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STAVEBNÍ ČINNOST NEPOLEVUJE

Dále  by ly  zahá jeny  p ráce  
v Domě služeb. Po nedávné instala-
ci zvedací plošiny vedle schodiště 
přichází na řadu obnova interiéru 
společenské místnosti. Bude vy-
měněno obložení stěn, namísto 
koženkových shrnovacích dveří, 
které sem byly před moha lety 
přemístěny z mateřské školy, budou 

instalovány zcela nové „zlamovací“ 
dveře, nové budou i vstupní dveře. 
Vymění se podlahová krytina, na 
stěnu s okny přijdou nové závěsy 
atd. Upraveno bude topení a elekt-
roinstalace, židle dostanou nové ča-
lounění. S financováním této akce 
pomůže dotace od ministerstva pro 
místní rozvoj. 

Pracuje se také na faře, což je po-
psáno v dalším článku. 

V různém stupni rozpracovanosti 
jsou projektové dokumentace pro další 
akce. Nyní je nejaktuálnější projekt 
rekonstrukce veřejného osvětlení  
v ulici Vyhnálovská a v ulicích na ni 
navazujících, abychom byli připraveni 
ve chvíli, kdy ČEZ začne i v této části 
obce kabelizovat svou síť. Projekt 
rekonstrukce ulice Vyhnálovská s od-
bočením do Hynkovské se připravuje 
už déle, teď se koordinuje s projektem 
už zmiňované kabelizace. Přepra-
covat zřejmě budeme muset projekt 
rekonstrukce Nové čtvrti z důvodu 
komplikace s přeložkami plynových 

V tomto měsíci vrcholí práce na rekonstrukci silnice v úseku od kostela ke 
hřbitovu. Prioritou je dokončení vozovky, současně se dokončují parkovací stání, 
chodníky, napojení vjezdů, terénní úpravy atd. Souběžně bude dokončováno 
veřejné osvětlení. Květiny do ostrůvků podél silnice budou vysazeny později, 
až se zbavíme plevele.
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Mobilní telefony odevzdávejte do boxů na sběrných místech
Podrobné informace jsou k dispozici   –  na sběrném místě 

–   nebo na  www.odlozmobil.cz

Do soutěže jsou zapojeny knihovny a úřady v celém Olomouckém kraji

ODEVZDEJ 
vysloužilý 

mobilní telefon 
v knihovně

14. 6.–30. 9.  2021

Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení

vyhodnocení a předání výher proběhne  v říjn
u 2021

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHOVNA
s největším počtem vybraných mobilních telefonů získá finanční  

odměnu na nákup knih, drobné investice, akce pro veřejnost

Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány

A VYHRAJ 
poukázku na nákup knih 
za1000 Kč

RNDr. Jitka Seitlová, 
místopředsedkyně SenátuElektronický podpis - 18.5.2021

Certifikát autora podpisu :
Jméno : Šmídová Alena
Vydal : Olomoucky kraj Infra C...
Platnost do : 12.5.2022

Sběrný box bude v knihovně a na obecním úřadě.

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém 21. zasedání konaném 24. května 
toto usnesení:

- bere na vědomí informaci  
o plnění usnesení a o průběhu akcí.

- schvaluje uzavření Smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě a dohodu  
o umístění stavby č. IE-12-8007363/
SOBS- 021, 046, 047, 057, 072, 073, 
076, 080, 081 k obecním pozemkům 
p.č. 565/5, 578/3, 602, 664/1, 665/3  
v ulicích Hynkovská, Dvorská, Vyhná-
lovská, V Oleškách, Nádražní.

- schvaluje uzavření kupní 
smlouvy o převodu pozemku p.č. 
291/11 – orná půda o výměře 204 m2 
vzniklého oddělením z pozemku p.č. 
291/6 – orná půda v k.ú. Skrbeň, jak 
je zakresleno v geometrickém plánu 
č. 642-8/2021, z majetku Ing. Zuzany 
Vymlátilové do majetku obce Skrbeň 
za celkovou kupní cenu 6.120,- Kč. 
Náklady na vyhotovení geometrické-
ho plánu, kupní smlouvy a na vklad 
do katastru nemovitostí uhradí obec 
Skrbeň.

- ruší své usnesení č. 6/18/2021.
- schvaluje poskytnutí dotace 

500.000,- Kč Římskokatolické farnosti 
Skrbeň na spolufinancování akce „Ko-
munitní centrum ve Skrbeni – stavební 
úpravy a přístavba fary“ a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace dle ná-
vrhu předloženého Římskokatolickou 
farností Skrbeň. 

- schvaluje uzavření „Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení před-
kupního práva k nemovitým věcem“  
– k pozemku p.č. st. 5/2, zastavěná plo-

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

cha a nádvoří, o výměře 690 m2, sou-
částí je stavba, budova s č.p. 104, po-
zemku p.č. 92/1, zahrada, o výměře 834 
m2, vše v k.ú. a obci Skrbeň, s podmín-
kou snížení kupní ceny hrazené obcí  
o prostředky poskytnuté obcí na rekon-
strukci fary nebo jejich vrácení obci 
při převodu do majetku jiné osoby. 
Tato podmínka platí po dobu 10 roků 
ode dne zápisu předkupního práva do 
katastru nemovitostí.

- schvaluje prominutí nájem-
ného z obecní hospody za období od  
1. prosince 2020 do 30. dubna 2021.

- schvaluje rozpočtové opatře-
ní č. 2/2021.

- schvaluje uzavření Dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo se společ-
ností OHL ŽS a.s. na realizaci 
zakázky „III/4466 Skrbeň – průtah 
(1. etapa)“.

- schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2021,  
o nočním klidu.

- deleguje na valnou hromadu 
Vodohospodářské společnosti Olo-
mouc, a.s. svolané na 18. června 2021  
Tomáše Spurného.

přípojek. Pracuje se na projektu úpravy 
zastávky na Křepelce s vybudováním 
přístupového chodníku, na projektu 
zázemí na hřišti a tůně mezi Hradis-
kem a Oleškami, připravuje se zadání 
projektu cyklostezky do Příkaz.
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Již několikrát se stalo, že se u dveří místní knihov-
ny objevily záhadné tašky a krabice plné převážně 
starších knih. Zřejmě se jednalo o případy, kdy ně-
kdo dělá pořádek a o tyto knihy už nemá zájem. To 
se stává. Ovšem ani veřejné knihovny nejsou určeny  
k tomu, aby shromažďovaly knihy, které se už víceméně 
nečtou. Proto prosíme občany, aby ke knihovně anonymně 
nenosili žádné knihy, květiny, obrazy a jiné předměty, které 
nechtějí mít doma. Případnou nabídku konzultujte předem. 
Děkujeme za pochopení. Vaše knihovnice.

PROSBA Z KNIHOVNY

KULTURNÍ LÉTO 2021

RESTAURACE NA STATKU
 12. 6.  Samorost

 19. 6.  SKROL

 26. 6.  Country All

 3. 7.  Samorost

 10. 7. Country ALL

 17. 7. SKROL

 24. 7.  Samorost

 31. 7.  Country ALL

 7. 8.  Country ALL

 14. 8.  Samorost

 21. 8.  SKROL

 4. 9.  Samorost

 18. 9.  SKROL

VSTUP ZDARMA 

KRYTÉ POSEZENÍ, DĚTSKÉ HŘISTĚ, JÍDLO, PITÍ 

harmonogram akcí se může měnit 
dle nařízení vlády a počasí

Pravidelný konec ve 22 hodin

Stavba běží již pátým měsícem a převážná část prove-
dených prací není z návsi patrná. 

Levé návratí (část zdi chránící vrata před povětrností) 
je v projektu navrženo k přezdění, bylo proto rozebráno na 
začátku prací pro snazší pohyb techniky z prostoru návsi 
na staveniště.

V zimních měsících byly provedeny zemní práce, 
položení ležaté splaškové a dešťové kanalizace. Dešťová 
kanalizace je již napojena přípojkou a zbývá umístit retenč-
ní nádrž. Prováděcí firma REFAS přišla se změnou vedení 
splaškové kanalizace, čerpací šachta je proto přemístěna po-
blíž hlavního vstupu za část návratí navrženou k přezdění.

Vzhledem k nadprůměrným srážkám v minulém  
i letošním roce je vysoko hladina spodní vody a práce pod 
terénem jsou komplikovanější. Pozornost byla věnována 
založení výtahové šachty blízko severozápadnímu nároží 
původního objektu, kde bylo nutné odbourat část zdiva pod 
terénem, provést zpevnění zdi a připravit prostor pro základ 
výtahu.  Dno výtahové šachty bylo provedeno jako „bílá 
vana“ z vodostavebního betonu bez pracovní spáry mezi 
základovou deskou a stěnami, aby se zamezilo pronikání 
spodní vody. 

Budoucí přístavba se vstupní halou a sociálním zaří-
zením je zatím naznačená obrysem provedených základů, 
těleso výtahové šachty je hotové v hrubé stavbě. Šachta 
je provedená ze ztraceného bednění vylévaného betonem, 
konstrukční výztuž je provázaná se starou budovou vlepe-
ním do předvrtaných otvorů na chemické kotvy. Podesty 
před výtahem jsou železobetonové, předpokládá se přizna-
ný betonový povrch po odbednění. Probíhá příprava pro 
vyrovnávací schody mezi vstupní halou a přízemím fary.

Vnější vzhled původního objektu doznává proměny 
osekáním starých omítek a postupnou přípravou na zatep-
lení a výměnu oken. Nová okna budou dřevěná, zasklená 
izolačním dvojsklem a otevíravá dovnitř. Šířka rámu bude 

o něco větší než u starých oken, ale menší než u klasických 
europrofilů. Záměr je přiblížit se vzhledem k původním 
oknům, ale se současnými požadavky na tepelný odpor  
a komfort ovládání.

Uvnitř původního objektu fary byly provedeny hrubé 
instalace rozvodů elektro, vytápění, vodovodu a kana-
lizace. Dále došlo k vybourání podlah v nepodsklepené 
části objektu, provedení podsypu betonovým recyklátem 
a umístění odvětrávacích perforovaných hadic zaústěných 
do starého průduchu komína pro trvalou cirkulaci vzduchu 
pod novým podlahovým souvrstvím. Odvedena bude takto 
zemní vlhkost i případný radon z podloží.

Po provedení zateplení fasád na severním i západním 
průčelí a odstranění lešení bude možné začít s navrženou 
přístavbou. Ing. arch. Viktor Čehovský

Aktuality z průběhu stavby 
komunitního centra ve Skrbeni 
- rekonstrukce a přístavba fary
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Skrbeň, červen 2021

LETNÍ KINO
NA HŘIŠTI

LETNÍ KINO
NA HŘIŠTI

PRINCEZNA
ZAKLETÁ V ČASE

PROMÍTÁME FILM

25. června 2021 od 21:00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Princezna zakletá v čase

Více info

na facebooku
Spolek
Skrbeňáček

Na Kosiřô, na kopečkô
Region, v němž žijeme, můžeme 

lidem, kteří ho neznají, představit 
různě. Třeba i touto hanáckou 
básničkou. Pamětníci  s i  j is tě 
vzpomenou, že ji nezapomenutelným 
způsobem recitoval nedávno zesnulý 
Gabra Andrýsek.

Na Kosiřô, na kopečkô
rêbnik másla plné
do něho se lopatama 
vagón šêšek hrne.

Na stráni só místo mechô

mak a côkr mlené,
semtam hodně navêsoko
pernik rozdrobené.

Šêškê hodně nabobtnaly
po rêbniko plôjó,
a jak fókne větrô vánek,
honem vêskakôjó.

Válijó se pomalóčkô,
tajak v Romžê voda.
Že to lêdi nevidite,
to je hrozná škoda.

Dule v trávě, na rovině, 
Hanák naznak leži,

hlava se mô rozcôchaná
ê v tém spánkô ježi.

Strom plničké cerbulátu
před slônkem ho chráni,
salámem mo vila šômná
môche odeháni.

Z hobê hodně otevřené
jazêk se mô plazi,
takže šêška omotaná
do krkô až vrazi.

Okem v spánkô zakotóli,
šêškê má jôž v břôcho.
Jazêkem se oblêzôje
od ôcha až k ôchô.

Kdêž má šêšek plné břóšek,
eště do třetice
za každó škraň sková jednô,
třeti do trôbice.

A teď přestaň vánkô fókat,
Zastav šêšek pródê,
a te, šômná vilo
zaskoč do hospodê.

Dones pivo od Ječminka,
nalé v kótkê moje,
ať se dávka v žalódkô mym
řádně zkonzumojê.

A pak fóké, fóké zvolna
náš větřéčkô vlahé,
kdo si pod ten Kosiř lehne,
ať je bacôlaté.

Ať je klôsté na třê prstê
tajak Hanák pravé,
kôlaté a červeňóčké
a jak dôbek zdravé!


