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Mladí hasiči na soutěži v Dolanech
Horní řada zleva: Jan Mikulka, Radek Zbořil, Štěpán Obšel, Vojtěch Utíkal
Spodní řada zleva: Michaela Jurečková, Kamila Jurečková, Eliška Obšelová, Eliška Peikerová, Lucie Jurečková
V popředí: Josef Mikulka

na branném závodu v nových Dvorech

Hned po Novém roce jsme začali 
naše hasiče připravovat na hru Plamen, 
do které patří štafeta 4x60 metrů, štafe-
ta dvojic, požární útok a branný závod. 
Branný závod se vždy koná na podzim 
předcházejícího roku a tak měly první 
soutěž naše děti už zdárně za sebou.  
K přípravě mladých hasičů na zbylé 
disciplíny jsme využili obecního sálu, 
kde jsme se scházeli jednou za dva 
týdny. Jakmile se venku oteplilo, pře-
stěhovali jsme naše tréninky z obec-

ního sálu před hasičskou zbrojnici, 
kde jsme se snažili všechny disciplíny 
vypilovat tak, aby děti vše uměly. 

Když už děti byly připraveny na 
hru Plamen, začali jsme trénovat po-
žární útok na okresní ligu. Nejdříve 
trénovaly na „sucho“ před zbrojnicí 
a učily se zapojovat hadice. V dubnu 
jsme už díky pěknému počasí mohli 
chodit trénovat na hřiště, kde už tré-
ninky probíhaly na „ostro“ s vodou. 
V tomto období jsme zintenzivnili  

a prodloužili tréninky. Během usilov-
né přípravy se mladí hasiči zúčastnili 
průvodu k oslavám 115. výročí zalo-
žení SDH Skrbeň. 

Začátkem května se už děti do-
čkaly a natěšeny jely na první soutěž 
do Dolan. Soutěž patřila do seriálu 
hry Plamen a mladí hasiči v ní obsa-
dili konečné 15. místo z 25 družstev.  
V okresní lize jsme se zúčastnili 
sedmi soutěží, nejlepším výsledkem 
bylo 11. místo na soutěži v Mezicích. 
Celkově jsme v okresní lize obsadili 
17. místo z 36 družstev, která se této 
ligy účastnily. Pro naše malé hasiče 
je tento výsledek určitým úspěchem, 
vždyť to byly letos jejich první závody  
a ze začátku se museli nejdříve po-
řádně rozkoukat.

Mladí hasiči opět v akci
Po krátké pauze se družstvo mladých hasičů opět zapojilo pod vede-

ním nových vedoucích Jany koleňákové, Petra Jandy, Martina bodláka 
a Vratislava obšela do letošního ročníku závodů okresní ligy v požárním 
útoku a do hry Plamen. Celý rok naši mladí hasiči intenzivně trénovali  
a postupně zlepšovali své výsledky. 



2

INFOR

Zastupitelstvo obce přijalo 1. října 
na svém posledním zasedání uplynulé-
ho volebního období toto usnesení:

ZO nevyhovuje žádosti Ing. Petra 
Hajdučka o odkoupení obecního po-
zemku p.č. 270/11 – orná půda v k.ú. 
Skrbeň a souhlasí s úpravou stávajících 
nájemních podmínek – prodloužení 
výpovědní doby na 10 let.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Tímto ale ještě snažení našich dětí 
neskončilo, protože hned po skončení 
ligy se mladí hasiči museli začít připra-
vovat na branný závod, který se konal  
11. 10. 2014 v Nových Dvorech u Ná-
měště na Hané. Tento závod se počítá 
již do dalšího ročníku hry Plamen. Do 
soutěže jsme přihlásili dvě pětičlenné 
hlídky, které se umístily na 14. a 19. 
místě z celkem 35 hlídek. 

Naší snahou je ukázat dětem, že 
požární sport není například jako fot-
bal nebo hokej, ale že je to i zábava  
a získávání nových znalostí.

Členové kolektivu mladých hasičů:
Josef Mikulka, Jan Mikulka, 

Eliška Peikerová, Lucie Jurečková, 
kamila Jurečková, Michaela Jureč-
ková, Vojtěch Utíkal, Eliška obše-
lová, Štěpán obšel, Radek Zbořil, 
adéla Táborská, Jan Protivánek, 
Hana Protivánková

Je pěkné, že v dnešní době, kdy 
děti tráví svůj volný čas doma u po-
čítačů a internetových her, se najdou 
i takoví, kteří chtějí udržet tradici 
požárního sportu v naší vesnici. Patří 
jim můj dík a přeji jim do budoucna 
hodně úspěchů a pěkných umístění  
v soutěžích.

Činnost našich mladých hasičů mů-
žete sledovat na:
http://sdh-skrben-junior.cz 

 Martin Bodlák, ved. kolektivu

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 
10.000,- Kč pro Hospic na Svatém 
Kopečku.

ZO souhlasí se záměrem směnit 
část pozemku obecního p.č. 1/1 – za-
hrada za část pozemku p.č. 1/5 – za-
hrada v k.ú. Skrbeň. 

ZO souhlasí se záměrem odkoupit 
do majetku obce pozemek p.č. 560/9 
– orná půda a část pozemku p.č. 560/3 
– orná půda (díl „a“) v k.ú. Skrbeň dle 
geometrického plánu č. 514-64/2014, 
a pověřuje starostu jednáním v této 
záležitosti.

ZO schvaluje poskytnutí daru - 
peněžní částky v celkové hodnotě 
24.838,- Kč pro MAS Moravská cesta, 
z.s. Podpisem darovací smlouvy je 
pověřen starosta.

ZO schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 5/2014.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti Olomouckého 
kraje mezi obcí Skrbeň a Olomouckým 
krajem. Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

 – mobilní svoz nebezpečného  
a objemného odpadu

8. listopadu 2014 skrbeň

10.00-11.45 obecní úřad
11.30-12.00 u nádraží

Nebezpečné odpady:

· Desinfekční prostředky, kosmetic-
ké přípravky, obaly od sprejů

· Absorpční činidla, filtry nasycené 
olejem, mastné hadry (od oleje)

· Oleje, mazací tuky

· Staré nátěrové hmoty, ředidla, mo-
řidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla

· Kyseliny a hydroxidy

· Detergenty, odmašťovací přípravky

· Staré léky

· Postřiky (pesticidy, fungicidy, her-
bicidy, insekticidy na hubení škůdců) 

Ostatní odpady:

· Pneumatiky (jen na osobní vozy 
do velikosti 18”)

Sběrová sobota

V pondělí 10. listopadu od 15:30 
hod. se v Obecním sále koná veřejné 
projednání Návrhu Územního plánu 
Skrbeň. Návrh územního plánu je 
vystaven k veřejnému nahlédnutí 
do 18.11.2014 v listinné podobě na 
Magistrátu města Olomouce, odboru 
koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, 
Olomouc a na Obecním úřadě Skrbeň 
a dále v elektronické podobě na in-
ternetové adrese http:/www.olomouc.
eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-
olomouc/projednavani-upd.

Každý může k návrhu územní-
ho plánu uplatnit své připomínky  
a vlastníci pozemků a staveb do-
tčených návrhem řešení, oprávněný 

ÚZEMNÍ PLÁN

investor a zástupce veřejnosti mohou 
uplatnit námitky proti návrhu územ-
ního plánu nejpozději do 18.11.2014. 
K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlí-
ží. Stanoviska, námitky a připomínky 
se uplatňují písemně u Magistrátu 
města Olomouce, odboru koncepce 
a rozvoje a musí být opatřeny iden-
tifikačními údaji a podpisem osoby, 
která je uplatňuje. V námitkách musí 
být dále uvedeno odůvodnění, údaj 
podle katastru nemovitostí dokladu-
jící dotčená práva a vymezení území 
dotčené námitkou.

Poslední svoz bioodpadu  
v tomto roce bude proveden  
v pátek 28. listopadu.

Ukončení svozu 
bioodpadu
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Kde se vzala myšlenka, že půjdete 
studovat na univerzitu?

Přišly jsme na to společně se svou 
kamarádkou. Vzhledem k tomu, že 
jsme velké přítelkyně a chtěly jsme 
si vlít čerstvou krev do žil, právě ka-
marádku napadlo, že bychom mohly 
ozvláštnit život tím, že půjdeme vy-
zkoušet studovat na Univerzitě třetího 
věku. Původně sice vzala přihlášky 
pro sebe a manžela, ten ale nakonec 
vycouval, takže jsem na jeho místo 
nastoupila já.

Jaké byly podmínky pro přijetí?
Jsem narozená v roce 1943. Ten-

krát byla ekonomická škola buďto 
dvouletá, nebo čtyřletá. Já mám jen 
tu dvouletou, proto nemám maturitu, 
jen státní zkoušku ze psaní na stroji 
a těsnopisu. Nicméně, na Univerzitě 
třetího věku od hranice věku 65 let 
podmínku maturity odpouštějí, takže 

Studovat se dá  
v každém věku

mě vzali. Do prvního ročníku vzali asi 
šedesát lidí.

Co studujete za obor?
V prvním ročníku jsme všichni 

studovali to samé, jednalo se o nějaké 
základní znalosti potřebné ke studiu, 
vybrané přednášky z různých oborů či 
informace o historii univerzity. V dru-
hém ročníku jsme si mohli vybrat z ně-
kolika takzvaných „specializovaných 
běhů“, tedy oborů, které může student 
absolvovat po dobu dvou následujících 
let. Výběr je velký, od společenských 
věd, historie či psychosociálních 
studií, přes křesťanství a teologii až 
po studia zabývající se pohybem  
a cestami ke zdraví. Já s Janou jsme si 
vybraly společenské vědy.

Co se v současnosti učíte?
Zrovna se prokousáváme Občan-

ským zákoníkem a čeká nás Právo so-
ciálního zabezpečení.  První semestr v 
druhém ročníku budeme brát postupně 
téměř všechny oblasti práva. (smích)

Co vám škola přináší?
Za prvé mě to baví, jsem ráda, že 

můžu načerpávat nové informace. Také 
je velké plus, že mám další aktivitu, 
díky které nemusím sedět jen doma. 
Dostanu se mezi nové tváře, ke kterým 
mám navíc věkově velmi blízko.

Setkáváte se s ostatními studenty  
i mimo přednášky?

Ano, když se domluvíme, tak sem 
tam zajdeme na kávu. Univerzita pro 
nás ale pořádá spoustu doprovodných 
akcí, takže o setkávání mimo univer-
zitní půdu opravdu není nouze. Byli 
jsme na různých exkurzích, třeba  
v knihovně, prohlídkách po Olomouci, 
studenti mají možnost chodit na do-
plňkové kurzy němčiny, angličtiny či 
zdravovědy. Na Vánoce jsme dokonce 
měli večírek.

Je těžké se učit ve vašem věku?
No to víte, že už si nepamatuji 

tak, jak za mých mladých let. Snažím 
se paměť trénovat při křížovkách  
a osmisměrkách, škola je ale úplně 
na jiné úrovni. Naštěstí je studium 
opravdu velmi přizpůsobené našemu 
věku, takže se to dá zvládnout. Lek-

Foto: Deník/Petra Pášová

Paní Marie Morávková se i přes 
svůj věk odhodlala k dnes stále více 
populárnímu kroku – přihlásila 
se na Univerzitu Palackého v olo-
mouci a rozhodla si rozšířit obzory 
studiem.

· Objemný odpad (např. matrace, 
koberce, linolea, křesla, gauče, kočár-
ky, nábytek, kufry, sedačky z automo-
bilů, apod.)

Zpětný odběr – zdarma

· Olověné akumulátory

· Baterie, monočlánky

· Zářivky, výbojky 

· Zařízení s obsahem chlorofluo-
rouhlovodíků (ledničky) - kompletní 

· Elektrotechnický odpad (např. TV, 
monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, 
fény apod.)

· Jedlé oleje – novinka (přinést  
v PET lahvi)

Stavební odpad jako (cihly, omítky, 
beton) může být odebrán jen v ome-
zeném množství do 100 kg, krytina 
obsahující azbest (eternit) může být 
odebrána jen v neprodyšně zabaleném 
obalu.

V letošních komunálních volbách 
byli zvoleni tito členové zastupitel-
stva:

 Počet hlasů
Tomáš Spurný 357
Ing. Jakub Wittka 281 
Ing. Markéta Gabrlíková 264
Ing. Jan Žižlavský 258
Ing. Pavel Bačík 252
Ing. arch. Viktor Čehovský 218
Vratislav Obšel 151
Jartoslav Jureček 132
Ing. Ondřej Fiala 97

Ustavující zasedání zastupitelstva 
se bude konat v pondělí 10. listopadu 
v 18:30 hod. v Domě služeb.

Pro zajímavost uvádíme  volební 
účast v komunálních volbách ve Skr-
beni od roku 1990:

1990  83 %
1994  71 %
1998  61 %

JAK VOLILA 
SKRBEŇ

2002  55 %
2006  49 %
2010  57 %
2014  51 %

V senátních volbách zvítězila 
ve volebním okrsku Skrbeň MUDr. 
Šromová.
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V sobotu 22.11.2014 od 
9.30 - 14.00 hod. se bude konat 
na OBECNÍM SÁLE poslední 
letošní Skrbeňské bazárkování.

K prodeji bude pro všechny 
nachystáno nejen dětské obleče-
ní, obuv, hračky, ale i perníkové 
chaloupky, vánoční květinová 
výzdoba, přípravky DEDRA, 
zimní čepice. Přijďte se podívat 
a nakoupit přímo od maminek. 
Rezervace místa možná na mailu: 
deti.skrben@seznam.cz. 

Srdečně zvou pořadatelé!

toři dokážou látku opravdu zevrubně  
a srozumitelně podat, takže se to do-
cela dobře pamatuje. Navíc dostáváme 
poznámky přímo od přednášejícího, 
když náhodou něco zapomenu přímo 
z přednášky, lehce si látku osvěžím 
čtením těchto poznámek. A člověk 
alespoň nezakrní. (smích)

Jak často chodíte do školy?
Chodím jednou za dva týdny na 

téměř dvouhodinové bloky přednášek 
přímo do budovy Filosofické fakulty  
v Olomouci. V semestru máme větši-
nou pořád jednu a tu samou lektorku, 
takže si člověk i lehce zvykne na 
její postupy a způsob vyjadřování, 
což nám velmi ulehčuje soustředění  
a učení se.

Doporučujete studium i lidem ve 
svém okolí?

No jasně, doporučuji! Dokonce 
jsem tady v obci svým známým už 
rozdala dvě přihlášky, ale ještě se 
nerozhodli, jestli do toho půjdou. No, 
pokud budou chtít lidé nějaké infor-
mace o studiu, ať se mě klidně zeptají, 
ráda jim poradím.

Rozhovor připravil 
Ing. Jakub Wittka

BAZÁREK

…zejména v dnešní době, kdy  
v našem okolí tu a tam dojde k nějaké 
velmi nepříjemné situaci, která sou-
visí se zadlužováním. Jistě by mnozí  
z vás mohli vyprávět ať už své vlastní 
zkušenosti, nebo až tragické příběhy 
spojené s finanční otázkou. V rámci 
projektu ESF „Vzdělání do všech kou-
tů“ přichází firma Onyx engineering 
s.r.o. s možností získání informací  
a dovedností pro lepší orientaci ve 
světě financí, práva, práce na PC  
a hledání uplatnění na trhu práce. 
Tento velmi přínosný projekt  je určen 
pro všechny občany v produktivním 
věku, kteří se chtějí lépe orientovat 
např. v ekonomice domácnosti či  
v běžně užívaných právních formula-

Být připraven je 
jen výhodou…

cích. Pokud vám k tomu všemu ještě 
chybí další znalosti práce na PC či 
uvažujete o svém vlastním podnikání, 
máte jedinečnou příležitost se ve vaší 
obci projektu zúčastnit. 

Jednotlivé kurzy projektu: 
1) Finanční gramotnost - Hospo-

daření v domácnosti
2) Finanční gramotnost – Plati-

dla a platební operace
3) Finanční gramotnost – Řešení 

pracovních a životních situací
4) PC – Rozšíření užívání inter-

netu a vytvoření vlastní www stránky
5) PC – Základní obsluha počí-

tače a kancelářských programů
6) PC – Základy fotografování  

a úprava fotografií v počítači
7) Právní minimum 
8) Minikurz pro zájemce o pod-

nikání
9) Spotřebitelská gramotnost

Každý si můžete zvolit jedno nebo 
i více témat. Délka jednotlivých kurzů 
je 7 – 12 hodin. Zájemci, hlaste se na 
e-mailu: projekty@onyx.cz nebo na 
zákaznické lince 844 114 814.

Těšíme se na to, že vám připravo-
vané kurzy budou k vašemu praktic-
kému užitku.

Barbara Protivánková, 
koordinátorka projektu

Letošní drakiádu doprová-
zelo krásné počasí, které připo-
mínalo spíše léto a ne sychravý 
podzim. Navzdory bezvětří se 
u Močidla sešlo přes sto dětí  
s rodiči a prarodiči.

Zklamání z nelétajících dra-
ků částečně zmírnil připravený 
doprovodný program – jízda na 
koni a chytání ryb. Pozornosti 
také neušlo neplánované vypuš-
tění cca 1 metr dlouhého modelu 
lodě v Močidle.

Než se sluníčko schovalo za ob-
zor, všechny děti odešly a my ze Skr-
beňáčku jsme se shodli, že drakiáda  
i když bez větru, splnila účel – sejít 
se a pobavit.

Miroslav Štanga

DRAKIÁDA  
BEZ VĚTRU

Než se nadějeme, přijde advent. 
Ten letošní tradičně zahájíme roz-
svícením obecního vánočního stro-
mu před mateřskou školou v neděli  
30. listopadu. Setkání pod ním bude 
provázeno příjemnou muzikou, vy-
stoupením skrbeňských školáků, 
občerstvením. Určitě přijďte. Podrob-
nější program celého adventu se při-
pravuje a bude na plakátcích. Už teď 
je jisté, že si na své přijdou dospělí  
i děti, lidé tancechtiví i po zajímavých 
informacích toužící.

ADVENT


