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Jak vznikla firma Belinus Art?
Dvacet let jsem spoluvlastnil firmu 

s podlahovými krytinami, a řekl jsem 
si, že je čas na změnu. V té době, 
konkrétně v roce 2011. jsme se ženou 
našli v Nákle polorozpadlý statek, 
který se nám velmi líbil. Začali jsme 
s rozsáhlými opravami a k loňskému 
říjnu jsme otevřeli prodejnu.

Podle čeho se Belinus Art jmenuje?
S manželkou máme rádi muziku, 

hrajeme v kapele, která se zabývá  

z velké části irskou hudbou, a tím jsme 
byli inspirováni i při vymýšlení názvu. 
Belinus je keltský bůh obrody, jara  
a je to ochránce umělců. Spojení jeho 
jména s tím, co děláme a co bychom 
tu chtěli vytvořit do budoucna, nám 
přišlo jako velmi vhodný a dobrý 
nápad.

Proč zrovna Náklo, nebyla by lepší 
prodejna v Olomouci?

V Olomouci byly k dispozici jen 
staré průmyslové haly, navíc v zaprá-

šených, starých průmyslových zónách, 
což pro náš koncept prodejny nebylo 
adekvátní. Navíc si myslím, že pokud 
lidé hledají firmu v Olomouci či okolí, 
která jim udělá kvalitní podlahu, není 
pro ně problém nás, díky internetu, na-
jít. Navíc, vzdálenost deseti kilometrů 
od Olomouce již v dnešní době není 
pro lidi určující, přece jen, je to asi tak 
daleko, jak kdybyste přejeli z jednoho 
konce města na druhý.

Co všechno tedy může vaše firma 
nabídnout zákazníkům?

Kromě klasických podlahových 
krytin jako jsou koberce v metráži, 
PVC krytiny, vinylové, laminátové  
a dřevěné podlahy nabízíme i specia-
lity jako kožené podlahy, marmoleum, 
korkové podlahy atd., vše samozřejmě 

Feng Shui jako základ úspěšného podnikání
Koncem loňského roku otevřeli v Nákle manželé Drážní, obyvatelé Skrbeně, 

podlahové a interiérové centrum Belinus Art, zabývající se prodejem koberců  
a podlahových krytin. Všude tam, kde působí, zanechávají jedinečný otisk čín-
ského učení Feng Shui, kterým se oba dlouhodobě zabývají.
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Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém 29. zasedání 10. února toto 
usnesení:

ZO souhlasí s tím, aby současně  
s prodloužením splaškové kanalizace  
k pozemku p.č. 274/2 na konci ulice 
Jos. Fialy byl na náklady obce pro-
dloužen vodovod.

ZO ruš í  ods t .  2)  usnesení  
č. 6/27/2013 a nahrazuje ho tímto 
zněním:

Žadatel uhradí obci investiční pří-
spěvek ve výši nákladů na prodloužení 
kanalizace (bez nákladů na projekto-
vou dokumentaci).

Cena za 1 m3 odpadní vody se 
pro období od 1. 1. 2014 stanovuje 
ve výši 46,58 Kč + DPH. Množství 
odvedené odpadní vody pro účely 
paušální platby se na základě měře-
ní v předchozím roce stanovuje na  
33,15 m3/osoba/rok. 

Stočné pro rok 2014 dle takto sta-
noveného množství odvedené odpadní 
vody činí 1.544,13 Kč/osoba/rok + 
DPH, to je 1.776,- Kč.

Stočné placené paušální částkou se 
nevybírá za děti narozené v příslušném 
kalendářním roce.

Poznámka: Stočné lze stejně jako 
poplatek za odpad (popelnice) uhradit 
hotově na obecním úřadě vždy v pon-
dělí a ve středu, po předchozí dohodě 
též bezhotovostně. 

ZO souhlasí se záměrem prodat 
pozemek p.č. 273/7 – ostatní plocha 
v k.ú. Skrbeň vlastníkům přilehlých 
rodinných domů.

ZO schvaluje uzavření kupní 
smlouvy, dle které obec Skrbeň ku-
puje od pana Jiřího Mikulky část po-
zemku p.č. st. 76 – zastavěná plocha  
v k.ú. Skrbeň, která je v geometric-
kém plánu č. 502-121/2013 označená 
jako díl „a“ o výměře 9 m2, za celko-
vou kupní cenu 500,- Kč. 

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy 
o spolupráci při výběru dodavatele 
elektřiny a zemního plynu formou 
elektronické aukce se společností 
ENTERplex, s.r.o. 

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

ZO schvaluje příspěvek na činnost 
Místní akční skupiny Moravská cesta 
(Litovelsko – Pomoraví), o.s. ve výši 
20,- Kč/ obyvatele obce.

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 
pro Dům seniorů František Náměšť na 
Hané, p.o. ve výši 8.000,- Kč.

ZO stanovuje v souladu s naříze-
ním vlády č. 459/2013 Sb., měsíční 
odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva obce takto:

místostarostka 6.000 Kč
předseda výboru/komise 1.200 Kč
člen výboru 900 Kč

Takto stanovené odměny se po-
skytnou poprvé za měsíc únor 2014.

ZO neschvaluje účast obce v akci 
Vlajka pro Tibet.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

včetně pokládky a eventuální opravy 
staré podlahy. Hlavně se snažíme li-
dem poradit, která krytina je pro jejich 
potřeby ta nejlepší. Co nás ozvláštňuje 
od konkurence je fakt, že jsme přímý-
mi dovozci moderních originálních 
kusových koberců z Indie, což je zbo-
ží, které se v Česku moc nevyskytuje. 
Velmi specifický je i interiér a exteriér 
firmy, který je pro velkou část zákaz-
níků inspirativní použitými materiály, 
nápady či provedením.

S manželkou se zabýváte učením 
Feng Shui, můžete nám ho popsat?

Feng Shui je čínské učení staré 
asi 6000 let, které se zabývá prou-
děním energií v přírodě a v obydlí. 
Vnáší do prostoru harmonii, očistu  
a pohodu. V podstatě veškerý inte-
riér a exteriér, který tu pro zákazní-
ky je, se nese v duchu Feng Shui. 
Znamená to, že respektujeme směr 
otočení budovy, některé prostory 
jsou podpořeny energií dřeva, některé 
zase energií kovu či země. Nejví-
ce markantní věcí je, že ať už jde  
o okna, nebo stěny, nenajdete zde žád-
né ostré hrany. Snažíme se učení Feng 
Shui využívat tak, aby se zákazník  
u nás cítil maximálně dobře.

Jak jste se s manželkou k tomuto 
učení dostali?

Asi zhruba před deseti lety jsme 
dostali od známých nějaké knihy, 
které jsme přečetli a přišli jsme tomuto 
učení na chuť. Dva roky zpátky jsme 
vystudovali v Praze Českou školu 
Feng Shui. Bylo to náročné studium, 
na jehož konci jsme dostali certifikát, 
který má dokazovat znalost v učení 
Feng Shui.

Zabýváte se i projektováním inte-
riérů a exteriérů, co se vám doposud 
nejvíce povedlo?

Nejspecifičtější věcí byl návrh 
fasády pro místní školku v Nákle, 
která je taky provedena v duchu Feng 
Shui a myslím si, že výsledný dojem 
z té školky je pro širokou veřejnost 
velmi zajímavý. Mimo jiné se na rea-
lizaci také podílel Marek Navrátil ze 
Skrbeně.

Co plánujete do budoucna?
V budoucnu bychom chtěli tuto 

prodejnu rozšířit o řemeslno-umělec-
ké centrum, kde by se prezentovaly 
výrobky a realizace řemeslných dílen, 
jako jsou kovárny, řezbářské či kera-
mické dílny. Také chceme zřídit něco 
jako školící středisko pro využívání 
přírodních materiálů ve stavbách a pro 
Feng Shui, aby se co nejvíce lidí mohlo 
dozvědět o tomto učení a využívat ho 
dál v praxi.

Rozhovor připravil 
Jakub Wittka
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Již několik rodičů si vyzvedlo for-
mulář žádosti o příspěvek obce na zá-
jmovou nebo sportovní činnost svých 
dětí. Je pravděpodobné, že většina 
žádostí bude podána až v podzimním 
termínu, nicméně i jarní termín (do 
konce dubna) je příležitostí k čerpání 
příspěvku.

PŘÍSPĚVKY 
AKTIVNÍM

BIO  240l
týden datum den týden datum den týden datum den týden datum den

2 7.1.2014 úterý 14 4.4.2014 pátek 2 6.1.2014 3 13.1.2014
4 21.1.2014 úterý 16 18.4.2014 pátek 4 20.1.2014 7 10.2.2014
6 4.2.2014 úterý 18 2.5.2014 pátek 6 3.2.2014 11 10.3.2014
8 18.2.2014 úterý 20 16.5.2014 pátek 8 17.2.2014 15 7.4.2014

10 4.3.2014 úterý 22 30.5.2014 pátek 10 3.3.2014 19 5.5.2014
12 18.3.2014 úterý 24 13.6.2014 pátek 12 17.3.2014 23 2.6.2014
14 1.4.2014 úterý 26 27.6.2014 pátek 14 31.3.2014 29 14.7.2014
16 15.4.2014 úterý 28 11.7.2014 pátek 16 14.4.2014 33 11.8.2014
18 29.4.2014 úterý 30 25.7.2014 pátek 18 28.4.2014 37 8.9.2014
20 13.5.2014 úterý 32 8.8.2014 pátek 20 12.5.2014 41 6.10.2014
22 27.5.2014 úterý 34 22.8.2014 pátek 22 26.5.2014 45 3.11.2014
24 10.6.2014 úterý 36 5.9.2014 pátek 24 9.6.2014 49 1.12.2014
26 24.6.2014 úterý 38 19.9.2014 pátek 26 23.6.2014
28 8.7.2014 úterý 40 3.10.2014 pátek 28 7.7.2014
30 22.7.2014 úterý 42 17.10.2014 pátek 30 21.7.2014
32 5.8.2014 úterý 44 31.10.2014 pátek 32 4.8.2014
34 19.8.2014 úterý 46 14.11.2014 pátek 34 18.8.2014
36 2.9.2014 úterý 48 28.11.2014 pátek 36 1.9.2014
38 16.9.2014 úterý 38 15.9.2014
40 30.9.2014 úterý 40 29.9.2014
42 14.10.2014 úterý 42 13.10.2014
44 28.10.2014 úterý 44 27.10.2014
46 11.11.2014 úterý 46 10.11.2014
48 25.11.2014 úterý 48 24.11.2014
50 9.12.2014 úterý 50 8.12.2014
52 23.12.2014 úterý 52 22.12.2014

Sklo Tetrapak

ZO schvaluje uzavření Smlouvy  
o zajištění dopravní obslužnosti v rám-
ci integrovaného dopravního systému 
a o poskytnutí příspěvku na pokrytí 
ztráty dopravce DPMO, a.s. se Statu-
tárním městem Olomouc, dle které je 
příspěvek obce Skrbeň na rok 2014 ve 
výši 258.134,- Kč. 

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

ZO souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo na malířské práce v obec-
ním sále s firmou Rostislav Hajíček, 
Litovel.

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

ZO souhlasí s provedením vý-
běrového řízení na opravu chodníků 
v ulici Jos. Fialy, za školou a v ulici 
Hynkovská – západní strana.

ZO bere na vědomí zprávu před-
sedy kontrolního výboru o kontrole 
plnění usnesení z 21. až 28. zasedání 
Zastupitelstva obce.

U p o z o r ň u j e m e  z á j e m c e  
o pronájem obecního sálu na rodinné 
oslavy, školní srazy a podobné akce, 
že po celý měsíc červen bude sál  
z důvodu malování uzavřen.

Společnost HORSTAV Olo-
mouc, spol. s r.o. převzala staveniště  

S předstihem odpovídáme 
na očekávanou otázku – kdy 
bude zahájen sběr bioodpadu. 
Odpověď zní – v pátek 4. dubna. 
Oproti loňsku tedy dochází ke 
změně svozového dne, dvoutý-
denní interval zůstává.

MALOVÁNÍ SÁLU

REKONSTRUKCE 
KANALIZACE

BIOODPAD

a zahájila práce na rekonstrukci 
části staré dešťové kanalizace v ulici 
Vyhnálovská a Hynkovská. Práce 
budou prováděny v úseku od domu 
Vyhnálovská 13 do křižovatky s uli-
cemi Nádražní, V Oleškách, Příčná  
a v Hynkovské ulici do křižovatky  
s ulicí Dvorská.

Protože trasa kanalizace vede 
převážně v komunikaci ,  bude  
v  t ě c h t o  m í s t e c h  v  n e z b y t -
né míře omezen průjezd a parko-
vání vozidel. Prosím, respektuj-
te tuto okolnost. Současně prosím  
o zvýšenou opatrnost v blízkosti 
stavby.
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Po klarinetovém koncertu 
pořádaném v sobotu 1. března 
se můžeme těšit na další hudební 
zážitek, Bude jím koncert dvou 
houslistů, Leoše Čepického (kro-
mě jiného též primária Wihanova 
kvarteta) a jeho syna Jakuba. 
Tento houslový koncert se koná  
v pátek 14. března v 19 hodin  
v Domě služeb.

Senior klub zve všechny dne  
8. března 2014 na oslavu MDŽ, která 
se koná ve 14 hod. v Obecním sále. 
Odpoledne  vystoupí pěvecký soubor 
z Příkaz. K tanci a poslechu zahrají 
manželé Hesovi z Jívové.

O bohaté občerstvení a tombolu se 
postarají členky senior klubu. Přijďte 
si s námi zatančit a užít si pěkné od-
poledne. Vstupné 50,-Kč.                                                           

Na Vaši účast se těší senior klub 
Skrbeň.

POZVÁNKA 
NA MDŽ

DALŠÍ KONCERT

Ve středu 12. března se v knihovně 
koná přednáška Mgr. Ondřeje Jirouta 
na téma „Výtvarné umění v křesťan-
ství“. Začátek je v 18 hodin.

Od počátku ledna 2014 je na internetu 
nový zpravodajský portál pro oblast Hané 
nazvaný Metropole Olomouc. Webové 
stránky jsou určené občanům, kteří žijí 
přímo ve městě, dojíždějí do něj z okolí, 
případně Olomouc považují za přirozené 
centrum svého regionu. 

Na www.metropole-olomouc.cz jsou 
několikrát denně aktualizovány zprávy  
o nejdůležitějších tématech hýbajících 
děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn 
kuriozit nazvaný „Olomoucká nej“, prostor 
pro glosy a výběr z černé kroniky. Zcela 
nově se na portálu objevuje také souhrn 
kontaktních údajů na klíčové instituce ve 
městě, k nimž patří například zdravotní 
pojišťovny, úřad práce, finanční úřad  
a katastrální úřad. Web rovněž přináší 
seznam mateřských, základních, středních 
a vysokých škol včetně telefonů a emailo-
vých adres. 

Portál Metropole Olomouc je moder-
ním webem propojeným s populárními 
sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak 
objevují na Facebooku, Twitteru a Goo-
gle+. Zájemci o nejčerstvější informace 
proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí 
se k odběru novinek přihlásit na některé 
z těchto sítí. 

Případné náměty a připomínky je 
možné posílat na adresu redakce@metro-
pole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne 
prostor informacím o dění v jednotlivých 
městech a obcích včetně spolkového 
života a tradičních místních akcí. Žádná 
akce není tak malá a nevýznamná, aby se 
o ní nemohlo psát na portálu Metropole 
Olomouc. -mo-

Metropole 
Olomouc informuje

O VÝTVARNÉM 
UMĚNÍ

Je známo, že se fotografování 
dnes věnuje mnoho lidí, přitom mno-
zí na vysoké úrovni. Je ale škoda, že  
o kvalitních a zajímavých snímcích se ob-
vykle dozví jen okruh přátel toho kterého 
autora. Přitom se jedná o cenné doku-
menty své doby – obce a veškerého dění  
v ní. Proto zveřejňujeme výzvu (současně  
i prosbu) – poskytněte své snímky obecní-
mu úřadu. Na záběrech mohou být budovy  
a jiné objekty, okolní příroda, události 
(ostatky, čarodějnice, …). Po dohodě  
s každým autorem by byla vybrána 
kolekce fotografií, z nichž by byly zho-
toveny profesionální zvětšeniny vhodné  
k stálému vystavení například na schodišti 
a chodbě Domu služeb, ve škole, na obec-
ním úřadě atd. Možná by mohl vzniknout  
i kalendář. 

Neváhejte, neostýchejte se, stojí to 
za to.

Snímky posílejte na obec@skrben.cz 
ve formátu nejlépe JPG, lze je též přinést 
na obecní úřad na datovém nosiči, případ-

FOŤTE SKRBEŇ

Evidence obyvatel :  s ta t is t ika  
k 31. 12. 2013

Celkem osob: 1213
Muži 476
Ženy 492
Chlapci 117
Děvčata 128

Pohyb osob:
Přistěhovaní 19
Odstěhovaní 23
Narozeni 14
Úmrtí 9

Sňatky 5
Rozvody 5 

četnost příjmení:
Spurný – 15, Spurná – 12, Zatlouka-

lová – 12, Zatloukal – 11, Navrátilová – 
10, Fiala – 10, Zlámal – 10, Navrátil – 9, 
Bodlák – 9, Zlámalová – 9, Protivánková 
– 8, Protivánek – 8, Palla – 8, Dopita – 8, 
Zbořil – 7, Smitková – 7, Sedláčková – 7, 
Pallová – 7, Dvořáková – 7, Absolon - 7

četnost jmen:
Jan – 47, Jiří – 39, Marie – 35, Petr – 

35, Jana – 31, Anna – 31, Pavel – 29, Josef 
– 29, Jaroslav – 26, Tomáš – 24, Martin 
– 18, Miroslav – 18, Eva – 16, Michaela 
– 15, Hana – 15,  Zdeněk – 14, František 
– 14, Lucie – 14, Věra – 14, Michal – 14, 
Kateřina – 13, Monika – 13, Václav – 13, 
Antonín – 12, Jakub – 12, Zdeňka - 12

Kolik nás je ně i k naskenování. Mohou to být fotky už 
pořízené nebo nafocené letos. 

KULTURA

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, březen 2014


