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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXII. 2022

Pavel Doležel a Olda Vrbka se svými svěřenci

TRENÉŘI FOTBALOVÉ MLÁDEŽE
V našem sportovním miniseriálu se budeme zabývat dalšími trenéry
ze Skrbeně, kteří se ve svém volném čase věnují mládeži. Jde o fotbalové trenéry z Podvrbí Oldu Vrbku a Pavla Doležela. Povídání jsme
nastartovali otázkami:
1. Jak jsi se dostal k fotbalu?
2. Jak jsi začal trénovat?
Pavel Doležel: S fotbalem jsem
začínal v Horce nad Moravou a v Chomoutově v žácích s kamarádem z Podvrbí Milanem Mrtýnkem. Dlouho jsem
u organizovaného fotbalu nevydržel.
Milan začal svou slavnou rugbyovou
kariéru a od 8. třídy jsem už hrával jenom ve Skrbeni s klukama na hřišti. Po
vojně jsem se k organizovanému fotbalu vrátil a začal hrát malou kopanou

za Sokol Skrbeň a v tomto týmu jsem
si užíval až do konce aktivní kariéry.
A trénování? Syn Vojta hrál fotbal
za Příkazy a když jsme jednou seděli
s rodiči na „závěrečné“, posílen výbornou atmosférou a dobrým pivem, jsem
nabídl pomoc při trénování. Přes místo
asistenta jsem se celkem rychle stal
hlavní trenérem, kterým jsem dodnes.
Olda Vrbka: Protože pocházím
z Unčovic, mé fotbalové začátky jsou
spojeny s klubem Sokol Náklo. Jako

kluk jsem dával celkem dost gólů a dostal jsem nabídky ze Sigmy a z Tatranu
Litovel. Rodiče mi vybrali Tatran, kde
jsem hrál až do vojny. I na vojně jsem
fotbalově nezahálel. Byl jsem na jižní
Moravě a na pozápasové „tiskovky“ ve
sklípcích rád vzpomínám dodnes. Po
vojně jsem hrál za Příkazy.
Trénovat mladé fotbalisty jsem se
rozhodl kvůli svým synům, kteří hrají
dodnes. Spoluhráči a kamarádi z mého
fotbalového oddílu TJ Sokol Příkazy
mě oslovili a já začal trénovat.
Dál už oba trenéři odpovídali
společně.
Naším cílem je samozřejmě kluky
a holky naučit fotbal. Možná i za důležitější považujeme vytvoření dobré
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party, protože podle našich zkušeností,
kamarádství a vazby z fotbalu se na
dědině drží „nadosmrti“.
Trénujeme dvakrát až třikrát týdně a každý víkend v sezóně hrajeme
zápasy s družstvy z okresu Olomouc.
Momentálně máme asi 30 hráčů a hráček od 5 do 10 let. Pavel trénuje ročník
2013 a mladší. Olda má ročníky 2011
a 2012. V zimním období jsme dříve
chodívali do tělocvičny na Záložně, ale
od letošního roku je zimní příprava,
pokud to počasí dovolí, prováděna na
nové ploše s umělou trávou v Příkazích, což zase zvýšilo kvalitu přípravy.
Baví nás, když se naši svěřenci
zlepšují v technických i fyzických
dovednostech. Když mají radost ze hry
oni i rodiče. Podařilo se nám vychovat
hráče, kteří to dotáhli dokonce až do
ligových týmů jak mezi chlapci, tak
mezi děvčaty. S našimi družstvy se
pravidelně umisťujeme mezi 5ti nejlepšími týmy v okrese.
Dvakrát do roka pořádáme pro děti
a rodiče v areálu TJ Sokol Příkazy posezení na závěr jarní a podzimní části
sezóny. Hraje se zápas rodičů proti dětem a potom se „posedí“. Rodiče jsou
nedílnou součástí tréninků i zápasů
v těchto raných fotbalových kategoriích a patří jim velký dík za podporu
svých dětí, pomoc při trénincích
i zápasech a obecně podporu fotbalu
v Příkazích. Stejně je na místě poděkovat Výboru TJ Sokol Příkazy za
obětavou podporu sportu na relativně
malé dědině.
V neposlední řadě bychom chtěli
poděkovat našim manželkám, které
s velkou trpělivostí (někdy s trošku
menší) respektují, že čas, který bychom mohli trávit s rodinami, věnujeme trénování, bez nároku na odměnu.
Myslíme si, že kromě fyzického
přínosu pro děti, je týmový sport,
konkrétně náš fotbal, dobrou průpravou i pro schopnosti dětí orientovat se
v kolektivu, poznávat krásu vzájemné
pomoci, ale i bolest z prohraných
zápasů. Proto doufáme, že má naše
práce smysl a rádi přivítáme nové
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hráče a hráčky. Také víme, že je ve
Skrbeni spousta bývalých vynikajících
fotbalistů, a rádi je přivítáme do našich
trenérských řad.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 27. zasedání 28. února toto
usnesení:
- schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
č. IZ-12-8002895 na obecních pozemcích p.č. 392/1, 580/6, 580/5, 662/2
v k.ú. Skrbeň se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností
ELMO-SA spol. s r.o.
- schvaluje uzavření:
a) smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezka Skrbeň – Příkazy, k.ú.
Skrbeň“ na části p.č. 413/28 – orná
půda
b) smlouvy o budoucí kupní
smlouvě části p.č. 413/28 – orná půda
v k.ú. Skrbeň, cena 100 Kč/m2.
- schvaluje uzavření Dohody
o provozování komunitního centra
Skrbeň a úhradě provozních nákladů
v předloženém znění.
- schvaluje bezúplatný převod
PS8, výr. č. 1256, z majetku obce Skrbeň do majetku Sboru dobrovolných
hasičů Skrbeň.
- schvaluje dotaci poskytovanou dle Zásad pro poskytování
dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň
na podporu sportovních, zájmových
a jiných obdobných aktivit pro rok
2022 ve výši 1.000,- Kč/dítě. Dotace
se poskytne zpětně na skutečně realizované aktivity.
- schvaluje poskytnutí daru
10.000,- Kč pro „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.“, IČ 04871243.
- schvaluje poskytnutí daru
5.000,- Kč pro Spolek Trend Vozíčkářů
Olomouc, IČ 61984680.
- schvaluje poskytnutí daru

25.000,- Kč pro Jdeme Autistům Naproti, z.s., IČ 27041972.
- schvaluje rozpočet Fondu
obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
obce Skrbeň na rok 2022.
- schvaluje s účinností od
1. 3. 2022 pravidla hospodaření Sociálního fondu obce Skrbeň.
- schvaluje rozpočet Sociálního
fondu obce Skrbeň na rok 2022.
- podle § 12 zákona. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/
2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schvaluje rozpočet obce na r. 2022 jako
schodkový, v kapitole příjmy ve výši
53.484.735,97 Kč, v kapitole výdaje
ve výši 55.300.488 Kč. Schodek rozpočtu bude krytý částí zůstatků finančních prostředků na běžných účtech
k 31.12.2021 ve výši 1.815.752,03 Kč.
Poznámka: Součástí rozpočtu je
příspěvek zřizovatele pro Základní
školu a mateřskou školu Skrbeň včetně 56.000 Kč na zajištění plaveckého
výcviku pro všechny žáky a 40.000
Kč na pomůcky jinak hrazené rodiči
(cca 800 Kč/žáka).
- schvaluje rozpočtovou změnu
č. 1/2022.
- schvaluje Dohodu o přistoupení stavebníka, stavba „Inženýrské
sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD – Skrbeň SO 01 - Komunikace“, kterou se stanovuje rozsah spoluúčasti obce na vybudování přístupové
místní komunikace do lokality Nad
Oleškami.

SBĚROVÉ SOBOTY
– informace s předstihem

S předstihem informujeme,
že sběr objemných a nebezpečných odpadů bude ve Skrbeni
v sobotu 7. května.
Sběr kovového odpadu
a elektroodpadu bude proveden už v sobotu 9. dubna!
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NOVÝ NÁBYTEK V SÁLE

PŘÍRODNÍ MATERIÁL LÁKÁ

Obecní sál byl v průběhu března vybaven novými stoly
a židlemi. Celkové náklady na pořízení nového nábytku
byly 406.197 Kč. Obec na tento účel získala prostřednictvím MAS Moravská cesta dotaci ve výši 288.000 Kč.

Skládka větví určených k podrcení se stala nečekaně
oblíbeným místem skrbeňských dětí. Z přírodního materiálu si zde děti vybudovaly rozsáhlé sídlo, jejich fantazie
neznala mezí. Tito „stavitelé“ ukázali, že se někdy mohou
obejít i bez mobilů, že větev ze stromu je úplně něco jiného
než plastový herní prvek, že alespoň v něčem je svět stále
„normální“.
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Díky iniciativě starosty obce Horka nad Moravou, pana
Mgr. Luďka Tichého, a vzájemné spolupráci sousedních
obcí, bylo dosaženo omezení tranzitní nákladní dopravy
vozidel s hmotností nad 12 tun přes Skrbeň, Horku a část
Křelova. Příslušné dopravní značky budou instalovány na
přelomu března a dubna.
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PŘÍSPĚVKY AKTIVNÍM
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Také v letošním roce obec poskytuje tzv. „příspěvek
aktivním“, dotaci na zájmovou, sportovní nebo jinou
podobnou činnost dětí, také na školy v přírodě nebo letní
dětské tábory. Zastupitelstvo obce rozhodlo zvýšit dotaci ze
700 Kč na 1000 Kč. Dotace se poskytuje zpětně, podávejte
tedy žádosti až po skončení kurzu, školního roku, letního
tábora atd. Jen ještě jedna poznámka. Občas se někteří
rodiče pozastavovali nad tím, že požadujeme doklady
jednoznačně prokazující úhradu a skutečný účel jejich
plateb, na jejichž základě se příspěvek poskytuje. Jinak
ovšem postupovat nelze.
Formuláře žádostí pro všechny typy podporovaných aktivit jsou k dispozici na obecním úřadě nebo na
www.skrben/ostatni-dokumenty
(žádost o příspěvek – zát NZIT
-12
Vypracoval: Veiser Lukáš
B4 4-TRAkm
1
1
,
E a-3
jmové a sportovní kroužky,
žádost o příspěvek
Datum: 31.5.2021– dětský táE3
Skrbeň,
Křelov , Horkavýcvik).
nad Moravou
bor, žádost o příspěvek – škola v přírodě,
lyžařský
12t

Telefon:
736 683 482,602 755 860,58531 50

m

3,1k

3,1km

12t

B4-12t ANZIT
E14-TR km
E3a-3,1
E7b

omezení průjezdu vozidel 12t
sil. III/4465, III/4466

Adresa provozovny:
Olomou

3

INFOR

SLET
ČARODĚJNIC
30. 4. na MOČIDLE

PRO LIDI
Z UKRAJINY
Někteří občané využili možnosti
poskytnout věcné dary do sbírky pro
lidi z Ukrajiny prostřednictvím obecního úřadu. Shromážděné potraviny,
oblečení, boty, drogerii, hygienické
potřeby, přikrývky atd. byly 25. března předány Krajskému asistenčnímu
centru pomoci Ukrajině v Olomouci.

začátek ve 14:00
vatra v 16:30
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
DOPROVODNÝ PROGRAM
Spolek Skrbeňáček
pořádá

Kulturní akce | Mimoškolní aktivity | Tvoření
Spolek
Skrbeňáček

DALŠÍ „UMĚLEC“
Vždy, když se ve Skrbeni objeví
něco, co ji zkrášlí, například kočka
s kotětem na vratech naproti statku
apod., snažíme se o tom informovat
a snad všichni z toho mají radost. Nedávno se projevil další „umělec“. Jeho
výtvory byly k vidění na vývěskách
u obchodu, na autobusové zastávce, na
informační tabuli o obci. Ke zkrášlení
ale určitě nepřispěly.
Autor by prý mohl být z jedné ze
sousedních obcí. Pokud ho podle rukopisu poznáte, dejte mi vědět. Čeká
na něho náležitá odměna.
starosta Tom
4

ROCKOVÝ PLES
VE SKRBENI
V sobotu 19. března 2022 proběhl
na obecním sále ve Skrbeni tradiční
ROCKPLES, již po 22. v řadě se
rozezněly skladby hudební skupiny
MOTORS z Haňovic u Litovle.
Tato akce pořádaná místními hasiči se po 2 letech pauzy opět vydařila.
Chtěli bychom poděkovat touto cestou
všem našim stálým partnerům, kteří
nás léta podporují věcnými cenami na
našich akcích a skvělým účastníkům
plesu za příjemnou atmosféru.
Seznam našich partnerů je zveřejněn v naší vývěsce.
Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, duben 2022

