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Toto významné výročí si připomeneme v sobotu 22. června, zváni jsou všichni občané. 
Program oslav:

10:30 hod. sraz účastníků průvodu za zastávkou ČD 
10:45 hod. slavnostní průvod vesnicí, položení věnce k soše Sv.  Floriána                                                    
11:30 hod. ocenění členů sboru před zbrojnicí, vystoupení žáků místní školy
12:00 - 18:00 hod. zdarma pro děti nafukovací skákadlo hasičské auto
14:00 hod. ukázka požárního útoku historickou stříkačkou
14:00 - 18:00 hod. vystoupení hudební skupiny Modrá Rosa – Náměšť na Hané
14:00 - 18:00 hod. prohlídka zbrojnice, výstavka historie sboru, prodej   
            publikací o historii sboru a jubilejních turistických známek k výročí
20:00 - 02:00 hod. taneční zábava se skupinou Skrol – Skrbeň

Po celou dobu akce na Farské zahradě dobroty z udírny, pečené makrely.

Hasiči si připomínají poměrně dlouhou a bohatou historii, která bezesporu stojí za ohlédnutí. Své úsilí však věnují 
budoucnosti sboru, tedy mládeži. Důkazem je informace o výsledcích v soutěži Plamen. (str. 3)

120 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Několik zničujících požárů, které postihly Skrbeň koncem 19. století bylo impulzem k založení Sboru  

dobrovolných hasičů i v naší obci. Stalo se tak přesně před 120 roky. Oficiálnímu založení sboru předcházela 
patřičná příprava, zejména pořízení stříkačky a dalšího vybavení. To vše bylo završeno ustavující schůzí konanou  
19. srpna 1899. V následujících letech sbor prokazoval, že jeho založení mělo smysl, a platí to dodnes. 

Nejstarší dochovaná fotografie skrbeňských hasičů



2

INFOR

Zastupitelstvo obce Skrbeň při-
jalo na svém zasedání 29. dubna toto 
usnesení:

- bere na vědomí informaci  
o plnění usnesení

- schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace 
25 000,- Kč na činnost Seniorklubu 
Skrbeň z.s., IČ 01303465, v roce 2019

- schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo na výsadbu a následnou čtyř-
letou údržbu IP 32a a IP 32b se 
společností LT EkoLesServis, s.r.o., 
IČ 28647289

- souhlasí s přípravou pro pro-
vedení výsadby IP 19b v roce 2020 
a s podáním žádosti o dotaci na zřízení 
lokálního biocentra LB C2

- souhlasí se zveřejněním zámě-
ru prodat pozemek p.č. 273/5 – ostatní 
plocha v k.ú. Skrbeň vlastníkům 
přilehlých domů za cenu nejméně 
dle znaleckého posudku + náklady 
na vyhotovení geometrického plánu, 
znaleckého posudku, kupní smlouvy 
a na vklad do katastru nemovitostí 

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1/2019

- schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku obce Skrbeň č. 1/2019,  
o nočním klidu

- stanoví paušální částku dle  
§ 71 odst. 3 Zákona o obcích 190 Kč/
hodinu a nejvyšší částku 1900 Kč/
měsíc, kterou lze jako náhradu výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
poskytnout v souhrnu za kalendářní 
měsíc pro volební období 2018 – 2022 
s účinností od 1.5.2019

- souhlasí se zadáním projektu 
na úpravu autobusové zastávky u Kře-
pelky (směr Olomouc-Litovel).

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Mnohdy se stávalo, že kontejner 
na textil umístěný na křižovatce ulic 
Hlavní a Vyhnálovská byl přeplněný. 
Teď už k tomu docházet nemusí, pro-
tože další kontejner byl umístěn na 
konec ulice Nádražní.

Pro zajímavost – v roce 2018 bylo 
ve Skrbeni takto sebráno více než  
4 tuny oděvů. 

DALŠÍ KONTEJNER 
NA TEXTIL

Mnozí rodiče už využili i v tomto 
roce možnost požádat obec o příspě-
vek 700 Kč na úhradu poplatků spo-
jených se zájmovou či sportovní čin-
ností jejich dětí v různých kroužcích, 
sportovních oddílech atd. S blížícími 
se prázdninami připomínáme, že 
kdo nevyužije příspěvek na kroužek, 
může požádat o příspěvek na dětský 
letní tábor.

Formuláře žádostí jsou k vy-
zvednutí na obecním úřadě, mohou 
být na požádání zaslány e-mailem, 
nebo si je můžete stáhnout na www.
skrben.cz/ostatni-dokumenty, kde 
jsou tři druhy formulářů podle účelu 
příspěvku.

PŘÍSPĚVKY 
NA KROUŽKY  
I NA TÁBORY

V únorovém vydání Inforu jsme vyzvali pamětníky vzájemných kontaktů 
skrbeňské školy a školy ze slovenské obce Golianovo. Na výzvu reagovalo 
několik tehdejších skrbeňských žáků, kteří přinesli dokonce i fotografie nebo 
poskytli jména či adresy ze Slovenska. Nejvíce informací poskytla paní Eva 
Oravová, rozená Zlámalová. Podle jejích vzpomínek děti ze školy v Goliano-
vě byly v roce 1960 na školním výletě v Čechách a na zpáteční cestě přijely 
k nám do Skrbeně. Uvítání bylo v místním sále. Hosté byli potom ubytováni 
v jednotlivých rodinách, což dalo podnět k navázání několika kamarádských 
vztahů pokračujících různě dlouho trvajícím dopisováním, zasíláním fotografií 
apod. U Zlámalů tehdy nocovala dvě děvčata, se kterými paní Oravová dodnes 
udržuje přátelství, píšou si a občas navštěvují. 

Pokud ještě někdo má další fotografie, adresy nebo jiné informace, prosíme 
o jejich poskytnutí. Počítáme s tím, že potom se vzpomínkami oslovíme školu 
a obecní úřad v Golianově.

GOLIANOVO
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ročník 2018/2019 v okrese Olomouc skončil

Každý rok se naše družstva mladých hasičů ze Skr-
beně zapojují do této hry, která začala již loni v říjnu  
v Horce n/M 2018 branným závodem, dále pokračovala 
až letos 27. dubna 2019  v Olomouci závodem CTIF je-
nom pro starší žáky a vyvrcholení této hry byl 11. květen 
2019, kdy se opět sešli mladší i starší žáci a to znova 
v Olomouci. 

Na pořadu byly štafety 4x60 m, štafety požárních dvo-
jic a požární útok. Mladší i starší žáci uspěli na výtečnou 
a skončili shodně na 6. místě ze 3 desítek zúčastněných 
sborů okresu Olomouc. Soutěž jsme dokončovali s ná-
hradníky, a tak jsme rádi, že je dobře zastoupili a uspěli 
v tak náročných disciplínách.

 mladší žáci starší žáci

branný závod 9 9
štafeta CTIF - 2
útok CTIF - 15
štafeta požár. dvojic 4 5
štafeta 4x60 m 15 14
požární útok 1 15

celkové pořadí 6 6

Do krajského kola, které proběhne 7.- 9. června 2019 
v Prostějově, postoupili za okres Olomouc mladší a starší 
žáci z Trusovic.

Poděkování sponzorům

Chtěli bychom poděkovat našim partnerům, kteří letos 
podporují naše 4 družstva mladých hasičů. 

Patří mezi ně: obec Skrbeň, Olomoucký kraj, Za-
hradnické práce Milan Svoboda Skrbeň, firma John 
Crane Lutín,  firma Zenit spol. s.r.o. Bílá Lhota.

Přispěli nám na nákup džberové stříkačky, pře-
tlakového ventilu, hasičského oblečení a na účasti 
v soutěžích. Jsme rádi, že máme takové partnery, které 
potom můžeme vzorně reprezentovat na našich závodech 
po olomouckém okrese.

Letos vás ještě všechny zveme, kromě výše uvedených 
oslav, na tyto naše akce ve Skrbeni:

24. 8. na dětskou pohárovou soutěž
31. 8. na tradiční soutěž hasičů veteránů.

TANEČNÍ WORKSHOP 

-STREETDANCE- 

 
Pro začátečníky a mírně pokročilé 
ve věku 12 a více let (jsou vítáni i dospělí!!!) 
 

Termín konání: sobota 29. 6. 2019  
                                   9 – 12 hodin               
Místo konání:      Obecní sál 
 
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE PŘES E-MAIL 
z.grabovska@seznam.cz 
 
rezervace míst do 22. 6. 2019 

Celostátní soutěž mladých 
hasičů hry „Plamen“

Spolek Skrbeňáček zve na dětský den. Přijďte nám pomoci 
otevřít poklad. Náš příběh začal, když se v roce 2004 rekon-
struovala budova obecního úřadu. V jeho sklepních útrobách 
byl nalezen a vykopán zřejmě poklad. Zamčená dřevěná truhla  
a kovové pouzdro. V něm na staré látce bylo napsáno:

 Kdo poklad tento vykopá, Nechť 15 let truhlici ohlídá.
Na světlo světa poté pak vynésti může, otevřít víko truhlice, 

číselná řada pomůže.
Tento kód proto, hledejte všeci, z nápověd ukrytých po 

vesnici.
Kdo jinak a jindy zmocnit se obsahu by chtěl, pak zbytek 

života celý by probrečel. 

Dále byla v pouzdře vložena jednoduchá mapa Skrbeně, 
její kopii dostane každý účastník na startu u Močidla 1. 6. 2019 
v 15 hod.
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Skrbeň, červen 2019

Nedávno jsem dostal prostřed-
nictvím e-mailu podepsaného jen 
monogramem odesílatele dotaz, proč 
se ve Skrbeni nestaví májka, tak jako 
v jiných obcích. Odpověď je jednodu-
chá: protože ji nikdo nepostavil.

V minulosti to vždy byla přede-
vším záležitost party mladých, kteří 
se na postavení májky domluvili, 
postarali se o její hlídání a zorgani-
zovali slavnostní kácení atd. Obecní 
úřad může pomoci třeba finančně 
apod., ale to podstatné by mělo vzejít 
odjinud. Alespoň podle mého názoru. 
Najde se někdo, kdo se za rok stavění 
májky ujme? 

Tomáš Spurný, starosta

PROČ NEMÁME 
MÁJKU?

Přemýšlíte, kam vyrazit s dětmi 
na výlet? Zajímavé tipy najdete na 
www.spacireksdetmi.cz
www.facebook.com/spacireksdetmi/.
spacireksdetmi@seznam.cz

Máte jakékoli dotazy? Nebo ná-
pady kam se zajet podívat? Neváhejte 
a nechte mi vzkaz. Budu ráda za vaše 
nápady, připomínky i pozdravy.

TIPY NA VÝLETY


