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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXII. 2022

Takto vypadala autobusová zastávka na návsi od roku 1999, kdy ji
vymaloval Marek Navrátil řečený Maryska. Vzbuzovala velkou pozornost
místních i přespolních, reportáže o ní
i Markovi byly zveřejněny v mnoha
časopisech, novinách i televizi, byla
i na pohlednici. Bohužel, plechový přístřešek zrezivěl a byl nahrazen současným proskleným. I ten ale bude brzy
zkrášlen, o což se opět postará Marek.

SBĚROVÁ SOBOTA
S předstihem informujeme,
že sběr objemných a nebezpečných odpadů bude ve Skrbeni
v sobotu 15. října.

AUTOBUSY – ZÁSADNÍ ZMĚNA!!!
Od 19. září má být zahájena 1. etapa rekonstrukce komunikace v ulici
Olomoucká v Horce nad Moravou. Tento úsek nebude vůbec průjezdný,
což bude mít samozřejmě zásadní dopad i na provoz autobusů MHD
zajíždějících do Skrbeně.
Od 29. září linka č. 18 do Skrbeně
zajíždět vůbec nebude, veškeré její
spoje budou končit u Moravských
železáren. Skrbeň bude obsluhována
všemi spoji linky č. 20, která pojede
od Olomouce kolem „Donbasu“, přes
Křelov a kolem Křepelky do Skrbeně, dále do Horky a Chomoutova
a zpět. Pro spoje ze Skrbeně do Olomouce bude nadále sloužit zastávka
Na Návsi. Pro opačný směr, tedy
z Olomouce směr Horka a Chomoutov, bude zřízena dočasná zastávka

v místě parkovacího zálivu na Hlavní
ulici poblíž křižovatky u obecního
úřadu. Tato situace by měla trvat do
28. října.
Po zimní přestávce bude rekonstrukce komunikace na jaře pokračovat, se stejným dopadem na provoz
autobusů.
Jakmile budou upřesněny všechny
související záležitosti, budou zveřejněny jízdní řády a další informace.
Sledujte obecní vývěsky a webové
stránky.
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Hesová a zástupci kraje i města Olomouce. Všichni popřáli
sportovcům hodně úspěchů.
V tom úmorném vedru, jaké na stadionu bylo, nikdo
nepřecenil své síly, ale přesto se bojovalo v 10 disciplínách
s velkým nasazením.
Naše družstvo ve složení Absolon Jar., Sládek Ivan,
Tomášek Jar.,Protivánková Janka a Císařová Marie dokázali, že mají bojovného ducha a vybojovali krásné
11. místo. Další naši členové byli na hrách u jednotlivých
disciplin jako rozhodčí. Ani oni to neměli lehké, sedět v tom
horku na ploše stadionu a spravedlivě hodnotit jednotlivá
družstva bylo obdivuhodné. Byli to Staněk Jan, Staňková
Anna, Bodláková Jana, Absolonová Jana, Smahelová
Hela, Brokešová Marie, Vyhlídalová Liba, Vrobelová
Věra, Štěrbová Lida a Studená Marta. Protože jednomu
družstvu ze zdravotních důvodů odstoupila jedna soutěžící
a družstvo by bylo diskvalifikováno, nastoupila Majka
Brokešová do jejich družstva a tak mohli soutěž jako celek
dokončit.
Všem našim seniorům za účast na sportovních hrách
patří obdiv a velký dík za krásnou reprezentaci našeho
senior klubu . Myslím, že můžeme být příkladem pro naše
mládí, které nás už někdy nebere vážně.
Marta Studená

KRAJSKÉ SPORTOVNÍ
HRY SENIORŮ
Jako každý rok, tak i letos se naši senioři zúčastnili
sportovních her ve dnech 17. 8. – 18. 8. 2022 pořádaných
krajskou radou seniorů Olomouckého kraje.
Letos byly sportovní hry o jeden den delší. Již ve
středu 17. 8. jsme se rozjeli na výlet do Slatinic, kde
byl společný oběd se všemi družstvy Olomouckého kraje a s přáteli z Polska, Slovenska a se seniory
z Moravskoslezského kraje.Po společném obědě jsme
navštívili zámek v Čechách pod Kosířem a po prohlídce jsme všichni jeli na společnou večeři do Olomouce
na Šantovku. Pro 25 družstev zde byl připraven turnaj
v bowlingu. Naše dvě družstva bojovala s velkou chutí, a tak
jedno závodní družstvo vybojovalo krásné 3. místo ve složení,
Absolon Jar., Sládek Ivan, Císařová Marie, Protivánková Janka
a Štěrbová Lida.
Ve čtvrtek 18. 8. na stadionu Lokomotivy Olomouc
byly slavnostně zahájeny seniorské sportovní hry za účasti
53 družstev z celého Olomouckého kraje , Polska, Slovenska a z Ostravy. Hry zahájila předsedkyně KRS Milena
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BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
OBUV, HRAČKY A JINÉ POTŘEBY

všech velikostí pro období PODZIM A ZIMA
10. září 2022
9:30 – 14:00
OBECNÍ SÁL SKRBEŇ
MALÉ OBČERSTVENÍ V KAVÁRNĚ
TVOŘIVÁ DÍLNIČKA NEJEN PRO DĚTI
TĚŠÍME SE NA VÁS
deti.skrben@seznam.cz
Fotografie z této akce budou použity ve prospěch propagace
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DĚTSKÁ POHÁROVÁ
SOUTĚŽ VE SKRBENI
V sobotu 20. srpna 2022 ve Skrbeni na obecním hřišti proběhla dětská pohárová soutěž v požárním útoku.

Sobotní zamračená obloha hrozila po dobu celé soutěže, ale počasí nám vydrželo a 4. ročník se mohl konat.
Po roce jsme mohli přivítat družstva z okolních sborů:
Příkaz, Střeně, Chořelic a Nové Hradečné. Náš sbor přihlásil po jednom družstvu mladší a starší žáky. Dále poprvé
dvě družstva přípravky, tj. děti v kategorii 3-6 let. Všechna
naše družstva bojovala ze všech sil, aby měla co nejlepší
výsledky. U kategorie přípravka pořadí je pro všechny stejné, a to je pro všechny první místo, v kategorii mladší žáci
obsadili krásné třetí místo, v kategorii starší žáci obhájili
prvenství z minulých let.
Výsledky a pořadí:
Kategorie přípravka
1. Skrbeň B 25,70 s, 1. Skrbeň A 33,36 s, 1. Nová Hradečná 37,59 s
Kategorie mladší žáci
1. Chořelice 19,66 s, 2. Nová Hradečná 21,07 s, 3. Skrbeň
21,38 s, 4. Střeň 21,96 s
Kategorie starší žáci

1. Skrbeň 15,33 s, 2. Nová Hradečná 16,53 s, 3. Střeň
18,61 s, 4. Chořelice 21,48 s, 5. Příkazy 22,55 s
Na závěr soutěže byla nastříkána pěna pro všechny
zúčastněné na plochu hřiště, kterou nám přijeli vyrobit
dobrovolní hasiči z Chomoutova. Poděkování patří soutěžícím, že přijeli a zúčastnili se naší soutěže, divákům za
podporu, pořadatelům, že výborně připravili podmínky
a průběh soutěže, Olomouckému kraji za dotace na soutěže, obci Skrbeň, Restauraci na statku, Zahradnictví Milan
Svoboda a Zenit spol, s.r.o. za partnerství pro Mladé hasiče
ze Skrbeně a moderátorovi DJ Láďovi Mariánkovi za skvělé
provázení v soutěži.

Z HISTORIE ČESKÝCH RČENÍ
Víte, kolik rčení pochází z Bible nebo z antické mytologie? Často ani netušíme, kolik každodenních výrazů
má starodávné kořeny: nevěřící Tomáš, spatřit Abraháma,
boží dopuštění, přispět svou hřivnou, usnout na vavřínech
a mnohé další. A víte, proč se říká ani zbla nevědět, každým coulem, houby dostane, zůstat na holičkách, je toho
jako šafránu, měřit dvojím loktem, dovědět se, zač je toho
v Pardubicích perník, to je pro mě španělská vesnice?
Víte, kolik rčení jsme převzali z němčiny, francouzštiny,
angličtiny a dalších jazyků? (pokrač. na str. 4)
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Historii všech uvedených a také
dalších rčení bude věnována přednáška
Z historie českých rčení, kterou přednese autorka Etymologického slovníku
české frazeologie Ludmila Stěpanova,
CSc., emeritní profesorka Univerzity
Palackého v Olomouci.
Přednáška se koná v obecní knihovně ve středu 21. září od 18:00 hod.

SPORTOVCI
ZE SKRBENĚ
VE FOTBALOVÝCH
DRESECH HORKY
Předem bych chtěl poděkovat
za prostor ve skrbeňském obecním
zpravodaji. Nemějte obavy, nebude to
tradicí... Jmenuji se Milan Štajgr, můj
děda i otec pocházeli ze Skrbeně. Ale
že zrovna já tu píši o horeckém fotbale,
je jen pouhá shoda náhod.
Úvodem bych vám chtěl vysvětlit
změny názvu fotbalu v Horce. Po více
jak půl století pod hlavičkou Sokola
se ve druhé polovině devadesátých let
chopil fotbalu v Horce dlouholetý hráč
a podnikatel, Vlastimil Sedláček. Jeho
soukromý klub se jmenoval Autodemont. Po fotbalově sťavnatých letech
bylo potřeba nového impulsu. V té
době Vlasťa nečekaně umírá a z aktivity bývalých hráčů, kteří se do klubu
vracejí v pozicích trenérů mládeže,
vzniká FK Horka nad Moravou z. s.
Fotbalisté ze Skrbeně byli a jsou
tradičně součástí fotbalových týmů
z Horky. Moc mě mrzí, že nemohu
všechny jmenovat. Jednak všechny ani
neznám a také proto, abych na někoho
nezapomněl. Ovšem nemohu nevzpomenout na téměř legendárního stopera
(a kapitána týmu ) Pepu Macha. Jsem
rád, že jsem měl tu čest si s ním zahrát.
A ještě jedno jméno - Zdeněk Bednařík. Super kluk, kolega a spoluhráč!
Víme, že máme tvrdou konkurenci
ve výchově mládeže v sousedních Příkazích. Je to pochopitelné, vždyť mají
trenéra ze Skrbeně!
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Přes to všechno jsme rádi, že Skrbeňáci jsou nadále součástí soupisek
našich týmů. V každé kategorii, od
benjamínků po dorost, má Skrbeň
zastoupení několika hráči.
Věříme že se někdo z těchto talentů
časem objeví v týmu mužů našeho FK.
Tak přijeďte do Horky zafandit vašim
rodákům!!!
Za FK Horka nad Moravou
Milan Štajgr

KRUH PŘÁTEL
HUDBY
Zahajovacím koncertem sezóny
2022/2023 bude ve Skrbeni vystoupení souboru Sedlák Virtuosi, což je
rodinný ansámbl. Rodiče Lucie Sedláková Hůlová a Martin Sedlák (České
smyčcové duo) vystupují na svých
koncertech občas i se svými dvěma
dětmi, které považují hudbu a hraní
na nástroje za běžnou součást života.
Třináctiletá Magdalena hraje od pěti
let na klavír a od šesti let na housle.
Je studentkou Gymnázia a Hudební
školy hl. m. Prahy s hlavním oborem
housle. Desetiletý Lukáš hraje od pěti
let na violoncello a od osmi let na klavír. V roce 2017 a 2018 získal 1. cenu
na Mezinárodní violoncellové soutěži
Jana Vychytila a v roce 2017 také
1. cenu v 0. kategorii ústředního kola

soutěže ZUŠ a navíc speciální ocenění
za mimořádný soutěžní výkon. Spolu
se sestrou Magdalenou hrají v rámci
ZUŠ Jižní Město také v klavírním
triu, s nímž získali v roce 2016 1. cenu
v krajském kole soutěže komorních
souborů ZUŠ a 1. cenu v soutěži Jižní
Město Music. Vystupovali již např.
na festivalech Smetanova Litomyšl,
Hudební festival Antonína Dvořáka
v Příbrami a spolu s rodiči absolvovali
pod názvem Sedlák Virtuosi i první
koncertní turné ve Španělsku.
Koncert se koná v sobotu 1. října
v 18:00 hod. v Domě služeb.
Protože mezi interprety účinkujícími ve Skrbeni nebude houslista Ivan
Ženatý, o jehož koncerty je vždy velký
zájem, uvádíme pro ty, kteří by chtěli
tohoto umělce slyšet, že bude hrát
například v sobotu 3. září v Dolanech
(15:00), v Bohuňovicích (17:00), ve
Štěpánově (19:00), v pondělí 5. září
v Pňovicích (17:00), v úterý 6. 9.
v Litovli (19:00).
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