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POSLEDNÍ DNY VE SKRBEŇSKÉ ŠKOLE
V posledním týdnu před letními prázdninami se už neučí podle rozvrhu, je tedy ten pravý čas dozvědět se něco zajímavého a podnikat výpravy
mimo budovu školy.
První putování za přírodou vedlo
do Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci na Farmářský den.
Žáci si prohlédli odborné učebny, kde
jim poutavou ukázkou profesorů školy byly představeny předměty pro ně
zatím vzdálené např. fyzika a chemie.
Žáky nadchlo i pěstování rostlin na
školním pozemku, malování voskem
ve výtvarné dílně, jízda traktorem,
výcvik psů a koní i dojení na modelu krávy. Při odchodu děti obdržely
malé dárky, upomínkové předměty
nebo dle zájmu i hrnkové květiny.

Druhé zastavení za přírodou
nás čekalo již další den. I letos
jsme velmi rádi přijali pozvání do
mysliveckého areálu ve Skrbeni,
které jsme dostali od mysliveckého hospodáře ing. Vladimíra
Vrbky. Žáci se těšili na den plný
loveckých fanfár, nových informací
o myslivosti a svačinku v myslivecké klubovně. Předseda Okresního
mysliveckého spolku pan Jan Nastoupil nám popovídal o kynologii
a předvedl ukázku výcviku dvou
loveckých psů. Velkým zážitkem

nejen pro hochy byla střelba ze
vzduchovky. Žáci plni zážitků jen
neradi odcházeli zpět do školy.
Doufáme, že to nebylo poslední
vzájemné setkání.
V pátek 28. června jsme školní
rok 2018/2019 slavnostně ukončili,
rozloučili jsme se i s žáky 5. ročníku.
Třídou zněl zpěv, potlesk a výskot
dětí. Pan starosta Tomáš Spurný všem
popřál hezké dny volna. Paní učitelky
rozdaly vysvědčení, děti je na oplátku
zahrnuly květinami a drobnými dárky
a pak už hurááá na toužebně očekávané
prázdniny.
Výskot dětí ve škole utichl a rozezněly se vrtačky dělníků. Co bude
ve škole nového? Přijďte se podívat
v září.
Mgr. Vladimíra Zapletalová  
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DOPIS
Z GOLIANOVA
V červnovém Inforu jsme psali
o vzpomínkách na návštěvu dětí ze
slovenské obce Golianovo ve Skrbeni
v roce 1960. Tyto vzpomínky jsem
shrnul do dopisu, který jsem poslal
na obecní úřad do Golianova. Zanedlouho přišel dopis od paní Margity
Letkové, rozené Pavelkové, z něhož
citujeme:
„Keďže dlhé roky bývam v Nitre,
úplne náhodou sa mi dostal do rúk
dopis, ktorý ste poslali starostovi Golianova o družbe žiakov ZDŠ Golianovo
a ZDŠ Skrbeň. Ten dopis ma veľmi
zaujal. Priniesol mi v tom okamžiku
veľa pekných spomienok a tak som
sa rozhodla, že vám odpíšem. Áno,
je pravda, že spomínané školy nadviazaly v roku 1960 spoločnú družbu,
ktorú v tom čase organizovala pobočka
červeného kríža pod vedením Anny
Majerčíkovej – našej učiteľky. Ona
vtedy zorganizovala uvedený výlet
na hrad Bouzov spolu s kolegyňou
pani Kováčovou, ktorá bola manželkou riaditeľa školy. Hrad Bouzov sa
nám veľmi páčil a potom nás milo
prekvapilo privítanie vo vašej škole so
slávnostnou večerou a rozdelením nás
všetkých po rodinách. Já som sa ocitla
v rodine Zlámalových a priateľstvo
s touto rodinou trvá až po dnes.“
Paní Letková v dopise kromě
jiného uvádí i takovou zajímavost,
že vnučka jedné z účastnic tehdejší
návštěvy Skrbeně nyní studuje medicínu na univerzitě v Olomouci (svět
je malý…).
Dopis končí takto: „Srdečne pozdravujem všetkých účastníkov nášho
stretnutia v roku 1960.“

Internet a TV Skrbeň
Rychlý stabilní kabelový internet
Televize Kuki s chytrými funkcemi

Aktuálně se nám povedlo u vás v obci zrychlit internetové
přípojky na celé řadě adres a to až na násobně rychlejší
a stabilnější rychlosti.
Bližší informace naleznete zde:
www.aimzrychluje.cz/skrben

Internetový tarif v akci:

20 Mbps

405 Kč
20/2 Mbps

Bezplatná linka:

800 880 920
aimzrychluje.cz

FUNGUJE VÁM KANALIZACE?
Pokud na tuto otázku odpovíte kladně a doposud jste nezaplatili stočné, tak
ho zaplaťte. Podle smlouvy o připojení na kanalizaci se stočné platí do konce
června, po dohodě s obecním úřadem lze placení rozdělit na více splátek.

VE ŠKOLE
JE PRÁZDNINOVÝ RUCH
Tak jak to bývá nejen ve Skrbeni, o prázdninách není ve školní budově ticho
a klid. V obou horních učebnách byla vyměněna podlahová krytina, v přízemí
a suterénu probíhá kompletní rekonstrukce elektroinstalace. V přízemní učebně
se instaluje klimatizace (v horních učebnách byla klimatizace instalována už
během letošních jarních prázdnin). Samozřejmě přijdou také malíři. Ti budou
mít práci i ve školce, kde bude současně vyměněn koberec ve spodní herně.
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OZVĚNY TURNAJE
Dne 5. 7. 2019 se ve Skrbeni
uskutečnil fotbalový turnaj. Sešlo
se celkem 8 týmů a to byla ještě
4 družstva zamítnuta.
Seznam týmů: FC Skrbeň, FC
Tlačenka, Baníkovci, Bobánci, Dreamteam, HessenHeffer (HH), Skrbeň
Junior, Lopaty
Týmy byly rozděleny do dvou
skupin, kde si zahrály každý s každým.
Abychom zápasy v základní skupině
zatraktivnili, po každém zápase se
kopaly penalty. Jak se ukázalo, ne
vždy na penalty vyhrálo družstvo,

které zvítězilo v základní hrací době
(2/3 penalt).
Během dopoledne bylo možné
tipovat, kolik padne za celý turnaj
gólů (v základní hrací době), a stát
se tak Tipařem turnaje. Pro zpestření
byla ještě zařazena soutěž o Žongléra
turnaje (nejvíce tzv. koníčků).
Kolem 14.w hodiny byl dohrán
poslední zápas ve skupině a bylo jasné,
kdo si to rozdá ve čtvrtfinále.
Systém: A1-B4, A3-B2, B3-A2,
B1-A4
Skupina A: 1. HH , 2. FC Skrbeň ,
3. Skrbeň Junior , 4. Dreamteam
Skupina B: 1. FC Tlačenka ,
2. Bobánci , 3. Baníkovci , 4. Lopaty

V 17 hod bylo hotovo - a jak to
dopadlo??
Konečné pořadí 1. místo - Hessen Heffer (J.Kadlec, M. Bohačík, J. Špunar,V. Doležel,
R. Novák,V. Waclavík, M. Chládek,
O. Zeman, Š. Vymětal)
2. místo - FC Tlačenka (F. Dospiva, T. Ulenfeld, V. Vlk, M. Ptáčník,
M. Synevich, M. Grušecký, P. Zahálka)
3. místo - Bobánci (M. Koleňák,
M. Vachutka, O. Pop, T. David,
T. Sedláček, A. Boyko, V. Čech,
J. Odstrčil)
4. místo - Baníkovci (L. Protivánková, T. Dvořák, M. Bubela,
T. Rakus, H. Nevima, D. Bola,
D. Čanecký)
5. místo - FC Skrbeň (J. Mikulka,
M. Bašta, T. Rozsypal, M. Vymětal, H.
Vymětalová, J. Nevěřil, Š. Nesvadba,
F. Absolon)
6. místo - Skrbeň Junior (V.
Bodlák, T. Vymětal, W. Weiglhoffer,
M. Slováček, A. Bodlák, O. Špunar,
R. Zbořil, P. Zbořil, T. Pozdíšek,
J. Mikulka)
7. místo - Lopaty (A. Pasierb,
M. Pasierb, J. Fiala, O. Škoda, J .Balihar, T. Kaláb, R. Lutonský, T. Absolon,
M. Fiala)
8. místo - Dreamteam (N. Štangová, N. Štanga, V. Chodilová, M. Petržílková, K. Mánková, M. Adamcová,
T. Pazour, M. Zatloukal)
Nejlepší střelec - Radek Novák,
11 branek
Nejlepší brankář - Šimon Vymětal
Tipař turnaje - Tobiáš Pazour,
přesný tip - 89 gólů
Žonglér turnaje - Jan Kadlec, 132
koníčků + hlaviček
Pořadatelé děkují všem příchozím za vytvoření pěkné sportovní atmosféry a také sponzorům:
FC Skrbeň, Š+N Mirade s.r.o,
Koupelny RaP, Minimarket Bala,
OC Olympia.
Sportu zdar a turnaji 2019 zvlášť.
Mirek Štanga
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ZATÍM SE NÁM LETOS DAŘÍ
V letošní sezoně se mladším a starším žákům našeho
sboru zatím daří. Po 5 soutěžích v olomoucké okresní lize
náleží mladším žákům ze Skrbeně A 13. místo se 46 body,
Skrbeň B je na 27. místě s 25 body. Celkově je 43 družstev
mladších žáků v okresní lize. Vloni v lize skončila Skrbeň
A na 19. a Skrbeň B na 38. místě.
Starší žáci jsou na tom o něco lépe, naše Áčko je
na 3. místě se 74 body a Béčko na 13. místě se 44 body.
Celkově je 37 družstev starších žáků v okresní lize. Vloni
skončila Skrbeň A na 15. a Skrbeň B na 20. místě.
Navštívili jsme v měsících květen a červen 5 pohárových soutěží. Za zmínku stojí soutěž v Topolanech, kde
Skrbeň v mladší i starší kategorii získali 1. místo. Nejvíce
ze všeho mě zatím potěšilo vítězství starších žáků v Majetíně, kde jsme byli poprvé na jejich netradiční soutěži.
„Staršáci“ porazili 9 družstev ( Lipník nad Bečvou,
Tovačov, Tršice, Majetín, Grygov A, Grygov B, Rokytnice, Trusovice, Drahlov). Mladší žáci si odvezli 5. místo,
ti měli 8 týmů ve skupině ( Majetín A a B, Rokytnice A a B,
Tovačov, Drahlov a Tršice).
Letos vás ještě chceme pozvat na dvě soutěže a to do
Skrbeně, kde na místním hřišti uvidíte 24. srpna od 14:00 h
mladé hasiče a 31. srpna tradičně ve 14:00 h naše veterány.
Vratislav Obšel

Český rozhlas Olomouc vás zve na setkání ve vaší
obci. Přijedeme se soutěží KŘÍŽEM KRAJEM. Vyplníte
dotazník, dostanete drobný dárek a zapojíte se do soutěže
o 16 půllitrů piva Holba Šerák od Pivovaru Holba.
Setkat se můžete i s redaktorkou Janou Zemkovou.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 1. srpna 2019 od 17:40
před hostincem.
Více se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc
nebo na www.olomouc.rozhlas.cz.

PŘÍSPĚVKY NA TÁBORY
Upozorňujeme rodiče, že obec Skrbeň přispívá částkou
700 Kč nejen na zájmové kroužky dětí ve věku 4 – 18 let, ale
také na letní dětské tábory. Formulář žádosti je k dispozici
na www.skrben.cz/ostatni-dokumenty. Jen upřesňujeme,
že v jednom kalendářním roce lze čerpat pouze jeden příspěvek, tedy jen na kroužek nebo jen na tábor.

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, srpen 2019
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