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Kresby paní Jarmily Vrbkové

Výstava kreseb 
paní Jarmily Vrbkové 
ze Žerotína
bude instalována  
v obecní knihovně.

BIOSCOP POZVAL SKRBEŇÁČEK
Možná si říkáte co to ten Bioscop 

je? Nějaká firma na výrobu biopotravin 
nebo zpracování odpadu? Je to firma, 
která se stará o distribuci filmů do 
kin a obchodů a protože Skrbeňáček 
provozuje letní kino na Močidle (musí 
být registrováno), vyplývá z toho něco 
málo výhod.

Např. informace o nabídce no-
vinkových filmů až po pozvánky na 
filmové předpremiéry. Bohužel 95 % 
těchto akcí se koná v Praze. Proto když 
mi přišla pozvánka od Bioscopu na 
předpremiéru dvou českých komedií, 
řekl jsem si „jednou se tam podívat 

musíš“, zkusit se má vše. Odepsal 
jsem na onen email, ať mi drží 2 mís-
ta, přece nepojedu sám, musím se  
o tu zkušenost s někým podělit, s mou 
dražší polovičkou.

O jaké filmy vlastně jde? 3Bobule 
a Štěstí je krásná věc.

 Vyrazili jsme ráno už před půl 
sedmou abychom stihli vlak 6:50. 
Cesta ubíhala rychle a už po 9. hod. 
jsme byli na hl. nádraží v Praze. Po-
malou procházkou jsme se dostali až 
do kina Lucerna. Zde je před sálem 
velká kavárna a šatny. Uvítala nás paní 
vedoucí, které jsme předali pozdrav 

z Moravy, domácí švestkovou. (byla 
ráda :-)). 

Během půl hodiny se kavárna 
zaplnila tzv. Kinaři – cca 140 lidiček.

V 10:30 zazněl zvonec a všichni 
se začali přesouvat do sálu, který má 
kapacitu 453 osob, takže jste si mohli 
vybrat kam si sednete. Jakmile se 
všichni usadili, začala paní uvaděčka 
představením producenta filmu 3Bo-
bule, pana Vicana - majitele vinařství. 
Řekl pár slov a pak dodal, že film 
je věnován herci – mistrovi panu 
Postráneckému. Poté popřál hezkou 
zábavu a začalo se promítat. Film 
3Bobule volně navazuje na předchozí 
2 díly a je protkán melancholickými 
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Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém zasedání 17. února toto usnesení:

- bere na vědomí informaci  
o plnění usnesení.

- schvaluje uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvám o partnerství a spo-
lupráci na projektu „Kompostéry pro 
Skrbeň a další obce“ mezi obcí Skrbeň 
a obcemi Horka nad Moravou, Křelov-
-Břuchotín, Hvozd, Kralice na Hané, 
Mořice, Oplocany, Pňovice.

- schvaluje uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti se Správou silnic 
Olomouckého kraje, p.o. k části po-
zemku p.č. 582/1 v k.ú. Skrbeň, stavba 
„Skrbeň-veřejné osvětlení Nová čtvrť, 
U rybníka, U Hřiště – III. etapa“.    

- schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na realizaci zakázky „Založení 
lokálního biocentra LBC 2 (LC 17) na 
pozemku p.č. 325/27 v k.ú. Skrbeň“  
s předkladatelem nejvýhodnější nabíd-

ky, společností FCC Prostějov s.r.o., 
IČ 262 24 178.

- souhlasí s připojením obce  
k akci Vlajka pro Tibet.

- Cena za 1 m3 odpadní vody 
se pro období od 1. 1. 2020 stanovuje 
ve výši 55,03 Kč + DPH. Množství 
odvedené odpadní vody pro účely 
paušální platby se na základě měře-
ní v předchozím roce stanovuje na  
33 m3/osoba/rok. 

Stočné pro rok 2020 dle takto 
stanoveného množství odvedené od-
padní vody činí 2.028 Kč/osoba/rok 
včetně DPH.

Placení stočného lze po dohodě  
s obecním úřadem rozložit do několika 
splátek.

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

- stanovuje hodnotu kompenza-
ce připadající na jednu osobu pro rok 
2020, která se poskytuje při včasném 
zaplacení veškerých poplatků, stočné-
ho a nájemného vůči obci, na 340 Kč.

- schvaluje Zásady pro posky-
tování dotací a darů z rozpočtu obce 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

prvky – vkládanými radami o víně a životě hlasem pana Postráneckého. Trvá 
téměř 100 minut a může se ve své komediálnosti rovnat svým předchůdcům.

Po skončení filmu nás čekalo občerstvení a malá debata o filmu. Jakmile 
byli všichni nasyceni, zazněl opět zvonec a opět se šlo do sálu.  Paní uvaděčka 
představila druhý film – Štěstí je krásná věc a poté uvedla jednoho z hlavních 
protagonistů pana Karla Zimu. Musím říct, že ve filmu jsou herci větší. Pan 
Zima, 48letý herec, je nevelké postavy 165 cm. Popřál všem hezkou zábavu a 
pak dodal, že se také těší, protože film ještě neviděl. Film „Štěstí je krásná věc“ 
je o zadlužené, nezaměstnané partnerské dvojici Janě a Čendovi bydlících na 
vesnici, kteří vyhrají v loterii 176 mil. korun. Jakmile se o jejich výhře dozví 
celá ves, začnou všichni „natahovat ruce“.

Po skončení promítání pan Zima vyprávěl několik zážitků z natáčení a odpo-
věděl na všechny dotazy. Poté se rozloučil a odešel na další divadelní zkoušku. 

Přešli jsme opět do kavárny, kde jsme se ještě pobavili s paní, která 39let 
dělá vedoucí kina v Litomyšli. Vyprávěla o náročné práci (hlavně papírování) 
a chodu kina atd. Byl čas odchodu, poděkovali jsme za pozvání a odešli opět 
na vlak.

Hodnocení – určitě je dobře, že provozovatelé kin mají možnost vidět 
film dříve než ostatní diváci, mohou lépe posoudit zda se bude film líbit. 
Za mě: Film 3Bobule 9 z 10, premiéra 12. 3., Film Štěstí je krásná věc  
6 z 10, premiéra 2. 4. Miroslav Štanga

Skrbeň na podporu sportovních, zá-
jmových a jiných obdobných aktivit  
v předloženém znění.

- schvaluje poskytnutí daru 
10.000,- Kč pro Nejste sami – mobilní 
hospic, z.ú., IČ 04871243.  

- schvaluje poskytnutí daru 
12.000,- Kč pro Společnost pro ranou 
péči, pobočka Olomouc, IČ 75095009.  

- schvaluje poskytnutí daru  
25 000,- Kč pro Seniorklub Skrbeň 
z.s., IČ 01303465, na jeho činnost  
v roce 2020. 

- souhlasí s ukončením smlouvy 
o nájmu obecní hospody uzavřené dne 
15. 10. 2019 s panem Davidem Zláma-
lem dohodou. O termínu ukončení bude 
rozhodnuto do konce března 2020.

- schvaluje zveřejnění záměru 
pronajmout obecní hospodu za pod-
mínek, které jsou přílohou zápisu.

- schvaluje Dodatek č. 1 k statu-
tu Fondu obnovy a rozvoje splaškové 
kanalizace obce Skrbeň. 

- schvaluje použití prostředků 
Fondu obnovy a rozvoje splaškové 
kanalizace obce Skrbeň na úhradu 
nových čerpadel určených pro obnovu 
vybavení čerpacích jímek.

- souhlasí se záměrem převést 
formou daru vodovodní přivaděč 
mezi obcemi Horka nad Moravou  
a Skrbeň do majetku Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a.s. a pověřuje 
starostu jednáním ohledně přípravy 
tohoto převodu.

Pravidelný svoz bioodpadu 

bude zahájen v úterý 17. března 

a bude prováděn v pravidelných 

dvoutýdenních intervalech.

SVOZ  
BIOODPADU
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Od března se vybírají poplatky za odpad a stočné. 

Poplatky lze hradit hotově na obecním úřadě nebo 
převodem na účet obce Skrbeň, a to zvlášť odpady, zvlášť 
stočné.

Poplatky lze hradit převodem samostatně za každou 
osobu na její rodné číslo nebo za více osob s uvedením 
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 příjem-
ce nevejdou všechny údaje o poplatnících, je povinnost 
plátce poplatku doručit na obecní úřad vyplněný formulář 
„Oznámení o hromadné platbě poplatku za odpad nebo 
stočného“ (ke stažení na adrese www.skrben.cz/dokumen-
ty/ostatní dokumenty), kde budou tito poplatníci uvedeni,  
a to osobně, do schránky obecního úřadu nebo zaslat 
e-mailem na adresu obec@skrben.cz

Odpad: 492,- Kč/osoba
vs: 1340 ss: RČ plátce

Stočné: 2 028,- Kč/osoba
vs: 2321 ss: RČ plátce

Číslo účtu: 180 172 3369 / 0800

Po uhrazení všech poplatků za celý dům si přijďte 
vyzvednout stravenky (kompenzace za navýšení ceny 
stočného a za včasnou úhradu veškerých poplatků).

Variabilní symboly pro ostatní platby:

Zahrádka, pozemek 1019
Pozemek pod kůlnou 1019
Pronájem sportoviště 2111
Přihlášení
k trvalému pobytu  1361

PLACENÍ POPLATKŮ

Tato otázka není určena milovníkům tabákového kouře. 
Je určena majitelům domů, provozovatelům kotlů na tuhá 
paliva. Jedná se o kouř, který při spalování vychází z ko-
mínů (jinak to nejde) a měla by být ještě doplněna o dotaz, 
zda z kouře není cítit spálený plast nebo jiné nedovolené 
palivo, zda hustota a barva kouře nepotvrzuje špatné spa-
lování nebo špatný postup při zatápění atd. 

Letošní zima je sice nebývale mírná, topit se však 
i tak musí. A současně s tím se množí stížnosti, že se  

KOUŘÍTE?

v některých ulicích ve Skrbeni nezřídka nedá dýchat. Dnes 
je stále oblíbenějším palivem dřevo. Budiž. Ale musí být 
suché, nesmí to být okenní rámy, nebo rozebraný nábytek, 
kotel nemůže být „přidušený“ apod.

Celý svět má obavy z epidemie koronaviru, což nelze 
zlehčovat. Nicméně zplodiny vycházející z komínů tzv. 
lokálních topenišť jsou tady už nyní, na znečištění ovzduší 
mají rozhodující podíl, tak proč bychom se měli navzájem 
trávit!

Pokud se vás to týká, uvědomte si, že i vy dýcháte to, 
co vychází z vašeho komína. Na prvním místě je zdraví, 
až potom případné úspory, i případné sankce, nedojde-li 
k nápravě.

Tomáš Spurný

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKRBEŇ

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

POŘÁDANÝ V SOBOTU 14. BŘEZNA 2020

V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

ZAČÁTEK JE VE 20 HODIN

HRAJE SKUPINA MOTORS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 60 KČ

XII. ROCK

       PLES
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Skrbeň, březen 2020

Kruh přátel hudby připravil na bře-
zen dva koncerty. V sobotu 14. března 
v 18 hod. to bude koncert skrbeňským 
posluchačům již dobře známého sou-
boru Guarneri trio.

V neděli 29. března, také v 18 hodin, 
bude koncert Pražského komorního 
dua s hostováním jednoho z nejznáměj-
ších českých básníků a rozhlasových 
moderátorů Františkem Novotným.

Obecní knihovna zve na přednáš-
ku nazvanou Biblická moudrost ve 
rčeních. Přednáška bude věnována 
historii a významu rčení pocházejících 
z Bible, jejich proměnám v čase, jejich 
ekvivalentům v dalších slovanských 
jazycích. Přednášející rozebere pří-
klady rčení, která dosud vyvolávají 
diskuse mezi vědci. Tato přednáška je 
částí projektu Historie a etymologie 
českých frazémů a je věnována blíží-
cím se Velikonocům.

Přednášet bude prof. Ludmila 
Stěpanova, CSc., profesorka katedry 

KONCERTY

BIBLICKÁ 
MOUDROST 
VE RČENÍCH

slavistiky FF Univerzity Palackého 
v Olomouci a katedry rusistiky 
FF Univerzity Cyrila a Metoda  
v Trnavě.

Přednáška se koná v úterý  
31. března v 18:00 hodin v knihovně.

Očkování a čipování psů bude 
ve Skrbeni provedeno v pondělí  
23. března od 16 hodin ve dvo-
ře obecního úřadu. Zájemci  
o čipování psů se mohou stále 
hlásit na obecním úřadě – osob-
ně, telefonicky nebo e-mailem  
obec@skrben.cz.

OČKOVÁNÍ  
A ČIPOVÁNÍ PSŮ

Na obecním úřadě jsou  
k předání občanům připraveny 
kompostéry. Podle možností bu-
dou po obci rozváženy. Kdo ale 
nechce čekat nebo kdo nebude 
doma zastižen, může si kompo-
stér sám vyzvednout. 

Pro ty, kteří nestihli doposud 
o kompostéry požádat, je ještě 
několik kusů k dispozici. Zájem-
ci se mohou hlásit na obecním 
úřadě.

VÝDEJ 
KOMPOSTÉRŮ


