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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVIII. 2018

NOVÉ HASIČSKÉ AUTO
Od minulého měsíce má jednotka Sboru dobrovolných hasičů ve Skrbeni
k dispozici nový automobil. Jedná se o dopravní automobil na podvozku IVECO
DAILY 4 x 2, upravený pro potřeby hasičů.
V kabině, ve které je sedadlo pro
řidiče a dalších 8 osob, jsou kromě
jiného např. dobíjecí úchyty na ruční
radiostanice a pro přenosné svítilny
apod. Veškeré potřebné vybavení
je uloženo ve speciálním rámovém
kontejneru, který lze zadními dveřmi pomocí paletového vozíku z auta
vyjmout. Tím se uvolní prostor použitelný pro umístění zavazadel evakuovaných osob při živelných pohromách
apod. Nové auto splňuje všechny
požadavky kladené na vybavení
jednotek takového typu, která je ve

Skrbeni. Dodavatelem byla společnost
THT Polička, s.r.o. Celková pořizovací
cena je 2.141.579 Kč, přičemž obec na
tento účel získala dotaci 450.000 Kč
od ministerstva vnitra a 100.000 Kč od
Olomouckého kraje.

Automobily používané jednotkou
SDH Skrbeň s uvedením roku pořízení:

1949
1958
1964
1975
1981
1990
2000
2018

Mercedes
Praga
Tatra 805 plachtová
Tatra 805 skříňová
ARO M - 461
Praga V3S
AVIA A 30
IVECO DAILY

Dosloužilé hasičské auto AVIA A 30

INFOR

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

SAMOSPRÁVA
OBCE
Blíží se komunální volby a s tímto
tématem souvisí text obsažený v publikaci Paměti obce Skrbeň vydané
v roce 1999. Je to zajímavé ohlédnutí do historie obce, proto jsme
text převzali i do tohoto Inforu.
Obecní samospráva, zavedená
v našich zemích podle zákona ze dne
17. března 1849 a později upravovaná,
vedla roku 1850 k prvním obecním
volbám. V čele obecního představenstva stál nadále starosta. Obce tak
získaly samostatnost, která se stala
základem jejich svobody a ekonomického i společenského rozvoje.
K vnějším administrativním zásahům
do samosprávy dochází jen během
první a především druhé světové války,
jak je tomu i u Skrbeně. V poválečných
letech vznikly národní výbory, v jejichž čele stál předseda. V případě Skrbeně řídil obec až do roku 1980, kdy
byla připojena k Horce nad Moravou.
Deset dalších let ve Skrbeni pracoval
občanský výbor. Vznikem samostatné
obce a v návaznosti na novou legislativu se vrátila i tradiční terminologie,
takže vedle zastupitelstva mají obce
i svého starostu. Neúplnost archivních
pramenů neumožnila najít jména prvních starostů Skrbeně od roku 1850
do roku 1863.

Doložená data trvání ve funkci:
1906
1909
1912
1919
1923
1927
1953
1941

Gabriel Zlámal st., č. 20
Josef Mrtýnek, č. 24
František Mikulka, č. 23
František Lakomý, č. 45
Florián Novák, č. 11
František Izák, č. 50
Gabriel Zlámal ml., č. 20
Konrad Mikulasch, č. 127
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LIDÉ SE PTAJÍ
Ano, lidé se ptají „Kdy už budou
na kostelní věži ciferníky?“

Předsedové národních výborů
1945
1946
1947
1948
1952
1953
1956
1960
1964
1964
1965
1975
1976

Josef Špunda, č. 5
Martin Vodička, č. 10
Josef Řoutil, č. 94
Martin Vodička
Ludvík Opletal č. 37
Martin Vodička
Vladimír Zatloukal, č. 211
Josef Mikulka, č. 58
Josef Raušer, č. 70
Martin Vodička
Josef Absolon, č. 218
Zdeněk Studený
Rostislav Řoutil, č. 94

Předsedové občasného výboru
1981 Zdeněk Studený
1986 Ing. Miroslav Dvořák
Starostové obce
1990 Tomáš Spurný

POŽÁR
KONTEJNERŮ
„Toto zůstalo po shořelých kontejnerech.“

Starostové obce
Doložená jména:
1864 Jakub Beneš
1869 Josef Izák
1870 Jan Mrtýnek
1873 Tomáš Mikulka
1876 Gabriel Zlámal nejst.
1879 Tomáš Mikulka
1882 Josef Izák

u železniční zastávky. Shořely celkem
čtyři plastové kontejnery, žárem byl poškozen asfaltový povrch komunikace,
plameny zasáhly také strom rostoucí
v těsné blízkosti. Příčinu požáru si
zatím můžeme domýšlet…

Namísto ciferníku je stále jen
prázdná plocha s otvorem pro
pohon hodinových ručiček, do
kterého čas od času usedají holubi.
Firma, které byla oprava svěřena,
zdůvodňuje zpoždění personálními
problémy, jinak řečeno „nejsou
lidi“. Nicméně mezi tím lidová
tvořivost reagovala na tuto situaci
takto: Kolik je ve Skrbeni hodin?
No přece jeden holub.
Doufejme, že zůstane jen u tohoto
žertu, protože podle nejčerstvější informace by mohly být nové ciferníky
osazeny možná už v době, kdy budete
číst tento Infor.

SBĚROVÁ SOBOTA

V úterý 28. srpna nad ránem došlo
k požáru kontejnerů na tříděný sběr

S předstihem informujeme, že
podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů bude v sobotu 6. října.
Kontejnery budou přistaveny jen za
školou v době od10:00 do 12:00 hod.
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POŠTA
Po prázdninovém provozu se pošta ve Skrbeni v měsíci září vrací
k provozní době, které platila dříve, to je:
Po
Út
St
Čt
Pá

13.00 - 16.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.
13.00 - 17.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.

Od začátku října dojde ke změně pátečního provozu, kdy bude
pošta otevřena pouze dopoledne od 8 do 11 hod.

SPORT KULTURA

PŘIJĎTE FANDIT
Přehled podzimních zápasů skrbeňského družstva malé kopané, které
hraje ve 4. lize A:
07.09.2018 PÁ
14.09.2018 PÁ
21.09.2018 PÁ
28.09.2018 PÁ
05.10.2018 PÁ
12.10.2018 PÁ
20.10.2018 SO
26.10.2018 PÁ
03.11.2018 SO
09.11.2018 PÁ
18.11.2018 NE
Ve š ke r é d a l š í
www.mfolomouc.cz.

18.00 FC Skrbeň : Újezd boys
18.00 FC Skrbeň : FK Rozvadovice
17.45 KMK Březové : FC Skrbeň
10.00 FC Skrbeň : Základ.Hnoyland
17.00 FC Tigers : FC Skrbeň
18.00 FC Skrbeň : Bulldog Pňovice
10.30 Dřeváci Pňovice : FC Skrbeň
18.00 FC Skrbeň : MK Chudobín
09.30 Karpat Uničov : FC Skrbeň
18.00 FC Skrbeň : Buldog Unčovice
10.00 FC Štok B.Lhota : FC Skrbeň
informace včetně výsledků najdete na

V sobotu 25. srpna proběhly dvě
pohárové soutěže. První dětská na
Střeni a „veteránská“ ve Skrbeni.
Na Střeni naši mladší žáci, v konkurenci Slavětína, Střeně, Uničova
a Chořelic, sice skončili v nekompletní sestavě na 5. místě s časem
28,60s, ale dále sbírají cenné zkušenosti v tomto sportu. Za starší se
zúčastnil Uničov, Hlubočky, Chořelice, Skrbeň A a Skrbeň B. Vítězem
se stala nakonec Skrbeň B, která
po prvním kole byla na posledním
místě a v druhém přeskočila všechny
s časem 16,10s. Skrbeni A zůstalo
4. místo s časem 17:51s.
V odpoledních hodinách se sjely
do Skrbeně na tradiční soutěž zase
hasiči veteráni. Soutěžit přijely tyto
okolní sbory: Břuchotín, Horka nad
Moravou, Chořelice, Nasobůrky,
Víska, Savín, Skrbeň a Skrbeň 60 +
(60 let a více). Nejvíce se zde dařilo
na 18. ročníku této soutěže sboru
z Nasobůrek, který zvítězil s časem
44s. Naše mladší družstvo skončilo
na 4. místě a starší nad 60 na 8. místě.
Soutěž splnila svůj cíl - opět přijeli naši kamarádi a přátelé z okolí,
kteří se dobře bavili.
Vratislav Obšel

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
V sobotu 18. srpna proběhla ve
sportovním areálu ve Skrbeni dětská
pohárová soutěž v požárním útoku.
Přihlásila se družstva dětí z těchto
okolních sborů: Velký Újezd, Příkazy,
Náklo, Střeň a domácí Skrbeň. Pěkné
počasí přilákalo spoustu příznivců
tohoto tradičního sportu. Naši nejmenší sportovci ve velké konkurenci
skončili na posledních místech, ale
zase za to posbírali cenné zkušenosti. V lize olomouckého okresu jsou
prvním rokem a nevedou si špatně,

patří jim 19. místo ze 40 družstev. Na
závěr soutěže si děti užily nastříkané
hasební pěny.
Konečné pořadí:
kategorie mladší: 1. Střeň, 2.Velký
Újezd, 3. Příkazy, 4. Náklo, 5. Skrbeň
A, 6. Skrbeň B
kategorie starší: 1. Skrbeň B,
2. Velký Újezd, 3. Příkazy, 4. Skrbeň A
Děkujeme za podporu Olomouckému kraji, obci Skrbeň a samozřejmě
i všem divákům.

Do čištění Močidla se pustili obětaví mladí rybáři.
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HOUSLE A KLAVÍR
Kruh přátel hudby zve na koncert, na kterém
vystoupí vynikající umělci, houslista Ivan Ženatý
a klavírista Stanislav Bogunia.
Koncert se koná ve čtvrtek 6. září v 19:00 hod.
v Domě služeb.

Podzimní

SLAVNOST
regionálních produktů a ukázky řemesel
na Fortu XVII. v křelově
Zveme vás na 4. ročník úspěšného podzimního
jarmarku regionálních produktů a ukázky řemesel

Neděle 23. 9. 2018
11:00 – 18:00
Občerstvení ve stylu regionálních specialit
skvělé sýry z domácích sýráren / výtečné domácí uzeniny a masné výrobky / křupavé
pečivo z domácí pekárny / ochutnáte lahodná piva malých regionálních pivovarů

Uvidíte ukázky tradičních řemesel
Zábavu pro celou rodinu připraví

Studio Bez Kliky a žonglérská vystoupení
Ukázka pražení kávy / Loutková dílna pro děti

•
O děti se postará
RC Křelovský Kaštánek a Rodinné a komunitní centrum Housátko

•
Koncert olomoucké kapely

Tak CO?

FOrT XVII. křelOV

Na Fortu 1, 783 36 Křelov-Břuchotín, Olomouc

více na www.forty.cz
a www.moravska-cesta.cz

VYUŽJTE PŘÍSPĚVEK
V letošním roce požádali o příspěvek obec na zájmové a sportovní kroužky nebo dětské tábory rodiče
více než čtyřiceti dětí. Žádosti lze podávat průběžně,
částka 700,- Kč snad za to stojí.

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, září 2018
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