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Jsou ale chvíle, kdy ke vzájem-
nému porozumění nepotřebujeme 
žádná slova. Stačí úsměv našich 
blízkých, jiskřičky štěstí v dětských 
očích, společně vnímané tóny nebo 
jiné krásné věci či symboly. A k 
nim patří i rozzářený vánoční strom. 
Pokud takto působí obecní vánoční 
strom, je to krásné. Určitě k nim ale 
patří zejména vánoční stromky, u 

kterých se scházíme se svými nej-
bližšími.

Přeji vám, abyste takových chvil 
vzájemného porozumění beze slov 
zažívali co nejvíce, nejen o Vánocích, 
ale i během celého nadcházejícího 
roku. 

A ať nás k tomu doprovodí i ten 
náš společný obecní vánoční strom.  

Tomáš Spurný

POROZUMĚNÍ BEZE SLOV
Ačkoliv jsme skrbeňský obecní vánoční strom letos rozsvítili už po 

jedenácté, vždy se u toho sejde mnoho lidí, zahrada mateřské školy je 
zcela zaplněna. Myslím, že se dá říci, že je to také tím, že lidé mají při-
rozenou touhu scházet se, být pospolu, popovídat si – třeba i o věcech, 
na které během roku není čas. Takové setkání je doprovázeno pocitem 
jakéhosi všeobecného porozumění. A to je velmi cenné. 
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Pondělí   23. 12. zavřeno
Pátek   27. 12. zavřeno
Pondělí   30. 12. 8:00 – 11:00
Úterý   31. 12. zavřeno

Platby v hotovosti se přijímají 
nejpozději ve čtvrtek 19. pro-
since!!!

PROVOZNÍ DOBA 
OBECNÍHO ÚŘADU 
V ZÁVĚRU ROKU

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo 
na svém zasedání 25. listopadu toto 
usnesení:

- bere na vědomí zprávu o pl-
nění usnesení

- bere na vědomí zprávu před-
sedkyně školské rady

- schvaluje uzavření Smlouvy 
o společném zadávání uzavřené podle  
§ 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek se Správou silnic 
Olomouckého kraje na zakázku „Sil-
nice III/4466 Skrbeň – průtah“

- bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na dodavatele 
kompostérů v rámci projektu „Kom-
postéry pro Skrbeň a další obce“  
a schvaluje uzavření kupní smlouvy  
s předkladatelem nejvýhodnější nabíd-
ky - se společností SDO Technika, s.r.o.,  
IČ 29446619 

- bere na vědomí výsledek 
výběrového řízení na zhotovitele 
zakázky „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – silniční průtah + IV. etapa“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo  
s předkladatelem nejvýhodnější na-
bídky - se společností ELNERMONT, 
s.r.o., IČ 02231042

- schvaluje uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu /IV-12-8017201/1 
Skrbeň, Hynkovská, p.č. 432/49 -DTS, 
VVN, KNN (k obecním pozemkům 
p.č. 432/43, 584/2)

- schvaluje poskytnutí daru  
10 000,- Kč pro Hospic na Svatém 
Kopečku

- schvaluje použití prostředků 
Fondu obnovy a rozvoje splaškové 
kanalizace na zhotovení havarijního 
obtoku měrné šachty tlakové splaškové 
kanalizace

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6/2019.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Nenechávejte svíčky a aromalampy bez dohledu
HASIČ I  RADÍ

DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

Pečlivě volte místo, kam svíčku
ukládáte. Měla by být umístěna na
stabilní nehořlavé podložce, která 
brání přímému kontaktu hořící svíčky 
s podkladem, například s chvojím
adventního věnce, ubrusem nebo 
s poličkou Pokud je to možné, vybavte svůj

byt či dům detektory kouře

Před odchodem z bytu a před
tím, než jdete spát, svíčku
důkladně uhaste

Svíčku vždy umístěte v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých předmětů.
Nenechávejte je poblíž záclon, závěsů
či sedaček

Neumísťujte svíčky k oknům 
a do průvanu

V případě požáru zachovejte
chladnou hlavu a co nejrychleji se
ho pokuste uhasit. Využijte ruční
hasící přístroj, kbelík s vodou či
hydrant na chodbě

Tam, kde je to možné, nahraďte
klasickou svíčku elektronickou.
Vyšší pořizovací cena se vám
bohatě vrátí v pocitu bezpečí

Čtěte pozorně informace o bezpečném
zacházení s výrobkem na příbalovém
letáku

Hořící svíčky nenechávejte nikdy bez
dozoru, stejně jako aromalampy, 
u kterých může dojít k vyvření
hořlaviny na podložku. I krátká
nepozornost může mít za následek
požár

Vždy mějte na paměti, že život 
a zdraví je cennější než majetek

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu
osob v místnosti se zapálenou svíčkou,
zejména při hře dětí. Pozor je třeba
dávat také na pohyb zvířat, které by
neměly zůstat v místnosti s hořící
svíčkou o samotě

Pokud se vám přes
veškerou opatrnost
situace vymkne kontrole,
volejte hasiče 150 nebo 112

Majitelé psů jistě už vědí, že 
od 1. ledna 2020 platí povinnost 
označování psů čipem. Mnozí už 
to zřejmě provedli u veterinářů, 
který o jejich psy pečuje. Někdo 
ale vystačí s každoročním očko-
váním prováděným přímo v obci 
a jinak stálého veterináře nemá. 
Pro ně, pokud bude zájem jak ze 
strany „pejskařů“, tak i ze strany 
některého veterináře, by obec 
dohodla čipování přímo v obci. 
Podaří-li se to zajistit, bude obecní 
úřad včas veřejnost informovat.

ČIPOVÁNÍ PSŮ



3

INFOR

Štědrý den klepe na dveře a větši-
na z nás se těší, jak jej stráví v kruhu 
rodiny. Pro někoho však Vánoce ne-
jsou o pojídání cukroví, zpívání koled 
a radosti. Ano, mluvíme o seniorech. 
Abychom byli přesní tak o těch, kteří 
tráví vánoční svátky sami, ať už doma, 
nebo v domě s pečovatelskou službou. 
Chybí jim to podstatné, co vytváří ono 
štědrovečerní kouzlo – rodina. 

Jak zvládnout vánoční samotu?  
V první řadě se snažte nemyslet na 

to, jaké byly minulé Vánoce, vzpomín-
ky jsou sice krásné, ale v tomto pří-
padě nepomůžou. Pokud máte rodinu, 
která by s vámi svátky trávit chtěla, 
ale vy je neustále odmítáte s tím, že 
jim nechcete přidávat starosti, změňte 
to. Pro jednou neberte přílišné ohledy 
na jejich pohodlí a nabídku přijměte. 
Uvidíte, že v kruhu nejbližších se vám 
o dost zvedne nálada. A rozhodně si 
nemusíte dělat starosti s tím, že si 
nemůžete dovolit drahé dárky. Stačí 
úplná drobnost a největší radost určitě 
uděláte jen svou přítomností. Pokud 
nemůžete trávit svátky s příbuznými, 
nebo jednoduše nechcete opustit své 
zázemí a své zvyky, zkuste se domlu-
vit s kamarádkou/kamarádem, který 
je také o Vánocích sám. 

Jste-li aktivním důchodcem, vá-
noční období na vás působí depresivně 
a nemáte s kým byste trávili Štědrý 
den, zkuste se od tohoto svátku od-
poutat. Vyrazte na nějakou příjemnou 
dovolenou, ať už na hory, nebo k moři. 
Mnoho hotelů také nabízí na Vánoce 
speciální program od slavnostního 
menu, po drobné dárečky a večerní 
zábavu. 

Pokud na dovolenou vyrazit ne-
chcete nebo nemůžete, zkuste zapátrat 
po akcích v okolí. Na internetu na-
leznete různé spolky, které seniorům 
připravují vánoční večírky. Přijdete 

tak do kontaktu s lidmi, navzájem si 
zlepšíte náladu a ve veselém duchu 
si můžete dovolit i zavzpomínat na 
minulost. 

Existují také různé linky pro se-
niory, které jsou dostupné nepřetržitě,  
a to i o Vánocích a svátcích. Pracov-
níci linek bývají velmi milí, vstřícní 
a ochotní, proto se nemusíte bát na 
některou zavolat. 

 PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny 

Mojra.cz
www.mojra.cz

Vánoce seniorů: 
Svátky samoty 
a smutku? 

Úspěšný podzim má za sebou od-
díl FC Skrbeň v malé kopané. Po 13 
zápasech si upevnil 1.místo ve 4.lize, 
přičemž z odehraných zápasů byla 9 x 
výhra, 3 x remíza, 1x prohra.

SPORTOVNÍ 
OZVĚNY

4.liga B

1. FC Skrbeň 13 62:32 21
2. Zero spiel 13 57:30 18
3. Buldog Unčovice 13 43:31 18
4. Leaders 13 57:49 17
5. Sokol Slatinky 12 60:36 16
6. Erena 13 52:33 15
7. MFK Suchonice 13 60:51 13
8. FC Bublákov 12 40:39 13
9. Darkside 13 63:55 12
10. Odra 13 46:54 11
11. SK Slatinky 13 40:52 10
12. Zora club 13 37:51 8
13. FC IJZ 13 43:58 8
14. FC Lutín 13 23:112 0

Současný tým hraje v sestavě:
horní zleva - Tomáš „Rosa“ Rozsypal, Michal „Bany“ Doležel, Miroslav 

„Miris“ Štanga, František „Fana“ Absolon, Boris „Bori“ Borisov
dolní zleva - Michal „Michel“ Nevěřil, Jaroslav „Jari“ Paták, Martin „Mar-

ťas“ Bašta, Jíří „George“ Nevěřil, Jan „Hans“ Mikulka, Václav „Váša“ Rozsypal
Na fotce chybí ještě Patrik „Paťas“ Zahálka 

Letošní jubilejní rok 25 let od 
založení začal vítězstvím v zimním 
turnaji v Pňovicích, pokračoval tra-
dičním uspořádáním turnaje v malé 
kopané a po podzimní části ligy končí 
FC Skrbeň (překvapivě) na 1. místě. 
Věřme, že v jarní části se bude dařit 
stále a FC Skrbeň postoupí do 3. ligy.

Chcete-li přijít fandit při domácích 
zápasech (za což budeme velice rádi), 
sledujte vitrínu před obchodem, kde 
bude vyvěšeno jarní rozlosování.
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Skrbeň, prosinec 2019

V pátek 20. prosince v 19.00  hod.
pořádá Kruh přátel hudby v Domě 
služeb koncert, na kterém účinku-
je soubor Petrof piano trio spolu 
se sopranistkou Kateřinou Zonovu  
a klavíristou Janem Schulmeisterem 
mladším. 

Program koncertu:
César Franck - Preludium 
J.S.Bach - Jesus bleibet meine 

Freunde
J.S.Bach - Ch.Gounod - Ave Maria
Antonín Rejcha - Klavírní trio Es 

dur op.101
F.Schubert - Ave Maria
J.Massenet - Meditation
Výběr českých a moravských koled

S předstihem informujeme, že 
další koncert bude v sobotu 4. ledna  
v 18.00 hod. Účinkuje České smyčcové 
duo.

ADVENTNÍ KONCERT

 2. 12. 2019  neordinujeme
 3. 12. 2019  7.00 - 10.30
 13. 12. 2019  neordinujeme
 23. 12. 2019  neordinujeme
 24. 12. 2019  neordinujeme
 25. 12. 2019  neordinujeme 
 26. 12. 2019  neordinujeme
 27. 12. 2019  6.30 - 11.30
 30. 12. 2019 7.00 - 11.30
 31. 12. 2019  neordinujeme
 1. 1. 2020  neordinujeme
 2. 1. 2020  12.00 - 15.30

Zástup MUDr. Macháčková, 
Zamykalova 15, Olomouc  
tel.: 585 378 660

ORDINACE 
MUDr. RANDÁROVÉ  
V PROSINCI


