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Soutěž probíhala u ZŠ Vítězná a na 
DDH v Litovli. V soutěži absolvovala 
družstva čtyři disciplíny v předem 
určeném pořadí jako jednotlivci. Teo-
retická část spočívala v psaní testu BSP 
a byla zaměřena na pravidla provozu 
na pozemních komunikacích. Prak-
tická část spočívala v jízdě zručnosti,  
v pětiminutové jízdě po dopravním 
hřišti v souladu s pravidly provozu 
na pozemních komunikacích a v 
poskytnutí první pomoci zraněným 

při dopravní nehodě. Teoretická část 
byla zaměřena na test BSP a pravidla 
provozu na pozemních komunikacích.
Obsah jednotlivých disciplín odpovídá 
požadavkům na znalosti a dovednosti 
žáků základních škol věkové kategorie 
10-15 let a navazuje na výuku doprav-
ní výchovy. 

Základní školu reprezentovala 
dvě družstva. První ve složení Michal 
berka, Veronika Doleželová, Tomáš 
Gabrlík, Michaela Planková.

Družstvo se umístilo na čtvrtém 
místě. 

Druhé družstvo ve složení Vikto-
rie adamicová, Dominik otásek, 
natálie Štangová, Martin Přidal. 

Žáci tohoto družstva zvítězili  
a postoupili do okresního kola, které se 
konalo 16. května ve Šternberku. Zde 
vybojovali 4. místo.

Z vesnických škol byli nejlepší. 
Medailová místa obsadila družstva  
z městských škol, která mají přece 
jen výhodu v tom, že ve městech jsou 
vybavená dopravní hřiště. 

	 	

Mgr.	Lenka	Nováková

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
Ve čtvrtek 3. 5. 2012 se dvě čtyřčlenná družstva složená ze žáků  

a žákyň Základní školy skrbeň zúčastnila okrskového kola Dopravní sou-
těže mladých cyklistů v Litovli.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém zasedání  30. dubna toto usne-
sení:

1/14/2012
ZO bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení.

2/14/2012
ZO schvaluje uzavření smlouvy  

na zpracování žádosti o dotaci z ROP 
Střední Morava na projekt „Moravská 
stezka na území ORP Olomouc, v k.ú. 
Skrbeň“ s Ing. Stanislavem Loser-
tem. Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

3/14/2012
ZO schvaluje uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Luďkem 
Vrbou na vypracování projektové 
dokumentace cyklostezky „Moravská 
stezka na území ORP Olomouc, v k.ú. 
Skrbeň“ pro územní řízení (posunutí 
termínu plnění do 5. 9. 2012).

4/14/2012
ZO schvaluje :
a) závazek financování realizace 

projektu cyklostezky „Moravská stez-
ka na území ORP Olomouc, v k.ú. Skr-
beň“ (předpokládané celkové náklady 
4.736.421,60 Kč) z rozpočtu obce            
v roce 2013 - 2014. Podmínkou je zís-
kání dotace z Regionálního operačního 
programu Střední Morava.

b) závazek financování provozu 
cyklostezky „Moravská stezka na 
území ORP Olomouc, v k.ú. Skrbeň“ 
po celou dobu udržitelnosti projektu 
(po dobu 5 let) v případě, že bude 
vybudována.

5/14/2012
ZO souhlasí s vypsáním výbě-

rového řízení na opravu chodníků  
v ulici Hlavní. Skutečný rozsah oprav 

bude stanoven na základě posouzení 
nabídek.

6/14/2012
ZO bere na vědomí podmínky 

podání žádosti o dotaci v rámci 9. 
výzvy MAS Moravská cesta a schva-
luje podání žádostí o dotace na: 

a) půdní vestavbu hasičské zbroj-
nice (projekt „ Jaro, léto, podzim, 
zima - v hasičárně je vždy prima“) – 
požadovaná dotace 68% uznatelných 
nákladů. 

b) prodloužení chodníků v ul. 
Jos. Fialy + parkoviště a odstavné 
plochy v ul. Vyhnálovská (projekt 
„Chodníky, parkoviště a odstavné 
plochy“) – požadovaná dotace 52% 
uznatelných nákladů). 

7/14/2012
ZO schvaluje závěrečný účet obce 

za rok 2011 bez výhrad.

8/14/2012
ZO schvaluje, že o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2012 bude 
požádán Krajský úřad Olomouckého 
kraje.

9/14/2012
ZO schvaluje rozpočtový výhled 

obce Skrbeň na období 2013 až 2015.

10/14/2012
ZO souhlasí se záměrem vytvo-

ření společného školského obvodu 
Základní školy a mateřské školy Horka 
nad Moravou pro 2. stupeň základní 
školy.

11/14/2012
ZO schvaluje uzavření smlou-

vy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce kanali-
zace Vyhnálov“ se společností IDOP 
Olomouc, a.s. Podpisem smlouvy je 
pověřen starosta.

12/14/2012
ZO souhlasí se záměrem směnit 

část pozemku p.č. 578/3 za části 

pozemků p.č. st. 93 a st. 86 a odkoupit 
soukromé pozemky dle návrhu.

Pozn.: Jedná se o  některé předza-
hrádky nebo jejich části, které zasahují 
do chodníků.

13/14/2012
ZO souhlasí s vypsáním výběrové-

ho řízení na opravu studní za školou 
a na hřišti.

14/14/2012
ZO vyhlašuje 2. ročník soutěže 

„Rozkvetlá Skrbeň“.

15/14/2012
ZO schvaluje příspěvek pro Střed-

ní školu a Základní školu DC 90, s.r.o., 
Topolany ve výši 10 000 Kč.

16/14/2012
ZO schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 1/2012. 

17/14/2012
ZO schvaluje uzavření kupní 

smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 
273/6 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň 
označené jako 273/53 o výměře 62 m2 

vlastníkům sousedního domu č.p. 269 
za celkovou kupní cenu 3.100,00 Kč. 
Náklady na vyhotovení kupní smlouvy 
a vklad do katastru nemovitostí uhradí 
kupující. Podpisem smlouvy je pově-
řen starosta. 

18/14/2012
ZO schvaluje uzavření smlouvy 

o dodávkách zemního plynu se spo-
lečností Europe Easy Energy, a.s. a 
o dodávkách elektřiny se společností 
Centropol energy, a.s.

19/14/2012
ZO schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, 
o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné tech-
nické herní zařízení povolené Minis-
terstvem financí podle jiného právního 
předpisu.
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ Příběh PET lahve
Jako každým rokem se žáci místní základní školy vydali 

na ozdravný pobyt v přírodě. Letos zamířili do rekreačního 
střediska Sluníčko, které se nachází nedaleko města Trhová 
Kamenice v malebné přírodě Českomoravské vrchoviny. 

Letošní plavba se opravdu vydařila
V pondělí 23. dubna připlula k naší škole loď, která od-

vezla skrbeňské námořníky na ostrov „Sluníčko“. Všichni 
námořníci prozkoumávali celý týden území ostrova, stavěli 
lodě, naučili se číst z map, luštili různé kódované zprávy, 
ale hlavně hledali ztracený poklad, který na ostrově ukryli 
piráti. Vedle soutěží v různých námořnických zkouškách 
mladí námořníci nezanedbávali ani sportování, běhání, 
závodění a tanec. 

Zkrátka nepřišla ani turistika. Putování lesem k místní 
rozhledně a do nedalekého městečka prověřilo naši kon-
dici. V městečku Trhová Kamenice jsme probádali kostel, 
kamennou kašnu na náměstí a muzeum se strašidelným 
sklepením, kde naši pozornost upoutala místní strašidla.

Velmi zajímavá byla i návštěva keltského archeopar-
ku v Nasavrkách, který nám nabídl rozsáhlou expozici 
keltské kultury. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o 
historii Keltů, způsobu jejich života, řemeslech, rituálech. 
Vyzkoušeli jsme si mlít obilí, razit keltské mince, držení 
štítu a oštěpu. Při prohlídce místnosti o pohřbívání, kde 
jsme si prohlédli tři keltské hroby, zavládlo mezi námořníky 
nezvyklé ticho. Ale i tuhle zkoušku odvahy otrlí mořeplavci 
bez obtíží zvládli. Na konci prohlídky jsme shlédli hraný 
film o Keltech.

byl název výtvarně- ekologické soutěže, kterou vyhlási-
lo SEV Sluňákov pro jednotlivce i školní kolektivy v rámci 
kampaně „Jakpak dopad odpad.“

Pro 10 dětí z přírodovědného kroužku při ZŠ  Skrbeň 
to byla výzva.

Kódovaná zpráva byla vyluštěna, poklad byl všemi 
námořníky nalezen, okolí prozkoumáno, zásoby jídla  
a čistého oblečení byly vyčerpány, proto v pátek 26. dubna 
námořníci usoudili, že odplují zpět na rodný ostrov. 

Již na zpáteční cestě plánovali, kam poplují za pozná-
ním příště.

Mgr.	Vladimíra		Zapletalová

Chuť pracovat na něčem ojedinělém nám nechybí  
a i nápadů jsme měli na rozdávání. Zbývalo vyřešit 
technické a pracovní postupy. Zkušenosti se spojováním 
PET lahví jsme neměli a času na experimentování moc 
nebylo. Po několika osobních neúspěšných pokusech 
jsme se přece jen vypracovali na dokonalé automobi-
lové techniky a souhra byla znát. Chvílemi naše práce 
připomínala mraveniště, ve kterém se to nejenom nad-
šeně hemžilo pracanty, ale práce nám šla svižně od ruky 
a prvotní nápad dostával své tvary. Nové zkušenosti  
a zručnost, kterou jsme získali při výrobě našeho školního 
PET auta nás  hodně těší a jsme na sebe pyšní. Vždyť máme 
být na co. Naše PET auto  bylo vyhodnoceno jako nejlepší 
výtvarné dílo v kategorii 1. stupňů všech zúčastněných 
základních škol a má  dokonce i svůj technický průkaz  
v podobě básničky.

Naše ocenění jsme si přebrali na EKOLOGICKÝCH 
DNECH v Olomouci 1. května 2012.

Za	žáky	přírodovědného
kroužku	Skrbeň	Mgr.	Jarmila	Kulatá

Když	pak	přišel	prázdnoty	čas,			
u	žlutého	boxu	jsme	si	dali	sraz.								
Dnes	už	je	to	pro	nás	jiné,		
kolečka	si	namažeme,
do	světa	se	rozběhneme,
širé	kraje	poznáváme.	

Každá	moje	sestřička,											
zrodila	se	jako	ropná	kapička,																									
aby	svým	obsahem,																		
posloužila	lidem	všem.									
Při	práci	či	při	sportu,																
či	jen	při	hře	na	dvorku.	
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Naše obec využila nabídky spo-
lečnosti ENTERPLEX  a zúčastnila 
se on-line výběrového řízení na do-
davatele zemního plynu a elektrické 
energie. S vítěznými dodavateli byla 
uzavřena smlouva na období 22 měsí-
ců. Během této doby dojde ve srovnání 
s nynějšími cenami současných doda-
vatelů  k úspoře nákladů v obecních 
a školních objektech, u plynu 268 tis.  
u elektřiny 40 tis. Kč.

Dodávka energií  (elektřiny  
a plynu) je v dnešní době velmi aktu-
ální téma – na českém trhu vznikly 
desítky nových společností slibujících 
nejlepší ceny. Praktiky některých  
z nich jsou však na pokraji společenské 
i právní přijatelnosti.

• Jak se tedy člověk může 
v tak velkém množství nabídek 
orientovat? 

• Které společnosti jsou sluš-
né a které se snaží ze svých 
zákazníků pouze vytěžit co nej-
více peněz? 

• Co může člověk dělat, 
podepíše-li nevýhodnou smlou-
vu? 

• Je zákon na straně zákazní-
ků nebo dodavatelů?

 
Na tyto i mnohé další otázky vám 

rádi odpovíme ve čtvrtek 14. června  
v 18.00 v Domě služeb.

• Již o změně dodavatele 
uvažujete? 

• Zajímá vás, zda a kolik by 
se ve vašem případě dalo reálně 
ušetřit?

• Chcete slyšet objektivní 
názor energetického poradce?

Pokud ano, přineste si s sebou 
Vaše roční vyúčtování a my vám rádi, 
nezávazně a hlavně zdarma poradíme 
nejlepší řešení.

Zlepšujeme situaci na trhu  
s energiemi, jsme optimal Energy

K akcím pořádaným pro děti 
patří každoročně Hasičský dětský 
den. Letos je naplánován na sobotu  
23. června a bude se konat na hřišti. 
Děti budou moci vyzkoušet svou do-
vednost v řadě disciplín, které budou 
mít spojitost s prací hasičů.

ÚSPORA  
ZA ENERGIE

HASIČSKÝ 
DĚTSKÝ DEN

DĚTSKÝ DEN V MŠ

OPRAVDU  
JE MOŽNÉ UŠETŘIT 
ZA ENERGIE?

Fotografie z Mongolska 
Obecní knihovna připravuje vý-

stavu fotografií z Mongolska paní 
Mgr. Zdeňky Lammelové, M.A. 
Tato země je domovem jedné z mála 
nomádských kultur, která si dodnes 
uchovala svůj kočovný způsob života. 
Výstava fotografií zachycuje setkání  
s lidmi a jejich každodenními příběhy, 
ale také s krajinou nekonečného nebe.                                               
Vernisáž výstavy se koná v pátek  
29. června v 18 hodin.

Také v letošním roce se našel 
čas, chuť a odhodlání několika rodičů 
zpříjemnit dětem v MŠ jedno květnové 
dopoledne – 16. 5. 2012. Tentokrát 
byla tématem dne BEZPEČNOST.

Bezpečnost našich dětí je jedna  
z našich priorit, cílem akce bylo zá-
bavnou formou přinést dětem znalosti 
základních pravidel správného chová-
ní nejen v dopravě a také přiblížit práci 
našeho záchranného sboru – hasičů, 
policistů a zdravotníků.

Každé dítě si vyzkoušelo alespoň 
na chvíli stát se hasičem či záchraná-
řem, v čemž jim pomáhali skutečný 
hasič a opravdová záchranářka. Na 
vše dohlížel i pan policista, který řídil 
dopravu v MŠ.

Děti ve skupinkách prošly 12 
stanovišti, ve kterých si vyzkoušely 
své znalosti základních pravidel sil-
ničního provozu, dopravních značek, 
bezpečnostních prvků, první pomoci 
či hašení požáru.

Odměnou jim byly bezpečnostní 
vesty, medaile, diplomy, reflexní ná-
ramky a pexeso.

Touto cestou bychom rádi poděko-
vali skrbeňským hasičům a obecnímu 
úřadu za zakoupení bezpečnostních 
vest, ze kterých měly děti velikou 
radost.

											
Za	pořadatele		

Marcela	Weiglhoferová

KDE NEBE 
NEKONČÍ…

KULTURA


