na kopírkách. V dal-
ších letech se už vytvářely elektronické 
dokumenty, které se tiskly ofsetem, 
tedy klasickou  tiskovou technologí.  
V současnosti se noviny tisknou na 
obecním úřadě, rovněž z připravených 
elektronických podkladů.

Současně se připravuje i barevná 
varianta INFORu, která se vyvěšuje na 
webových stránkách obce.

První noviny se prodávaly před 
obchodem bývalé Jednoty za symbo-
lickou cenu, aby byly alespoň z části 
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INFOR

Zastupitelstvo obce Skrbeň při-
jalo na svém zasedání 12. února toto 
usnesení:

- souhlasí s přípravou projektu 
výsadby na p.č. 1323 a 1337 vzniklých 
při pozemkové úpravě v k.ú. Příkazy.

- schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na realizaci zakázky „Obno-
va dětských hřišť v obci Skrbeň“ se 
společností MD ORSUS services 
s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 
1 243 396,- Kč vč. DPH.

- schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo na realizaci zakázky „Pro-
dloužení vodovodu a kanalizace v ul. 
Hynkovská“ se společností RI-STAV 
s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 
237 314,51 Kč vč. DPH.

- schvaluje uzavření kupní 
smlouvy na zakázku „Pořízení nové-
ho dopravního automobilu pro JSDH 
Skrbeň“ se společností THT Polička 
s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 
2 141 575,- Kč vč. DPH.

- schvaluje záměr zřídit věcné 
břemeno a uzavření Smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě a smluv o právu provést 
stavbu č. IE-12-8005423/SOBSVB-56 
na pozemcích p.č. 238/12, 238/38, 626 
v k.ú. Skrbeň (zemní kabelové vedení 
odběrných míst na pozemcích p.č. st. 
280, st. 279, st. 276, st. 275, st. 261, st. 
500, st. 271, st. 268, st. 267, st. 308, st. 
309, st. 310, st. 305, st. 306, st. 445). 

- schvaluje záměr zřídit věcné 
břemeno a uzavření Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IE-12-
8005423/SOBSVB-058 na pozemcích 
parc. č. 248/1, 253/4, 626, 273/46, 
582/11, 384/7, 392/1, 580/5, 662/2, 
579, 239/1, 624/1, 238/12, 238/38, 
238/24, 238/35, 238/36, 685/1, 270/19 
v k.ú. skrbeň, obec skrbeň.

- schvaluje uzavření kup-
ní smlouvy se Správou železniční 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

pokryty náklady. Časem se doručova-
ly předplatitelům do schránek a nyní 
jsou distribuovány zdarma do každé 
domácnosti. 

- Máte nějaký podobný projekt, na 
kterém pracujete tak dlouho?

  
Podobný projekt nemám, ale 

práce v polygrafii je mojí, dá se říci, 
celoživotní náplní a zároveň i koníč-
kem. Obor který jsem vystudoval, 
reprodukční grafik, byl zaměřen na re-
produkční fotografii. Fotografování je 
další moje záliba, které se ve volných 
chvílích také věnuji. Kromě toho příle-
žitostně připravuji pozvánky, diplomy  
a plakáty místním hasičům, pro obec 
pamětní listy na vítání občánků a pro 
jubilanty.

- Technologie musela taky za ta 
léta pokročit, v čem nejvíce? 

Začínal jsem v Moravských tis-
kařských závodech jako reprodukční 
grafik. Tehdy se veškeré podklady pro 
tisk tvořily fotografickou cestou.

Měl jsem tu výhodu, že jsem se po 
revoluci dostal k novým digitálním tech-
nologiím, které se u nás teprve začaly 
prosazovat. Po privatizaci a následném 
uzavření podniku jsem dostal nabídku 
učit tento obor na SOU v Olomouci. 
Časem se učiliště přetransformovalo 
na Střední školu polygrafickou, kde  
i nadále působím. 

- Kdybyste měl vyzdvihnout jediné 
číslo, které se vám vrylo do paměti, 
jaké by to bylo? A proč?

Konkétní číslo si nevybavuji, ale 
stále vzpomínám na ty začátky, kdy 
jsem čekal na texty psané psacím 
strojem. Tehdy je připravovala paní 
Karla Vymětalová, abych je rozstříhal 
a poslepoval tak, aby to celé nějak dá-
valo smysl, drželo pohromadě a dalo 
se nakopírovat. Někdy to bylo docela 
dobrodružné!

rozhovor připravil Ing. Jakub Wittka 

dopravní cesty, státní organizace, 
o prodeji nemovité věci do majetku 
obce Skrbeň, a to pozemku p.č.  580/6 
– ostatní plocha v k.ú. Skrbeň, mani-
pulační plocha, který vznikl na základě 
geometrického plánu č. 534-102/2015 
z původního pozemku p. č. 580/1 – 
ostatní plocha, dráha, za celkovou 
kupní cenu 128 000,- Kč.

- cena za 1 m3 odpadní vody 
se pro období od 1. 1. 2018 stanovuje 
ve výši 50,54 Kč + DPH. Množství 
odvedené odpadní vody pro účely 
paušální platby se na základě měření  
v předchozím roce stanovuje na  
32 m3/osoba/rok. 

Stočné pro rok 2018 dle takto 
stanoveného množství odvedené od-
padní vody činí 1 617,28 Kč/osoba/rok  
+ DPH, to je 1 860,- Kč.

Placení stočného lze po dohodě  
s obecním úřadem rozložit do něko-
lika splátek. Stočné placené paušální 
částkou se nevybírá za děti narozené  
v příslušném kalendářním roce.

- stanovuje hodnotu kompenza-
ce připadající na jednu osobu pro rok 
2018, která se poskytuje při včasném 
zaplacení veškerých poplatků, stočné-
ho a nájemného vůči obci, na 170,- Kč.

- bere na vědomí posouzení 
návrhu na pořízení změny ÚP Skrbeň 
(způsob využití pozemku p.č. 382/20) 
úřadem územního plánování .

- schvaluje v souladu s § 44 
zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, pořízení změny 
Územního plánu Skrbeň dle návrhu 
na pořízení změny za podmínky, že 
navrhovatel uhradí náklady uvede-
né v § 55a odst. 2 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb.

- souhlasí s tím, aby obec Skr-
beň převzala funkci investora pro 
stavbu prodloužení vodovodu a tla-
kové splaškové kanalizace v lokalitě 
Z11(za hřištěm), kdy stavebník uhradí 
obci investiční příspěvek v hodnotě 
nákladů na prodloužení tlakové splaš-
kové kanalizace, a ukládá starostovi 
zajistit vypracování smlouvy upravující 
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Jedno z usnesení zastupitelstva 
se týká uzavření kupní smlouvy se 
Správou železniční dopravní cesty na 
pozemek u železniční zastávky, kde 
se například při opravách komunikací 
skládkují štěrky a jiné stavební mate-
riály, ukládají se zde větve k drcení 
apod. Jelikož se jedná o převod státní-
ho majetku, musela ho schválit vláda 
(stihla to ještě ta Sobotkova). Předtím 
se k převodu musela vyjádřit celá řada 
institucí, a tak od podání žádosti obce  
o odprodej uplynuly více než čtyři 
roky. Nevadí. Naštěstí se potvrdilo, 
že „co se vleče neuteče“.

SCHVÁLENO 
VLÁDOU

všechny vztahy z toho vyplývající 
a předložit ji zastupitelstvu k projednání.

- schvaluje poskytnutí finanč-
ního daru pro DC 90 o.p.s. ve výši 
5 000,- Kč.

- schvaluje vybudování wor-
koutového hřiště dle nabídky společ-
nosti Clean4you s.r.o. za celkovou 
cenu 266 079,- Kč vč. DPH.

- vzalo na vědomí informace 
o jednání se společností CETIN  
o možném společném postupu při 
přípravě výstavby optické datové sítě.

FARA VE SKRBENI
V příštím roce to bude 150 let, 

co je Skrbeň samostatnou farností. 
Nejdůležitějším místem pro každou 
farnost je farní kostel. Kostel je 
místo, kde se slaví 
liturgie, kde se udělují  
a přijímají svátosti, 
místo, kam se lidé při-
cházejí modlit. Dru-
hým důležitým mís-
tem pro farnost má být 
fara. Fara nemá být 
jen budovou, kde by-
dlí duchovní správce 
farnosti (farář). Nemá 
být ani pouze jakýmsi 
farním úřadem, kde se 

vyřizují různé úřední záležitosti. Fara 
má sloužit farnosti také jako místo, 
kde se lidé setkávají, kde se odehrává 
farní život v jeho různých podobách. 
Protože život farnosti nejsou jen 
bohoslužby a modlitby, ale život v 
mnoha dalších oblastech (vzdělání, 
společenství, služba, atd.). 

Konkrétně fara ve Skrbeni, byla 
postavena v roce 1868. Od smrti 
P. Vojtěcha Zajíce v červenci 1979 
už fara neslouží jako bydliště faráře, 
protože Skrbeň svého samostatného 
duchovního správce nemá a je spravo-
vána z okolních farností. Budova však 
v posledních desetiletích neslouží 
ani dalším výše popsaným účelům, 
kterým by sloužit měla. Je to dáno 
především jejím špatným technickým 
stavem. To je jasné každému, kdo ko-
lem fary chodí, nebo kdo se byl někdy 
podívat uvnitř. 

Tato stávající situace už dlouhou 
dobu trápí jak samotnou farnost, tak 
také obec Skrbeň. V poslední době se 
zdá, že by se na tomto neutěšeném 
stavu mohlo konečně něco změnit. 
Během lednové schůzky zástupců 
farnosti, obce a různých spolků, které 
v obci fungují, jsme dospěli k závěru, 
že možným řešením pro budovu fary 
a její využití by mohla být snaha 
o vybudování tzv. komunitního centra. 
Vybudování takového komunitního 
centra by prakticky odpovídalo tomu, 
k čemu má fara ve farnosti sloužit. 
Na jedné straně by farnost, jako jed-
na z komunit obce, faru mohla dále 
využívat, zároveň by budova sloužila 

Charita v Litovli reaguje na přání 
obyvatel mikroregionu.

V předchozích letech se na nás 
obraceli lidé s dluhovými problé-
my a celé rodiny, které se ocitali  
v tíživé životní situaci. Jejich pro-
blémy jsme mohli řešit jen částečně. 
Od 1. 9. 2017 charitní středisko 
Litovel otevřelo dvě nové služby 
pro obyvatele mikroregionu Litovel-
ska. Nové služby jsou financovány 
z projektu - Řešení dluhové proble-
matiky a podpora rodin na Litovelsku  
-CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006954.

Charitní poradna NEDLUŽÍM 
poskytuje pomoc zejména lidem 
v dluhové pasti (malé dluhy, exeku-
ce, osobní bankrot), ale i těm co se 
potřebují zorientovat ve své těžké 
životní situaci

(kontakt 730 585 753 poradna.
litovel@sternberk.charita.cz). 
Sociálně aktivizační služba pro ro-
dinu s dětmi pomáhá rodinám, které 
potřebují zlepšit péči o děti (kontakt 
731 643 780, sas.litovel@stern-
berk.charita.cz). Obě služby jsou 
poskytovány terénně nebo na adrese 
charity Vítězná 1129, Litovel a také 
bezplatně. 

Vždy se budeme snažit Vám 
pomoci najít správný směr z těžké 
situace.

Pracovníci Charity Šternberk – 
střediska Litovel

„NEDLUŽÍM“

také dalším živým a aktivním spole-
čenstvím, která v obci jsou. Myslím 
si, že jak z pohledu farnosti, tak 
i z pohledu obce by to mohlo být 
šťastným řešením.  

Celá věc je momentálně ve fázi 
záměru. Zatím byla zpracována určitá 
architektonická studie, na základě kte-
ré bude vyhotoven stavební projekt. 
Předpokládáme, že tento náš záměr 
má šanci uspět v žádosti o dotaci 
a že by mohl být skutečně realizován.

P. Mgr. Ondřej Jirout, 
administrátor farnosti Skrbeň 

 

INFOR
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V roce 2018 zůstává místní popla-
tek „za odpad“  396,- Kč/osobu, stoč-
né je stanoveno na 1860,- Kč/osobu.

Poplatky lze hradit hotově na 
obecním úřadě nebo převodem na 
účet obce Skrbeň,  a to zvlášť odpady, 
zvlášť stočné. Pro účely bezhotovostní 
úhrady, která je využívána ve stále 
větší míře, uvádíme potřebné údaje:

Číslo účtu: 180 172 33 69 / 0800
Odpad: 
vs:   1340 
ss:   Rč. plátce

Stočné: 
vs:   2321
ss:  Rč. plátce

Poplatky lze hradit převodem 
samostatně za každou osobu na její 
rodné číslo nebo za více osob s uvede-
ním jednoho rodného čísla. V takovém 
případě uveďte do poznámky, za které 
osoby jsou platby provedeny – nutná 
identifikace osoby.

Pokud se při hromadné platbě do 
zprávy pro příjemce nevejdou všech-
ny  údaje o poplatnících, je povinnost 
plátce poplatku doručit na obecní úřad 
vyplněný formulář o hromadné platbě, 
kde budou tito poplatníci uvedeni, 
a to osobně, do schránky obecního 
úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu 
obec@skrben.cz. Formulář „Ozná-
mení o hromadné platbě“  je ke stažení 
a adrese http://www.skrben.cz/ostat-
ni-dokumenty/.

V případě nejasností se obraťte na 
obecní úřad. 

Po uhrazení všech poplatků za 
celý dům si přijďte pro stravenky (170 
Kč/osobu). Po započítání jejich hod-
noty zjistíte, že reálně je stočné nižší 
než v roce 2013.

Jiné bezhotovostní platby

Číslo účtu: 180 172 33 69 / 0800
zahrádky vs: 1019
kůlny  vs: 1019
tenisové hřiště vs: 2111

POPLATKY Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v jednotlivých obcích

V 55 obcích našeho regionu koledovalo letos 125 skupinek koledníků:

 

Litovel 89 912
Kozov, Blažov,
Kadeřín, Svojanov, 
Bezděkov

11 439

Chořelice 7 937 Olešnice 3 742
Nasobůrky 10 280 Jeřmaň 1 922
Rozvadovice 5 368 Luká 19 055
Unčovice 11 558 Ješov 4 890
Tři Dvory 7 805 Veselíčko,Březina 2 670
Savín 4 245 Bílsko 6 205
Myslechovice 7 422 Vilémov 14 858
Víska 2 000 Olbramice 6 198
Chudobín 2 440 Dubčany 8 889
Červenka 38 029 Náklo 27 339
Pňovice 8 502 Mezice 6 792
Bílá Lhota, Pateřín 4 560 Skrbeň 23 656
Hradečná 4 807 Příkazy 31 459
Hrabí 5 677 Hynkov 7 426
Měník 3 328 Haňovice 9 002
Mladeč 6 755 Kluzov 6 138
Slavětín 5 930 Cholina 16 107
Měrotín 10 100 Senice 35 798
Loučka 6 005 Cakov 5 323
Bouzov, Doly 15 835 Odrlice 6 064
Kovářov 2 597 Senička 10 828
Podolí 3 515 Náměšť 55 043
Hvozdečko 4 129 Loučany 25 416

Celkem bylo vykoledováno: 614 995 Kč
Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na 

jednotlivých městských nebo obecních úřadech následně odeslána na centrální 
charitní konto u České spořitelny. Z centrálního konta budou peníze rozděleny 
do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na humanitární 
pomoc u nás i v zahraničí.  Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně 
věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy 
pomoci pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně 
vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvo-
jových projektů do zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), 
případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v  52 obcích na Litovelsku 
554 726,- Kč. Část sbírky, určená pro vlastní projekty Charity, byla využita 
následovně: podpořili jsme vznik nových sociálních služeb v našem středis-
ku a to Dluhové poradny a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
(286 000 Kč), poskytli jsme přímou pomoc sociálně slabým rodinám  
(35 000 Kč).

   Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli 
na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. 
Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrá-
lovou sbírkou pomáhali.                                  

Ing. Ludmila Zavadilová,
Charita Šternberk, středisko Litovel

INFOR
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Fotografie z loňského bruslení 
na skrbeňském hřišti je vzhledem  
k průběhu letošní zimy jen nostalgic-
kou vzpomínkou.

Na druhou stranu se můžeme vě-
novat činnostem, které by se za mrazu  
a pod sněhovou přikrývkou dělat ne-
daly, nebo jen obtížně. Je to například 
demolice zchátralého vepřína v areálu 
Hradisko. Tato stavba byla uprostřed 
té části areálu, kterou nyní vlastní 
obec a svým půdorysem zasahuje 
i do pozemku jiného vlastníka. Po 
odstranění stavby budou zarovnány 
doposud klikaté vlastnické hranice 
a obecní část tak bude ucelená a bez 
rozpadajících se a nevyužitelných 
objektů.

O žádném konkrétním záměru vy-
užití obecní části Hradiska v současné 
době rozhodnuto není. Je to rezerva 
pro budoucí potřeby obce.

NENÍ ZIMA 
JAKO ZIMA

INFOR
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKRBEŇ

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

POŘÁDANÝ V SOBOTU 17. BŘEZNA 2018

V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

ZAČÁTEK JE VE 20 HODIN

HRAJE SKUPINA MOTORS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 60 KČ

X. ROCK

       PLES

Zveme vás na první letošní dětský bazárek, kte-
rý se bude konat 2. března od 16:00 do 19:00 hod.  
v obecním sále ve Skrbeni. Na prodej bude dětské 
oblečení i větších velikostí nejen na jaro, dětská obuv, 
hračky a jiné potřeby pro děti. Dále jarní květinová 
výzdoba, velikonoční perníčky, zdravé láhve a pro-
dukty firmy Naděje paní Jarmily Podhorné z Brodku 
u Konice. Přijďte si nakoupit za příznivé ceny přímo 
od maminek. Stejně jako loni můžete donést víčka  
z PET lahví, které věnujeme holčičce Elence a při-
spějete tím tak na její rehabilitační pobyt v lázních, 
který není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé

V předvánočním čase se žáci 1. ročníku skrbeňské 
školy zapojili do celorepublikové soutěže Srdce z lásky 
darované. Co je k tomu vedlo, si můžete osobně přečíst na 
www.srdceslaskou.cz. Pokud se Vám náš záměr a provede-
ní bude jen trochu líbit, budeme se těšit na hlas, který nám  
v soutěži přidělíte.  Děkujeme za Vaši podporu.                                                             

Žáci 1. třídy s třídní učitelkou

I v letošním roce proběhne ve skrbeňské základní 
škole jarní spaní, které je určené především žákům 
školy a odvážným předškolákům ze zdejší mateřské 
školky. 

Akce se uskuteční v pátek 16. března 2018. Pro 
páteční podvečerní program je naplánována 3D pro-
jekce s názvem Podmořský svět. Nedílnou součástí 
večerního setkání ve škole bude i zajímavá beseda  
s praktickými ukázkami práce kameramana a tema-
tická výtvarná dílna.

Sobotní dopoledne naplníme jarními hrami  
a jarním tvořením. Víkendovou akci završíme společ-
ným průvodem k rybníku Močidlo, kde se s Morenou 
pro letošní rok rozloučíme a pokusíme se společně 
přivolat jaro. 

Chcete-li vidět jak to letos dopadne, přijměte po-
zvání do našeho průvodu, který vyjde od školy v sobotu  
v 10.00 hodin.  Všichni jste srdečně zváni.

Za pořadatele J. Kulatá

SPANÍ VE ŠKOLE  
S VÍTÁNÍM JARA

SKRBEŇSKÉ BAZÁRKOVÁNÍ

PROČ SOUTĚŽÍME - ČTĚTE DÁL

S blížícím se jarem přichází čas prořezávání stromů  
a keřů. Jako každoročně můžete větve narovnat na místo  
k tomu určené naproti železniční zastávky. Větve ale 
opravdu rovnejte, manipulace se spletenými větvemi je 
o hodně obtížnější. Větve nesvazujte provazy ani drátem. 
Také respektujte blízkost železniční trati a zachovávejte 
od ní dostatečný odstup. Neodkládejte zde traviny, trnité 
větve, růže apod. Tento materiál nastříhejte do bionádob.

DRCENÍ VĚTVÍ


