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Ve středu 25. 5. bylo v prosto-
rách mateřské školy rušno. Něko-
lik rodičů se rozhodlo uspořádat 
„Večerníčkův zábavný den“ pro 
všechny děti z naší mateřské školy. 
Každé z dětí prošlo 10 stanovišti 
pohádkových postav, ve kterých si 
mohlo vyzkoušet svou šikovnost 
i důvtip. Odměnou jim byl balíček 
s drobnými dárky, medaile, diplom 
a pro každého tričko s potiskem jako 
upomínka na prožitý den.

Dětem se takto zorganizovaný den 
moc líbil a proto věříme, že se tato 
akce může příští rok znovu zopako-

VEČERNÍČKŮV DEN vat. Organizátoři tímto také děkují za 
podporu hasičům a starostovi obce.

	 	 	 	 	
Za	všechny	pořádající

Marcela	Weiglhoferová

Skrbeňští hasiči zvou všechny děti 
i rodiče na Hasičský dětský den, který 
se bude konat v sobotu 25. června od 
15 hodin na Sokolském hřišti nebo 
ve Farské zahradě (podle počasí). 
Hrát bude skupina MIŠ MAŠ. Bohaté 
občerstvení pro děti i rodiče bude 
zajištěno.

HASIČSKÝ 
DĚTSKÝ DEN



2

INFOR

V březnovém Inforu byl článek po-
pisující přípravu „Veselého projektu“, 
tedy návrhu na zcela nové, moderní 
vybavení zahrady mateřské školy 
herními prvky. Kvalitní příprava na 
níž se posílely děti, učitelky i rodiče, 
se vyplatila a posuzující komise pro-
jekt vybrala k podpoře. Obec získává 
dotaci 400 tis. Kč z celkových nákladů 
přesahujících 600 tis. Kč. 

Na letošní rok zastupitelstvo na-
plánovalo stavbu komunikace v ulicích 
Zahradní a Příčná. Předpokládaná cena 
je přes 3 mil. Kč (výsledek výběro-
vého řízení zatím není znám). Cesta 
v těchto místech je natolik potřebná, 
že bylo rozhodnuto pustit se do stavby 
i v případě, že se nepodaří získat žád-
nou dotaci. Ta ale nakonec získána 
byla, z Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje. Po vyhodnocení 
celkového počtu 214 podaných žá-
dostí  se skrbeňská žádost  zařadila na 
10. místo. Částka 500 tis. Kč je velmi 
vítanou pomocí. 

DOTACE NA 
KOMUNIKACE

„VESELÝ PROJEKT“ 
USPĚL

Na sklonku zimy, kdy se ve větší 
míře začaly opět ukazovat závady na 
silnicích, se lidé často ptali, co bude 
se silnicí do Horky, která v nejnižším 
místě vypadala spíše jako štěrková 
polní cesta. Stav silnice je již delší 
dobu neutěšený nejen v onom nejniž-
ším místě. Občané se pochopitelně 
obraceli na instituci jim nejbližší, 
na obecní úřad. Obec však nemá ji-
nou možnost, než stížnosti a žádosti 
o nápravu předávat dál, vlastníkovi 
a správci komunikace. Vlastníkem je 
Olomoucký kraj, správcem je Správa 
silnic Olomouckého kraje (SSOK). 

Jaké kroky tedy obec podnikla? 
Již v listopadu loňského roku navští-
vil starosta spolu s dalším členem 
zastupitelstva ing. Špunarem pana 
ing. Černého na SSOK, kde požádali 
o informace, kdy lze předpokládat 
opravu silnice vedoucí přes Skrbeň 
a zdůraznili její špatný stav. Dozvěděli 
se to, co slyšíme stále – nejsou peníze. 
V lednu odešel z obce dopis adresova-
ný odboru dopravy krajského úřadu. 
Jeho přílohou byla písemná stížnost 
Dopravního podniku města Olomouce 
na závady v komunikaci. Dopis byl 
z krajského úřadu samozřejmě postou-
pen na SSOK. 

Na začátku března byl odeslán 
další dopis doplněný fotografiemi 
nejhorších úseků silnice, tentokrát 
adresovaný řediteli SSOK. V odpovědi 
bylo uvedeno, že SSOK je stav silnice 
znám  a že v letošním roce bude pro-
vedena řádná vysprávka a povrch vo-
zovky bude překryt kalovým zákrytem 
SLURRY-SEAL“. Následovalo ono 
známé „záplatování“, které vydrželo 
jen několik dnů. To bylo impulsem 

SILNICE K HORCE 
– CO S NÍ?

k dalšímu dopisu panu řediteli. Mezi 
tím byla nejhorší místa ještě přestříká-
na asfaltovou směsí. Po obdržení dru-
hého dopisu pan ředitel uložil jednomu 
z vedoucích pracovníků SSOK, panu 
Španerovi, osobně navštívit starostu 
a vysvětlit, co lze očekávat. Z hlediska 
uživatelů silnice v zásadě nic moc, pe-
níze stále chybí. Na investice by bylo 
v Olomouckém kraji třeba 25  miliard 
Kč, ročně je však k dispozici jen necelá 
miliarda. Nicméně je dle pana Španera 
v plánu překrýt celý úsek do Horky 
zmiňovaným kalovým zákrytem. Také 
slíbil, že koncem léta by bylo možné 
uvažovat o předláždění nejhorších míst 
v ulici Hlavní.

Na téma „sokolského“ hřiště už 
bylo napsáno několik článků. Při 
pohledu na hřiště samotné to ovšem 
vypadá, že se nic neděje. Jaká je tedy 
současná situace? Po posouzení spá-
dových a odtokových poměrů se jeví 
jako jediné možné řešení obnovení 
drenážního systému a současně zvý-
šení úrovně celého hřiště, čili zvětšení 
vzdálenosti povrchu od hladiny spodní 
vody, jejíž snížení možné není. Nave-
zený materiál by sloužil jako drenážní 
vrstva, ze které bude voda odvedena 
po obecních pozemcích do Rábské 
svodnice, kam byl před lety drenážní 
systém z hřiště zaústěn, ale již funguje 
jen částečně.

Takový zásah vyžaduje podrob-
nější projektovou dokumentaci 
a příslušná povolení. Na jaře bylo 
proto provedeno geodetické zaměření 
hřiště  a jeho okolí a začíná se pracovat 
na projektu. Po vyřízení všech formalit 
musí následovat obstarání vhodného 
materiálu, jeho navezení a rozprostře-
ní. To by mohlo být prováděno během 
podzimních či zimních měsíců, pokud 
se najde optimální řešení (vhodný 
a dostupný materiál, výhodná doprava 
atd.).  Vzhledem k objemu potřebného 
materiálu a poměrně velké ploše hřiště 
to nebude levná záležitost a hradit ji 
bude obec výhradně z vlastních zdro-
jů, na takováto „přípravná“ opatření 
s dotací počítat nelze. V nejbližší 
době je i možnost dotací na sporto-
viště samotné velmi omezená, peníze 
z regionálního operačního programu 
jsou již vyčerpané. Mezi žadatele se 
Skrbeň v uplynulých letech zařadit 
nemohla, ať už z důvodu několik roků 
trvajícího sporu mezi TJ Sokol Skrbeň 
a Českou obcí sokolskou o vlastnictví 
hřiště, tak z důvodu hledání optimál-
ních vlastnických vztahů po ukončení 
uvedeného soudního sporu. 

Nezbývá, než současnou situaci 
„bez dotací“ využít na popisovanou 

JAK UPRAVIT  
HŘIŠTĚ?Z OBECNÍHO

ÚŘADU
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Na podzim minulého roku jsme 
upravily záhonky naproti hřbitova. 
Vysázely jsme zde okrasné stromky 
a keře. Příjezd od Horky do naší 
obce tak měl být hezký. Z výsadby 
jsme měly radost jen do té doby, než 
bezohlední majitelé psů, které mají 
při procházce navolno, jim umož-
nili, aby mladé stromečky znečistili 
svými výkaly a jeden stromek po 
druhém tak odchází.

Proto bychom chtěly apelovat 
na všechny pejskaře, aby své psy 
při vycházce ohlídali a hezké to 
nebylo jen u nich doma, ale i v celé 
naší obci.

OD SENIOREK 
PEJSKAŘŮM

Dlouholetá učitelka na ZŠ 
v Horce nad Moravou, sedm let 
její ředitelka, zakladatelka horec-
kého seniorklubu... 

Ale především mně velmi 
blízký člověk, lidský, klidný, cha-
rakterní, s úžasným nadhledem. 

Oslovovaly mě především 
dvě její lidské vlastnosti: první, 
že uměla dávat lidem kolem sebe 
pocit, že jsou pro ni důležití, že 
ji zajímají; a druhá, že se snažila 
lidi kolem sebe rozvíjet, nabízet 
jim možnosti seberozvoje a se-
berealizace – přemýšlela, kam 
člověka dál posunout v jeho 
názorech, zájmech, vzdělávání – 
upozorňovala na zajímavé akce, 
knihy, pohledech na problema-
tiku...

 Byla otevřená, komunika-
tivní, plná energie, humoru, byla 
přátelská, uměla druhé ocenit... 
Marně přemýšlím nad nějakým 
špatným charakterovým rysem, 
dnes mi připadá, že i ta ráznost 
a nesmlouvavost byly vlastně 
její dobré vlastnosti, patřily 
k ní a společně s ostatními tvořily 
pro mě obdivuhodnou persónu, 
člověka, kterého jsem vždycky 
rád viděl... A to i v poslední době, 
kdy už byla zlomená bolestmi 
vleklé nemoci.

 
Myslím na ni, v hlavě mám 

pár úsměvných vzpomínek 
a v srdci pocit prázdnoty, kterou 
snad brzy plně překryje vděč-
nost za to, že jsem se s tak pro 
mě krásným člověkem mohl 
setkávat.
	 	 	 	 	

	 	 Jiří	Vymětal

Karla 
Koloušková 
(1943 – 2011)

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY MHD

OBEC PLÁTCEM DPH
Od 1. června se obec Skrbeň 

stává povinně plátcem daně z přida-
né hodnoty. Občanů se tato nemilá 
změna dotkne u stočného, ke kterému 
bude muset být přičtena daň. V době 
uzávěrky tohoto čísla Inforu je při-
praven k projednání zastupitelstvem 
návrh, podle kterého by v letošním 
roce byl tento nárůst občanům, kteří 
zaplatí stočné za rok 2011 po 1. červ-
nu, kompenzován formou příspěvku 
z obecního rozpočtu. Všichni by tak za 
rok 2011 bez ohledu na zavedení DPH 
platili stejně.

Po jarních deštích začala opět 
bujně růst tráva a snad každý, kdo 
má u svého domu kousek trávníku, 
zprovoznil po zimě sekačku, aby měl 
své okolí upravené. To je jistě chvá-
lyhodné, přerostlá tráva nijak vábně 
nepůsobí  a přináší i jiné komplikace. 

BERME OHLEDY

Nicméně – všichni bychom přitom 
měli být ohleduplní vůči svému oko-
lí. Také se vám stalo, že jste si chtěli 
v neděli o chvilku déle pospat nebo 
v klidu posedět na své zahrádce, upra-
vené, s posečeným trávníkem, když 
pojednou soused začal dohánět, co 
nestihl, nastartoval sekačku a bylo po 
klidu? Dopřejme si vzájemně ten dnes 
mnohdy vzácný klid a v neděli nechej-
me sekačky a vyžínače odpočívat. 

Malovaná čekárna na autobusové zastávce, která díky originální výzdobě 
od Marka Navrátila svého času proslavila Skrbeň po celé republice, pod-
lehla zubu času. Nahradil ji moderní prosklený přístřešek. Současně byly 
vyměněny vývěsní skříňky. 

přípravu terénu, na kterém snad 
v dalším období, doufejme že opět 
umožňujícím žádat o dotace na spor-
toviště, vznikne slušná hrací plocha 
a další vybavení.
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KULTURA Základní umělecká škola 
Litovel, pobočka ve Skrbeni, 
pořádá talentové zkoušky pro hru 
na klavír, které se budou konat 
7. a 8. června od 17 do 19 hodin 
v Domě služeb. Těšíme se na 
nové malé klavíristy!

Zájemci o výuku hry na 
zobcovou flétnu a kytaru se mo-
hou přihlásit každou červnovou 
středu v odpoledních hodinách 
na pobočce v Základní škole 
v Příkazích.

Pro případ, že by mohla být 
výuka ve Skrbeni rozšířena i na 
jiné nástroje než klavír, žádáme 
zájemce, aby svůj zájem sdělili 
paní Bodlákové nebo obecnímu 
úřadu.

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY

Oprava vozovky
V ulicích Na Návsi a Vyhnálovská byly opraveny výtluky a praskliny 

ve vozovce tzv. tryskovou metodou. Práce provedla olomoucká firma 
SEKNE spol. s r.o.

Závěrečná	besídka	žáků	hudební	školy	ve	Skrbeni

V září minulého roku se ve Skrbeni otevřela klavírní pobočka Základní 
umělecké školy Litovel. Malí klavíristi, kteří pobočku navštěvují, a to jsou 
zejména skrbeňské děti, se pilně po celý školní rok připravovali, aby mohli pro 
své rodiče, blízké a veřejnost uspořádat koncert. A to se taky stalo. Ve čtvrtek 
26. května proběhla na Domě služeb, myslím velmi povedená, klavírní besídka. 

Klavírní besídka

I přes nízký věk žáků děti dokázaly 
utáhnout skoro hodinové vystoupení. 
Domnívám se, že to byl zážitek nejen 
pro rodiče, blízké, ale i pro děti, kte-
ré si koncertní atmosféru ochutnaly 
poprvé. Nejen tímto vystoupením se 
tato pobočka snaží dostat do povědomí 
místní veřejnosti. Účast sourozenců 
Žižlavských na okresní přehlídce 
čtyřruční klavírní hry v Olomouci 
nebo další drobná účinkování žáků 
před koncerty Klubu přátel hudby byly 
hodnoceny velmi kladně.

Věřím, že klavírní pobočka ve 
Skrbeni má své místo a bude i v dalším 
školním roce vzkvétat.

S	přáním	krásných	letních	práznin	
Lenka	Bodláková


