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Olympiáda byla zahájena slav-
nostním nástupem všech závodníků, 
zapálením olympijského ohně a při-
vítáním všech, kdo se přišli na nás 
podívat a povzbuzovat. 

Jako první disciplína byl slalom 
na koloběžkách a překážkový běh. 
V překážkovém běhu zvítězila závod-
nice z Chomoutova a v koloběžkách 

z Horky nad Mor. Pak následoval hod 
na cíl, ve kterém se umístila na druhém 
místě naše závodnice paní Majka Spur-
ná. Současně probíhalo loupání jablek 
o nejdelší slupku a tady zvítězil Kře-
lov. Na posledních dvou disciplínách, 
a to hod na plechovky a hod polínkem 
do koše, opět bodovala naše závodnice 
paní Mila Jurečková v hodu na koš.

Na závěr všichni závodníci se 
shromáždili na start maratónského 
běhu.Někdo došel někdo doběhl, ale 
všichni jsme se u toho zasmáli. Vítěz 
byl tentokrát z Choliny.

Při slavnostním závěrečném nástu-
pu byli všichni odměněni perníkovou 
medailí a účastnickým listem.

Na přípravě celé akce nám pomá-
hali naši hasiči a musím poděkovat 
Obecnímu úřadu za ceny pro vítěze 
a za patronaci nad celou akcí. Nesmím 
opomenou poděkovat za sponzorské 
dary paní Svobodové a hasičům. Po-
děkování patří i paní ředitelce Kulaté 
a paní učitelce Zapletalové, které nám 

V sobotu 10. září 2011 u nás proběhla 1. olympiáda senior klubů. Přijelo 
10 klubů a celkem závodění se zúčastnilo 65 závodníků. byli  zde senioři 
z Horky nad Moravou, Příkaz, Křelova, Chomoutova, Újezdu u Uničova, 
Choliny, Štěpánova, bohuňovic, senice a nesmím zapomenout na naše 
závodnice ze skrbeně paní M. spurnou, M. Císařovou, M. Jurečkovou, 
L. Štěrbovou a P. sládkovou.

JAK JSME SPORTOVALI
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Usnesení z 9. zasedání

1/9/2011
ZO bere na vědomí informace o 

realizovaných akcích.

2/9/2011
ZO schvaluje realizaci značení 

cyklotras propojujících Skrbeň a sou-
sední obce.

3/9/2011
ZO schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2011 o 
regulaci hlučných činností.

4/9/2011
ZO schvaluje zveřejnění zámě-

ru prodat manželům Crhovým část 
pozemku p.č. 24/3 – zahrada a část 
pozemku p.č. 578/1 – ostatní plocha v 
k.ú. Skrbeň (díly „c“ a „d“  dle geome-
trického plánu č. 444-184.1/2010).

5/9/2011
ZO schvaluje záměr pořídit pro 

obec malotraktor s příslušenstvím. 

Posouzením nabídek jsou pověřeni 
Tomáš Spurný, Vladimír Bodlák, An-
tonín Pavlík.

6/9/2011
ZO schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 4/2011.

„HLUKoVÁ“ VYHLÁŠKa
Obdobně jako v řadě jiných obcí 

má nyní Skrbeň vyhlášku, která rea-
guje na nevhodné používání sekaček, 
motorových pil a podobných zařízení. 
Alespoň nedělní odpoledne či svátky 
má každý právo prožít v klidu, aniž 
by byl obtěžován hlukem sousedovy 
sekačky či pily. Zcela jistě převáží 
vzájemná ohleduplnost a slušnost, 
nicméně tato vyhláška dává jakási 
pravidla, doposud nepsaná.

obecně závazná vyhláška č. 
1/2011, o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Skrbeň se 
na svém zasedání dne 5. září 2011 
usnesením č. 3/9/2011 usneslo vydat 
na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vy-
hláška“): 

čl. 1
Vymezení činnosti, která by mohla 

narušit veřejný pořádek v obci  nebo 
být v rozporu s dobrými mravy.

Činností, která by mohla narušit 
veřejný pořádek v obci, je používání 
hlučných strojů a zařízení v nevhodnou 
denní dobu.

čl. 2
Omezení činnosti
Každý je povinen zdržet se o nedě-

lích a státem uznaných dnech pracov-
ního klidu v době od 00:00 hodin do 
06:00 hodin a od 12:00 hodin do 24:00 
hodin, v ostatních dnech v době od  
00:00 hodin do 06:00 hodin a od 22:00 
hodin do 24:00 hodin veškerých prací 
spojených s užíváním strojů a zařízení 
způsobujících hluk, např. sekaček na 
trávu, cirkulárek, motorových pil, 
křovinořezů apod.

Třídění odpadů se stalo běžným 
zvykem a také Skrbeň ve srovnání 
s jinými obcemi nezůstává množstvím 
vytříděných složek v přepočtu na jed-
noho občana pozadu. Ustálený systém 
se ovšem stále vyvíjí, podle požadavků 
zpracovatelů odpadů i podle jiných 
potřeb. Před léty bylo možné zrušit 
dělení vytříděného skla na barevné 
a bílé, nyní si trh opět žádá oddělený 
sběr. Jednoduše – nedáte-li určité 
množství skla bílého, neodebereme 
sklo barevné. Na jaře příštího roku se 
proto počítá, že na sběrných stanoviš-
tích přibudou další kontejnery. 

Problémem stále palčivějším je 
tzv. bioodpad. Olomoucké technické 
služby se sběrem tohoto odpadu již 
zkušebně začaly na území Olomouce 

ODPADY, 
ODPADY, …

Po letech provizoria plného bláta, 
prachu a výmolů občanům v Zahradní 
a Příčné ulici slouží nová komunikace.

JIŽ SLOUŽÍ

i některých obcí. Způsobů, jak od-
pad z domácností a zahrádek sbírat 
a likvidovat je několik (kompostéry, 
kontejnery, speciální „popelnice“). 
Připravuje se dotazník pro domácnosti 
v celé svozové oblasti. Po jeho vyhod-
nocení bude vybráno vhodné řešení. 

pomohly zabezpečit  pomůcky pro zá-
vody a také byly jako rozhodčí. I pan 
Bodlák a paní Gabrlíková mají svoji 
zásluhu na naší akci. Při této akci se 
také předávaly diplomy za dlouholetou 
práci v Sokole cvičitelům a trenérům, 
kterým pro nepřízeň počasí tyto ne-
mohly být předány v rámci oslav 100 
let Sokola. Poděkování patří i všem 
našim členům a přátelům, kteří nám 
s touto náročnou akcí  pomáhali. 
Všichni naši hosté odjížděli spokojeni 
a už se chystají trénovat na příští olym-
piádu. Závěrečný táborák byl tečkou za 
dobře prožitým odpolednem, kdy jsme 
dokázali, že i v našem seniorském 
věku se dá sportovat a dobře se bavit.     

        Za všechny seniory 
Marta Studená
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Zastupitelstvo obce vyhlásilo 
v roce 2011 první ročník soutěže 
„Rozkvetlá Skrbeň“. Cílem soutě-
že je snaha podpořit péči občanů 
o vzhled průčelí jejich domů a před-
zahrádek před nimi, což rozhodující 
měrou přispívá k pěknému vzhledu 
celé obce.

Od jara do podzimu komise po-
suzovala výsadbu v předzahrádkách, 
květinovou výzdobu oken a celkovou 
úpravu před skrbeňskými domy. 
S vědomím, že „každá květina si na-
jde svého obdivovatele“ a že každého 
může zaujmout něco jiného,  si podle 
názoru komise pozornost zasloužila 
květinová výzdoba u těchto domů:

V kategorii „PŘEDZAHRÁDKY“

Lipová 1, Štorkovi
Kompozičně ucelené, vyváže-

né, vhodné kombinace kvetoucích 
a nekvetoucích rostlin, sladěné, má 
dynamiku a celkově působí uklidňu-
jícím dojmem.

Jos. Fialy 15, Přidalovi
Moderní styl, nádherné solitéry, 

vhodná kombinace rostlin působí vy-
váženě, jednoduše a zajímavě.

na návsi 14, bednaříkovi
Předzahrádka tohoto domu zapů-

sobila jednoduchým dojmem a těsným 
sousedstvím s farním kostelem ještě 
umocnila dávný styl venkovského 
bydlení.

V kategorii „PRŮČELÍ DOMŮ“

V oleškách 3a, bodlákovi
Vítězství v této kategorii patří 

domu s pelargoniemi bohatě osázený-
mi okny a balkonem, kterého si nelze 
nevšimnout.

nádražní 2a, bodlákovi
Barevně osázené truhlíky čelních 

oken působily po celou sezonu svěže, 

V květnovém Inforu jsme psali 
o tom, že se provádí čištění staré ka-
nalizace, po kterém bude následovat 
kontrola jejího stavu pomocí speciální 
kamery. Takto byla vyčištěna a pro-
hlédnuta kanalizace v ulici Hlavní, 
U Kovárny, Spálená a Na Návsi.

Výsledkem je přehled všech ša-
chet, přípojek, trhlin, již opravovaných 
míst atd. Kromě jiného bylo například 
nalezeno několik překrytých šachet, 
o jejichž existenci žádné informace 
nebyly. Záběry z kamery jsou na DVD, 
takže je kdykoliv možné „nahlédnout“ 
pod povrch a odměřit, kde je hledaná 
kanalizační přípojka, zjistit, kde naplá-
novat opravu apod.

ROZKVETLÁ SKRBEŇ

Do konce roku se počítá s čiště-
ním a prohlídkami ve Vyhnálovské 
ulici, kde lze očekávat rovněž několik 
překrytých šachet, jejichž polohu dnes 
neznáme.

ZAJÍMAVÁ 
PODÍVANÁ

Kořeny kaštanů prorostlé do kanali-
zace před hospodou NA NÁVSE

Tlaková kanalizace ve Skrbeni 
je již rok v provozu. Jaké byly dopo-
sud závady? Kromě několika závad 
odstraněných již v době montáže 
a spouštění na samém začátku provo-
zu kanalizace byl doposud vyměněn 
1 pojistný ventil, 1 proudový chránič, 
3 stykače (z důvodu vibrací), 1 x bylo 
upraveno nastavení motorové ochra-
ny. Dále došlo celkem 5 x k poruše 
z důvodu částečného nebo úplného 
ucpání čerpadla, protože byly do jímky 
spláchnuty hadry nebo vlhčené dětské 
hygienické ubrousky, nikoliv tedy 
z důvodu technické závady zařízení.

Proto upozorňujeme, že v poky-
nech pro uživatele tlakové kanalizace, 
které všichni obdrželi, je uvedeno: 

Do kanalizace nepatří:
 -  štěrk, písek 
 -  kovové předměty jako žiletky,  
hřebíky, dráty apod.
 - tuky, olej (studený i horký)
 -  ředidla, barvy, jedy a chemické  
kyseliny
 -  textilie, silonové punčochy, 
provazce, tkanice, papírové pleny, 
hygienické vložky, dětské vlhčené 
ubrousky
 -  tuby od zubní pasty, obaly od  
šamponů, mikrotenové sáčky 
 -  uhynulá zvířata, zbytky jídel, 
kosti, skořápky 
 -  a podobně.  

V pokynech je dále uvedeno:
Uživatel je povinen provádět pra-

videlné čištění prostoru šachty a to 
zejména stěn šachty, ovládacích prvků, 
čerpadla a armatur (ostříkání proudem 
vody) v intervalech dvakrát až čtyři-
krát ročně podle míry znečištění.

 Upozorňujeme, že je nezbytné 
sledovat chod zařízení tlakové kana-
lizace, kontrolovat, které kontrolky 
v ovládací skříňce svítí. Vždy musí 
svítit horní zelená kontrolka zobra-

K PROVOZU 
KANALIZACE

zující, že je zařízení zapnuto. Pokud 
zelené světlo nesvítí, zaúčinkoval 
proudový chránič nebo vypadl jistič 
v domovním rozvaděči. V takovém 
případě čerpadlo samozřejmě neběží, 
nefunguje však ani zvuková signaliza-
ce poruchy! Je tedy nutné sledovat, co 
zařízení signalizuje a včas zasáhnout 
nebo přivolat opraváře.

Pro zajímavost – během prvních 
osmi měsíců letošního roku protékalo 
tlakovou kanalizací denně průměrně 
95.000 litrů znečištěné vody.
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Skrbeň, 3. října 2011

Ve čtvrtek 1. září usedlo ve skrbeňské škole do školních lavic 11 nových 
prvňáčků, kteří tak vykročili na svoji první cestu za vzděláním. Společného 
slavnostního setkání rodičů, učitelů a hostů se účastnili i jejich starší spolužáci, 
parta správných lidiček, kteří již mají za sebou spoustu zajímavých zážitků 
a prožitků. 

Takže, šťastnou cestu bez překážek a hlavně s úsměvem a v pohodě!

V neděli 30. října se koná 
tradiční průvod k uctění pa-
mátky obětí 1. světové války 
a výročí vzniku samostatného 
Československa. Průvod začne 
v 17:30 hodin na návsi a bude 
zakončen ohňostrojem.

Podzimní festival komorní hudby 
pokračuje dvěma koncerty. V neděli 
2. října v 18 hodin je to koncert, na 
kterém účinkují Michaela a Ivan 
Štrausovi (housle) + Miroslav Sekera 
(klavír). Další koncert, opět pro housle 
a klavír, bude v pátek 28. října v 19 ho-
din. Účinkuje Marie Fuxová (housle) 
a Štěpán Kos (klavír).

HOUSLE A KLAVÍR

LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD

Nový školní rok - nová cesta poznání

KULTURA

Školní rok byl zahájen a pro 37 žáků je připravena výuka podle školního 
vzdělávacího programu od 1. do 5. ročníku. Vedle běžných vyučovacích hodin 
je zařazena řada projektových dnů , exkurzí a  pobytových akcí.

Nezapomínáme ani na kroužkovou činnost a již tradičně chceme dle zájmu 
dětí provozovat keramiku, výuku hry na hudební nástroj, kroužek anglického 
jazyka pro začátečníky, sportovní a počítačový kroužek. Tyto kroužky jsou 
vedené pedagogickými pracovníky zdejší školy a jsou bezplatné.

Nově chceme otevřít přírodovědný kroužek a běžnou výuku doplnit 
a oživit o interaktivní vyučování.

Pozitivem zůstává i to, že obec poskytuje žákům skrbeňské školy pomůcky 
v hodnotě 500Kč, které by tak rodiče museli hradit z vlastních prostředků.

Mgr. Jarmila Kulatá

Uprostřed Hynkova, na místě 
bývalé dřevěné zvonice, stojí od roku 
1931 kaplička, neodmyslitelná sou-
část Hynkové návsi. Během letošního 
roku byla od střechy až k zemi pěkně 
opravena a zvon dostal elektrický 
pohon. Po řadě let se tak Hynkovem 
bude opět ozývat pravidelné i sváteční 
zvonění.

Opravená kaplička byla slavnostně 
otevřena 28. září. Při této slavnosti 
v ní byla odhalena skleněná plastika, 
kterou vytvořil a Hynkovu věnoval 
skrbeňský občan Ing. Václav Tichý.

OD SOUSEDŮ

Vyhlašovatelé soutěže si uvědomují, že název „Rozkvetlá Skrbeň“ není 
zcela přesný. K pěknému vzhledu nepřispívají jen květy, ale i stálá, byť nekve-
toucí okrasná výsadba. Výstižnější by byl název „upravená“ či jinak podobně. 
V dalším ročníku by měla být tato nepřesnost zohledněna.

atraktivně a bohatě. Obrovské nárůsty 
surfinií podtrhly celkový dojem.

Jos. Fialy 45, Mikolajczykovi
Zvolená barva květů surfinií kore-

sponduje s fasádou domu v kontrastu se 
sytější barvou – jednoduché, ale krásné.

ZVLÁŠTNÍ CENA
Jos. Fialy 28a, Tesařovi
Za rozkvetlé okno surfinií s boha-

tými přírůstky,  vybarveností a svěžestí 
po celou vegetační dobu.

Bez ohledu na výše uvedené 
posouzení je však zřejmé, že většině 
skrbeňáků na vzhledu obce a jejich 
domů záleží a podle svých sil k tomu 
přispívají. Za to jim patří uznání.

Ať je Skrbeň stále hezčí!

„Děkuji tímto za důvěru, která mi 
byla dána obecním úřadem, hodnotit 
Vaše úsilí a přeji Vám všem mnoho 
pěstitelských úspěchů v dalších roč-
nících této krásné soutěže.“

Otto Bezděk, předseda komise


