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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIX. 2019

VÝROČÍ ZALOŽENÍ 1. FC SKRBEŇ
Letošní rok není významný jen pro naše hasiče, kteří oslavili 120 let od
založení sboru v obci Skrbeň. Také fotbalový klub 1.FC Skrbeň slaví výročí.
Je to již čtvrtstoletí ( tedy 25 let ) co v červenci roku 1994 se ve Skrbeni
zrodil další fotbalový klub, tehdy pod názvem 1.FC Hosnna Skrbeň. Klub
se společně se Sokolem Skrbeň ujal reprezentovat naší obec v Olomoucké
okresní soutěži v malé kopané. Možná se někteří ptáte proč Hosnna? Je to
jednoduché. Byl to zkráceny název sponzora klubu ,,Hospoda na návse“.
Klubové barvy jsme si zvolili
modrou a bílou. Ve znaku máme olomouckou orlici, jelikož jsme v tu dobu
ještě neznali podobu skrbeňského znaku. Autorem znaku je Jan Jelč.
První ročník v soutěži (5.liga)
se celkem povedl. Skončili jsme na
třetím místě jen bod od postupu do
vyšší ligy. Postup do čtvrté ligy jsme
ale slavili již následující ročník, kdy

jsme s náskokem tří bodů (za vítězství
v zápase 2 body) vyhráli ligu. Následvali další ročníky, které byly zdařilé,
ale samozřejmě i méně zdařilé. Střídaly se postupy i sestupy v soutěžích,
což bylo přirozené, poněvadž s přibývajícími roky se musel kádr generačně
obměnit.
Na podzim roku 1999 se klub přejmenoval na současný název – 1. FC

Skrbeň. V klubu se vystřídalo mnoho
hráčů a nejen ze Skrbeně. Hráli či
hrají tady kluci z Olomouce, Horky
a blízkého okolí.
Ze zakládajících hráčů za 1.FC již
nikdo nehraje. Slavné začátky pamatuje Jaroslav Paták jenž se k mužstvu
přidal následující ročník po založení,
tedy na podzim 1995 a snaží se hrát či
alespoň zavazet na hřišti dodnes.
V klubu máme i takovou zajímavost, že spolu nastupují k zápasům
otec a syn (Jiří a Michal Nevěřilovi)
a také například František Absolon
ml. z Olomouce, jenž je synem stejnojmenného otce, který v klubu hrál
několik let.
Nyní bych rád připomněl hráče,
kteří stáli u zrodu klubu. Fanoušci si
je jistě vybaví.

INFOR
Jedná se o Jiřího Brokeše – vynikajícího brankáře, jenž se stal legendou
klubu. Dnes jej skvěle napodobuje
Martin Bašta. V obraně kraloval Ivo
Strouhal zvaný Iša, Kamil Jureček, který tvořil hru a byl tzv. mozek mužstva.
Nevídaný střelec, takový skrbeňský
Pepi Bican - Jan Jelč, jenž dokázal
nastřílet v prvním ročníku 39 branek
a v následujícím ročníku si to zopakoval. Nebyl pro něj problém
v zápase dát 8 branek z devíti. Hru
skvěle doplňovali hráči, Absolon Fantišek st. zvaný Ača, Absolon František
z Olomouce, Bodlák Václav st., Hránek
Rudolf, Pozdíšek Dušan, Ruffer Roman, Sedláček Jan a Skřipský Zdeněk.
Klub má i dvě kroniky. Jednu
takovou mini, kde jsou popsány první
4 ročníky, včetně skrbeňského derby
(jedna by měla být uložena i na obecním úřadě) a pak ručně psaná, obsahující výsledky a statistiky do konce roku
2004 (nezapsané výsledky do roku
2008). Tyto kroniky jsou u Jaroslava
Patáka ml. jenž je zpracovával.
Na závěr by se slušelo popřát něco
klubu. Tak za mě tedy přeji klubu, ať
má neustále fanoušky, dostatek hráčů,
kteří budou v tomto klubu chtít reprezentovat Skrbeň, bavit hrou nejen sebe
ale i okolí a ať klub je zde nejméně
další čtvrtstoletí.
Paták Jaroslav ml.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo na svém 7. zasedání 2. září toto
usnesení:
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a průběhu prací.
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy o převodu pozemku p.č.
273/5 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň
o výměře 82 m2 z majetku obce Skrbeň
do společného jmění manželů Stanislava Ptáčka a Vladimíry Ptáčkové
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za celkovou kupní cenu 12.300 Kč.
Kupující dále uhradí ½ nákladů na
vyhotovení geometrického plánu, ½
nákladů na znalecký posudek, náklady
na sepsání kupní smlouvy a na vklad
do katastru nemovitostí.
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy o převodu pozemku p.č.
273/54 – ostatní plocha v k.ú. Skrbeň
o výměře 86 m2, vzniklého oddělením z pozemku p.č. 273/5 – ostatní
plocha dle geometrického plánu
č. 605-47/2019, z majetku obce Skrbeň do podílového spoluvlastnictví
Ivo Strouhala a Dagmar Machů, každému podíl o velikosti ½ vzhledem
k celku, za celkovou kupní cenu
12.900 Kč. Kupující dále uhradí ½
nákladů na vyhotovení geometrického plánu, ½ nákladů na znalecký
posudek, náklady na sepsání kupní
smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.
ZO schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku
„Skrbeň – veřejné osvětlení Nová
čtvrť, U Rybníka, U Hřiště – III. etapa“
s firmou Jiří Hofmeister dle předloženého návrhu.
ZO schvaluje poskytnutí daru
5.000 Kč pro Střední školu a Základní
školu DC 90 s.r.o.

ZO si v souladu s ustanovením
§ 102, odst. 3 zákona o obcích vyhrazuje právo rozhodovat ve věci pronájmu obecní hospody.
ZO schvaluje zveřejnění záměru
pronajmout obecní hospodu za podmínek, které jsou přílohou zápisu.
ZO schválilo nepřímý majetkový
vstup obce do společnosti Servisní
společnost odpady Olomouckého
kraje a.s.,
ZO schvaluje vstup obce Skrbeň
do nově vzniklého dobrovolného
svazku obcí Region Moravská cesta.
ZO schvaluje poskytnutí daru
5.000 Kč spolku Vodáci Skrbeň,
z.s. na úhradu výdajů spojených
s uspořádáním dětského vodáckého
dne 15. 6. 2019.
ZO schvaluje přistoupení obce
Skrbeň k pověření k výkonu služby
obecného hospodářského zájmu pro
Charitu Šternberk, IČ 45238642,
poskytování služby „Charitní poradna NEDLUŽÍM“ na území obce
Skrbeň na dobu od 1. 4. 2023 do
31. 3. 2028.
ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2019.
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ŠKOLNÍ ROK JE TU
S prvním zářijovým dnem budova školy opět ožila
veselými hlasy dětí. Mnozí z nich přicházeli v doprovodu
rodičů, kteří se společně s pozvanými hosty účastnili slavnostního zahájení nového školního roku. Ten již tradičně
proběhl v budově školy, kde všechny zúčastněné přivítala
paní ředitelka. Dobré náladě a optimistickému vykročení na
cestu poznání v novém školním roce přispěly písničky, které
svým novým kamarádům zazpívali žáci starších ročníků za
doprovodu paní učitelky Mgr. Zapletalové.
Naše malá školní slavnost se neobešla bez povzbuzujícího pozdravu pana starosty Tomáše Spurného,
který 15 malých prvňáků pasoval na školáky a předal jako
upomínku na tento pro ně tak významný den šerpu „Prvňáček“ s malým osobním dárkem. A protože se nás letos při
slavnostním zahájení sešlo opravdu mnoho, popřáli jsme
si společně krásný, bezproblémový a především úspěšný
školní rok 2019-2020 a starší žáci se v doprovodu třídních
učitelek odebrali do svých slavnostně vyzdobených a novotou vonících tříd.
Útulné prostředí s novou podlahovou krytinou
a veselými barvami na stěnách nebylo to jediné, co se
v průběhu prázdnin ve školní budově změnilo. Dokončena
byla rekonstrukce elektrických rozvodů v přízemní části budovy s propojením na zabezpečovací systém školy. Školní
družina byla vybavena novou klimatizací a ještě těsně před
prázdninami jsme stihli zabudovat interaktivní dotykovou
tabuli, aby se nám všem zase o něco lépe pracovalo.
V letošním školním roce usedlo do školních lavic
60 žáků, kteří se budou vzdělávat ve čtyřech třídách. A na
co se mohou těšit? V ročním plánu jsou připraveny zajímavé projektové dny a exkurze, které hodláme realizovat
ve škole i mimo ni a které budou finančně podporovány
z Rozvojového programu-Věda, výzkum, vzdělání nebo
z dotačního programu SFŽP ČR. Chceme pokračovat
v započatých environmentálních celostátních projektech
M.R.K.E.V, Les ve škole, škola v lese. Naším cílem je najít
prostor pro zapojení se do různých meziškolních soutěží.
I letos je pro žáky připravena široká nabídka zájmových
kroužků pod vedením učitelů i externích lektorů. Je jen na
nich, který je zaujme a který si z nabídky vyberou.
Součástí života školy jsou i kulturní a společenské
akce. Již nyní připravujeme školní tvořeníčko s rodiči,
dětský karneval, vítání jara, spaní ve škole, školu v přírodě
a další akce, na které jsou naši žáci zvyklí a se kterými se
tak trochu počítá.
Pevně věřím, že se nám plán školního roku s šikovnými
dětmi a vstřícnými rodiči skrbeňské školy podaří naplnit
a s vámi ostatními se rádi potkáme na některé školou připravované akci.
Kulatá Jarmila

NAŠE ŠKOLKA, PĚKNÁ ŠKOLKA…
…a zase o trošku pěknější než vloni – na zahradě
mohou děti využívat velké tabule ke kreslení a na vyvýšeném záhoně ještě nyní dozrávají poslední rajčata. Během
prázdnin krásněla naše mateřská škola také uvnitř. Během
měsíce srpna ve školce „řádili“ malíři a všechny stěny ve
třídě Koťátek zamalovali bílou barvou. Po malířích se pustili
do práce také podlaháři a výsledkem jejich snažení je nový
měkoučký koberec modravé barvy. Čisté bílé stěny by však
asi děti příliš neocenily, a tak během několika dní se část
třídy proměnila v mořský záliv. K písčité pláži neodmyslitelně patří i velký červenožlutý slunečník a docela blízko
zakotvila obrovská rybářská loď.
…RÁDI DO NÍ CHODÍME…
…už i ty nejmladší děti, které v září nerady opouštěly
maminku, poznaly, že ve školce je to docela fajn.
…PĚKNĚ SI TAM POHRAJEME…
…se stavebnicemi, s barevnými kostkami, s panenkami
nebo autíčky – a hlavně – se svými kamarády!
…A TAKY TAM CVIČÍME…
…letos v projektu České obce sokolské „Cvičíme se
zvířátky“, do kterého se zapojily všechny děti od nejmladších až po předškoláky, kterých máme letos přesně deset.
Mimo jiné se děti i jejich rodiče mohou těšit na některé již
tradiční akce – adventní tvořivé dílny, Tříkrálové koledování v kostele sv. Floriána a před koncem školního roku
na „Olympiádu se zvířátky“.
Tak ať se nám všem – dětem, rodičům i pedagogům
v tom novém školním roce daří a ať je školka synonymem
pohody.
Krásné babí léto přejí všichni z MŠ.
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MLADÍ HASIČI SE ROZLOUČILI
S ROČNÍKEM 2018/2019
Mladí hasiči ze Skrbeně se v neděli 22.září 2019 v Olomouci na Horním
náměstí zúčastnili Závěrečného vyhlášení olomoucké ligy mladých hasičů. Tam
se také rozloučili s ročníkem 2018/2019.

Mladší žáci získali další cenné
zkušenosti, které v příštím ročníku
určitě využijí a budou se snažit o co
nejlepší umístění. Jejich vedoucí mládeže Markétka Berková, která je vede
s Markem Koleňákem již 2 rokem,
s dětmi udělali hodně moc práce.
Naučit všechno od začátku a potom
jenom procvičovat a zdokonalovat.
Starším žákům se letos sezona
povedla, dovezli si 3. místo z ligy
mladých hasičů a ještě překonali ve
Skrbeni na pohárovce svůj rekordní
čas v požárním útoku na 14,55 s.
Zde můžu jenom k tomu říct, že
letos zúročili svoje letité zkušenosti,
přidali bojovnost, která jim vynesla
pěkné umístění. Za jejich úspěchy
stojí vedoucí mládeže Kamil Jureček,
Vratislav Obšel a Jarda Bluský.
Závěrem bych chtěl všem našim
malým hasičům a vedoucím poděkovat za vzornou reprezentaci našeho
sboru a obce Skrbeň, popřát jim hodně
úspěchů, našim pomocníkům poděkovat za práci, kterou pro nás po celý rok
vykonávali, za podporu rodičům, dále
obci Skrbeň, panu Milanu Svobodovi
ze Skrbeně, firmě Zenit spol. s.r.o. Bílá
Lhota, firmě Johne Creane Lutín za
finanční podporu.

PŘIJĎTE NA
DIVADLO
V neděli 20. října vystoupí ve Skrbeni už podruhé členové Divadelního
spolku Bukovany.Tentokrát to bude
komedie Martina Sládka s názvem
Náš otec José.
Začátek představení je v 18 hodin,
vstupné dobrovolné.
Jestliže mám hodnotit uplynulou sezonu, tak musím říct, že byla pro nás
úspěšná a do poslední soutěže hodně napínavá.
Konečné pořadí:
mladší žáci
starší žáci
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Skrbeň A
Skrbeň B
Skrbeň A
Skrbeň B

15. místo
20. místo
03. místo
19. místo

56 bodů
38 bodů
101bodů
50 bodů
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