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O výměnu oken jsme usilovali 
hlavně z praktického hlediska. Původ-
ní okna totiž měla železné rámy a byla 
zasklena jednoduchým sklem. Spolu 
s netěsnícími větracími okénky to  
v zimním období samozřejmě zname-
nalo problém. Nová okna jsou dubová 
a jsou zasklena izolačním dvojsklem. 
Okna zhotovila stolařská firma pana 
Vladimíra Suchého z Horky nad Mora-
vou. Výměna byla financována z nece-
lých dvou třetin z dotace Ministerstva 

pro zemědělství a zbytek jsme zaplatili 
z vlastních prostředků farnosti. 

Další důležitou událostí pro náš 
kostel bylo zhotovení nového svato-
stánku. Svatostánek je jedno z nejdůle-
žitějších míst v kostele. Pro nás věřící 
je místem, kde je zvláštním způsobem 
přítomný Bůh, protože svatostánek je 
schránka, do které se ukládá chléb, 
který se stává při mši svaté Ježíšovým 
tělem. Ve svatostánku se uchovává 
proto, aby se mohli lidé k takto pří-

tomnému Ježíši obracet v modlitbě  
a aby jej mohli věřící přijmout i mimo 
mši svatou, například nemocní. Svato-
stánek, který v posledních desetiletích 
sloužil v našem kostele, byl zbytkem  
z původního dřevěného oltáře. Přes-
tože už v osmdesátých letech se ob-
jevily návrhy vytvořit nový důstojný 
svatostánek, nepodařilo se je až dosud 
zrealizovat. Před několika lety pan  
Ing. Václav Tichý navrhl, že by se 
pokusil nový svatostánek vytvořit  
a to technikou, která je mu vlastní,  
a sice ze skla. Během více než dvou let 
intenzivní práce se mu tuto odvážnou 
myšlenku podařilo zrealizovat. Vý-
sledkem je nový svatostánek, který je 
tvořen skleněnou plastikou znázorňu-
jící hořící keř. Inspirací byl příběh ze 

O KOSTELE, O ADVENTU
Rád bych se s Vámi podělil o radost, že se v letošním roce podařilo 

dokončit několik věcí týkajících se farního kostela ve Skrbeni. Jednak jsou 
to samozřejmě nové ciferníky na věžních hodinách, ale také další věc, které 
si mohou všimnout i ti, kteří jen projdou kolem, a to nová kostelní okna.

NOVÝ SVATOSTÁNEK, KTERÝ JE 
TVOŘEN SKLENĚNOU PLASTIKOU 
ZNÁZORŇUJÍCÍ HOŘÍCÍ KEŘ
Autor Ing. Václav Tichý
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Toto staré přísloví, mající vztah 
k běhu času má téměř dokonalou 
symboliku s rekonstrukcí ciferníků 
hodin našeho kostela. Postupem času 
už i největší optimisté začínali po-
malu pochybovat o tom, jestli se dílo 
podaří, či jestli na mnoho dalších 

CO SE VLEČE,  
NEUTEČE…

let budou jediným ukazatelem času 
otvory ve věži a onen „osamocený 
holoubek“.  Nakonec se dobré dílo 
podařilo. Byť s velkým zpožděním 
byla dokončena rekonstrukce, která 
spočívala ve výrobě replik historic-
kých ciferníků v té podobě, kdy na 
bílý podklad byly osazeny bombí-
rované (plasticky vystouplé) černě 
nabarvené měděné číslice tloušťky 
0,5 mm. Následně byly pětiminutové 
indexy a ručičky osazeny svítícími  
LED segmenty. Takto připravené 
kompletní ciferníky byly osazeny 
na svá původní místa. Současně byly 
opraveny veškeré části ručkových 
mechanismů a provedena výměna 
těch součástek z mechanismů poho-
nů, u nichž byly patrné výrazné vlivy 
mechanického opotřebení.   

Kompletní renovaci provedla 
hodinářská firma pana Daniela Ma-
cháče (www.machac-hodinar.cz)  
z  Rýmařova .  Ce lkové  nák la-
dy na rekonstrukci dosáhly částky  
117 000 Kč. Na tuto úhradu byly 
použity finanční prostředky z násle-
dujících zdrojů. Obě veřejné sbírky  
(v kostele a na obecním úřadě) vynes-
ly částku 45 331 Kč , zastupitelstvo 
obce schválilo účelovou dotaci ve výši  
56 300 Kč a zbývající částka ve výši  
15 369 Kč byla uhrazena z prostředků 
Farnosti Skrbeň. Vzhledem k poskytnuté 
slevě za pozdní dodávku dodavatelem 
byla proti původnímu rozpočtu uspoře-
na částka ve výši 11 331 Kč, která byla 
přidána do rozpočtu na výměnu oken 
kostela.  Ještě jednou velké poděkování 
všem, kteří se podíleli jak na finančních 
sbírkách, tak i na dalších podpůrných 
akcích a činnostech nutných pro prove-
dení rekonstrukce.                             -fs-

Starého zákona, kdy Mojžíš na poušti 
uvidí zvláštní věc: keř který hoří a při-
tom neshoří. Jde se podívat blíž a tehdy 
k němu z ohně promluví Bůh. Je to 
předobraz toho, že my věřící vnímáme 
svatostánek, ve kterém je Ježíš, jako 
svaté místo setkání s Bohem, místo, 
kde Bůh promlouvá. Po schválení ar-
cibiskupstvím olomouckým byl nový 
svatostánek do kostela nainstalován  
a spolu s celou přední částí kostela 
nově nasvětlen. Tímto také chci panu 
Ing. Václavovi Tichému znovu po-
děkovat, protože jeho dílo je pro náš 
kostel obohacením. 

Na závěr snad ještě několik slov 
k adventu. Dobu před Vánocemi mů-
žeme prožít různě. Možná to někoho 
překvapí, ale křesťané se v této době 
snaží mimo jiné zakusit také jakousi 
„prázdnotu“. Znovu pocítit, že v mém 
životě je prázdnota, kterou se běžně 
snažím zaplácnout kde čím, ať už prací 
nebo zábavou, ale která ve skutečnosti 
volá po tom, aby byla naplněna. Napl-
něna blízkostí toho, který nás miluje, 
který se k nám sklání. Blízkostí Boha, 
který se nám dává v Ježíši. Tradice 
doporučuje, abychom v adventu tuto 
prázdnotu a touhu po naplnění hledali 
ve ztišení, v jednoduchosti, dokonce  
v odřeknutí si něčeho. To je v dnešním 
světě obtížné, pro někoho dokonce 
nemožné. Ale možná, že i v tom sho-
nu, kdy toho spoustu doháníme, kdy 
sháníme všechno možné, abychom si 
pěkně užili svátky, pocítíme právě tu 
prázdnotu, která v nás je. Přeji Vám, 
ať ji nezaplníme něčím banálním, ale 
ať nás vede k tomu co je podstatné.   

P. Ondřej Jirout

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém 2. zasedání 26. listopadu toto 
usnesení:

- Nesouhlasí se záměrem li-
kvidátora Zemědělského podniku 
Razová, s.p. v likvidaci – s postupným 
převodem nadjezdu přes D35 u moto-
restu Zlatá Křepelka a souvisejících 
pozemků p.č. 581/4 a p.č. 581/12 z ma-
jetku státu do majetku jiných, zejména 
soukromých subjektů a požaduje, aby 
nadjezd i související pozemky byly 
jakožto jeden funkční celek ponechá-
ny v majetku státu. Pověřuje starostu 
jednáním se všemi zainteresovanými 
orgány a institucemi v zájmu dosažení 
tohoto cíle.

- Schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2018, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 
Poplatek na rok 2019 je stanoven na 
444 Kč za osobu.

- Schvaluje zřízení nebo zru-
šení věcných břemen (uložení inže-
nýrských sítí) na některých obecních 
pozemcích.

- Schvaluje rozpočtové provi-
zorium pro hospodaření obce v roce 
2019 do doby schválení rozpočtu obce, 
nejdéle do 30.4.2019. Rozpočtové 
provizorium se řídí těmito pravidly:

a) Vychází z nezbytných provoz-
ních a kapitálových výdajů. Výdaje  
v tomto období nesmí přesáhnout 30% 
výdajů v roce 2018.

b) Hrazeny budou výdaje, které 
je obec povinna hradit na základě 
uzavřených smluv a závazků. 

c) Základní škola a mateřská 
škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 
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Nedávno jsem projížděl přes 
Horku a spatřil jsem na trávníku star-
ší paní, která venčila jezevčíka. Ten 
vykonal svou potřebu, paní vyndala  
z kapsy sáček, sebrala onen důkaz 
venčení a pokračovali v procházce. 
Ptám se, a nejen já, proč to jinde 
jde a proč je to ve Skrbeni úkaz 
stále ojedinělý? Co mám říci paní, 
která si stěžuje, že v předzahrád-
ce před svým domem ve Skrbeni 
uklidila 35 důkazů toho, že lidé 
zde venčí své psy? Vždyť sáček má 
každý a odpadkových košů je po 
vesnici dostatek. Milí pejskaři, ne-
uděláte svým spoluobčanům radost  
a nezačnete po svých miláčcích uklí-
zet? To se samozřejmě netýká těch, 
kteří UŽ TAK ČINÍ.

Tomáš Spurný

VZKAZ PEJSKAŘŮM

Použité oleje nepatří do kanaliza-
ce! Nevylévejte je do toalet či dřezů. 
Může dojít k ucpání kanalizace či 
odstavení čerpadel v přečerpávacích 
nádržích a jímkách. Tuky se navíc  
v potrubí částečně rozkládají, vznikají 
mastné kyseliny a ty zvyšují korozi 
stěn kanalizačních trubek. JEDLÝ 
OLEJ vkládejte do speciálních kon-
tejnerů pouze v PET lahvích (nikoliv 
ve kleněných a jiných), ideálně zcela 
naplněných, dobře uzavřených a ne-
balených v igelitových či mikroteno-
vých sáčcích! Ztužené tuky vkládejte  

v plastových vaničkách, které rovněž-
nejsou dodatečně zabalené v igelito-
vých sáčcích a taškách.

Toto se netýká technických olejů 
(převodové motorové, tlumičové), 
které se sbírají v rámci sběru nebez-
pečných odpadů.

Prosím, respektujte uvedená pra-
vidla, která pomohou k úspěšnému  
a smysluplnému třídění jedlých olejů 
a tuků.

P.S.  Až usmažíte svého vánočního 
kapra, vzpomeňte si na výše uvedené 
doporučení.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT OLEJE A TUKY  
Z DOMÁCNOSTÍ?

V příštím roce začnou práce na 
další zásadní změně v obci. Postupně 
budou mizet sloupy a dráty, které-
nahradí elektrické kabely uložené  
v zemi. První etapa zahrnuje ulice  
U Rybníka, Nová čtvrt, U Hřiště 
a Jos. Fialy. Práce bude provádět 
společnost SIGNALBAU s.r.o. Dle 
sdělení zástupce této firmy se začátek 

KDY SE ZAČNE 
KOPAT?

V dohledné době bude mít každá obec povinnost odděleně sbírat oleje  
a tuky z domácností. Ve Skrbeni už to ale dlouho děláme. Zatím sice jen pro-
střednictvím jednoho malého kontejneru na začátku Vyhnálovské ulice, ale ten 
je zaplněný čím dál častěji, takže bude-li zájem občanů pokračovat, přibudou 
další sběrná místa. Společnost, která se o odvoz olejů stará, nám poskytla jed-
noduché pokyny, jak na to…

2019 neinvestiční dotaci na provoz 
ve výši 1/3 dotace podle skutečnosti 
z roku 2018. 

- Zmocňuje starostu provádě-
ním nezbytných rozpočtových změn 
v období do konce roku 2018. O pro-
vedených rozpočtových změnách bude 
starosta informovat zastupitelstvo obce 
na nejbližším zasedání.

- Bere na vědomí petici za od-
stranění zpomalovacích prahů v ulici 
Hynkovská a ukládá starostovi zajistit 
návrh alternativního řešení.

- Schvaluje zástupcem obce 
Skrbeň v MAS Moravská cesta z.s., 
IČ 270 37 932, Tomáše Spurného. 

- Schvaluje zástupcem obce 
Skrbeň ve společnosti Vodohospo-
dářská společnost Olomouc, a.s.,  
IČ 47675772, Tomáše Spurného. 

- Bere na vědomí vyúčtování 
opravy ciferníků kostelních věžních 
hodin a potvrzuje poskytnutou dotaci 
ve schválené výši.

- Souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci na stavbu „Skrbeň – veřejné 
osvětlení Nová čtvrť, U Rybníka,  
U Hřiště – III. etapa“ z Programu 
obnovy venkova Olomouckého 
kraje 2019.

stavby bude odvíjet od povětrnostních 
podmínek v jarních měsících. Dokon-
čeno by mělo být cca za tři měsíce od 
nástupu na stavbu. 

Několik místních podnikatelů rea-
govalo na nabídku z minulého Inforu 
a využilo možnost zveřejnit kontakty 
na své firmy na obecních webových 
stránkách. Nabídka stále platí. 

Vyzýváme proto všechny „osoby 
samostatně činné“ a jiné podnikatele, 
mají-li zájem o zveřejnění kontaktů na 
webu obce, aby tyto informace poslali 
na adresu obec@skrben.cz, případně 
jinak doručili na obecní úřad.

NABÍDKA PLATÍ

Obecní úřad upozorňuje, 

že posledním dnem v tomto 

roce pro příjem poplatků, 

nájemného atd. v hotovosti je 

středa 19. prosince.

Ve dnech 27., 28. a 31. pro-

since bude obecní úřad uzavřen 

– čerpání dovolené.

PROVOZ OÚ  
V ZÁVĚRU ROKU
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Skrbeň, prosinec 2018

Kruh přátel hudby pořádá  
v soboru 15. prosince v Domě 
služeb od 18 hodin koncert 
souboru Petrof piano trio, se 
kterým vystoupí také dvě so-
pranistky, Kateřina Zonová  
a Bedřiška Ponížilová. 

Na programu budou skladby 
W.A. Mozarta a Antonína Dvořáka 
a také české a moravské koledy 
pro klavírní trio a dva soprány  
v novém aranžmá Prof. Miloše 
Štědroně.

TABULKA OLOMOUCKÉHO MALÉHO FOTBALU  
PO PODZIMNÍ ČÁSTI  4.liga A

01. Újezd boys  13  73:23  22
02. Sokol Křelov B  13  61:31  16
03. Bulldog Pňovice  13  50:38  16
04. FK Rozvadovice  13  39:28  16
05. Buldog Unčovice  13  29:24  16
06. Karpat Uničov  13  36:31  13
07. MK Chudobín  13  34:41  11
08. FC Tigers  13  36:43  09
09. Dřeváci Pňovice  13  33:41  08
10. Základ. Hnoyland 13  22:41  08
11. FC Skrbeň  13  35:57  08
12. KMK Březové  13  29:60  08
13. FC Štok B. Lhota  13  34:53  03
14. A1   13  00:00  00

neděle 2. prosince
od 16 hodin

v zahradě mateřské školy

Vystoupení žáků skrbeňské školy
a místní pobočky základní umělecké školy

Dobroty z hasičské udírny, perníčky od babiček,
punč, adventní věnečky a svícny

V 17 hodin 
bude slavnostně rozsvícen obecní vánoční strom

ROZSVÍCENÍ
OBECNÍHO

VÁNOČNÍHO STROMU

Senior klub Skrbeň zve všechny na
  
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE 
                  
které se koná  
v sobotu 8. 12. 2018  
v Obecním sále 

Začátek ve 14 hod.  
K tanci zahraje hudba pana Hrabala 
Občerstvení a bohatou tombolu  
zajistí členky našeho klubu

Vstupné 60,- Kč
Srdečně zvou senioři Skrbeň

VÁNOČNÍ KONCERT

POMŮŽEME VÁM 
NAJÍT PRÁCI,
KTERÁ VÁS BUDE 
BAVIT A BUDE VÁM 
ŠITA NA MÍRU

Je Vám 50 a více let?
Nemůžete najít uplatnění? 
Rádi byste zkusili něco nového?
Rádi Vám pomůžeme!

Více se dozvíte na webových stránkách 
projektu nebo na facebooku.

firstjob.aktivsenice.cz

Hanácká aktivní společnost, z.s. Senice na Hané

REKVALIFIKACE

PRAXE PŘÍMO U ZAMĚSTNAVATELE

NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ

facebook.com/firstjob.has

604 558 643


