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Jsme ryze amatérský hokej  
a nikde jsme se pod odborným tre-
nérem neúčastnili kempu. Snažíme 
se posouvat hokejově dál, a hlavně 
i po kolektivní části se nám to daří. 
Jsme zapálená parta kolem hokeje  
a všechny nás to baví. 

Na začátku sezóny se nám neved-
lo, postupně se zapracovali noví kluci 
do týmu. Díky možnosti trénovat ve 
Slatinicích na nové ledové ploše šla 
naše hra značně nahoru a poslední zá-

pasy byly opravdu super. Pochválena 
byla i hra ze strany rozhodčích, což nás 
těší. Velkou zásluhu na našem posunu 
mají naši věrní fanoušci, kteří pořídili 
nový buben a hnali nás dopředu. 

Poděkování míří do Cakova fans. 
Děkujeme! 

Letošní sezóna skončila, ale při-
pravujeme se dál díky spolupráci SK 
Slatinice, kde máme pronájem ledu do 
15. 3. 2023.

Lubomír Izák

Hokejový tým HC Hřebci Skrbeň
Náš tým se již třetím rokem účastní hokejové soutěže OHSL. Po loň-

ské sezóně došlo k proměně kádru a zůstalo pevné jádro mužstva, které 
se podařilo doplnit klukama mající zájem hrát hokej pro radost, a ne pro 
umístění. Což se povedlo.
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Připomínáme, že stejně jako vloni bude v termínu 14. 3. – 12. 7. 2023 zcela 
uzavřena část ulice Olomoucká v Horce n. M. Uzavírka začíná za přejezdem 
a končí na křižovatce s nám. Osvobození a ulicí Skrbeňská.

Uzavírka Olomoucké ulice v Horce n. M.

2xA4Částečná uzavírka sil. III/4465
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Přechodné dopravní značení

Silnice III/4465, ul. Olomoucká,
Horka nad Moravou

S

Objízdná trasa

Uzavřený úsek

Legenda:

Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným 
dopravním značením bude zakryto.
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Přechodné dopravní značení

Silnice III/4465, ul. Olomoucká,
Horka nad Moravou

S
Provizorní zastávka BUS

Legenda:

Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným 
dopravním značením bude zakryto.

Dopravní značení B28 s datem platnosti bude umístěno 7 dní
před zahájením stavby.
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Občané Skrbeně a hlavně děti ve 
škole a školce pomáhají každoroční 
koupí Vánoční hvězdy nemocným dě-
tem. Velké poděkování patří paní Jan-
dové, která ve Skrbeni zajišťuje, aby 
každý dostal tu svou Vánoční hvězdu. 
Ve Skrbeni se nakoupily hvězdy za  
6 480 Kč. Věřím, že i letos se Skrbeň 
opět zapojí. Hana Dorňáková 

Vánoční hvězdy

Spolek Skrbeňáček pořádá 13. 5. 
2023 výlet do ZOO Ostrava, přihlásit 
se může každý až do vyčerpání kapa-
city autobusu, který hradí spolek!

Výlet do ZOO 
Ostrava  
se Skrbeňáčkem

     Odpad: x osob    876,- Kč/osoba               vs: 1345               ss: RČ plátce
     Stočné: x osob  1776,- Kč/osoba               vs: 2321               ss: RČ plátce  

Číslo účtu: 180 172 3369 / 0800
Poplatky lze hradit hotově nebo kartou na obecním úřadě nebo převodem na účet obce Skrbeň, a to zvlášť 

odpady, zvlášť stočné.
Poplatky lze hradit převodem samostatně za každou osobu na její rodné číslo nebo za více osob s uvedením jednoho 

rodného čísla. V takovém případě uveďte do poznámky, za které osoby jsou platby provedeny – nutná identifikace osoby.
Pokud se při hromadné platbě do zprávy pro příjemce nevejdou všechny  údaje o poplatnících, je povinnost 

plátce poplatku doručit na obecní úřad vyplněný formulář o hromadné platbě (naleznete jej na https://www.skrben.
cz/placeni-poplatku/), kde budou tito poplatníci uvedeni, a to osobně, do schránky obecního úřadu nebo zaslat  
e-mailem na adresu obec@skrben.cz.

Poplatky
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Dne 20. ledna 2023 se uskutečnila 
výroční členská schůze Seniorklubu. 
Schůze , která měla proběhnout již  
v roce 2021, byla odkládána především 
v době kovidové, v důsledku opatření 
vlády. Pro nás všechny to byla nová, 
neznámá situace, která zásadně ovliv-
nila i spolkový život. My, senioři, se 
vždy těšíme na každý nový, naplněný 
den, na každou možnost se setkat, 
něco příjemného a veselého prožít. 
Proto již v minulém roce, 2022 , jsme 
se snažili navázat na tradiční, námi 
pořádané akce: MDŽ, rozsvícení vá-
nočního stromu, nebo mikulášskou 
zábavu atd. V roce letošním chceme 
naplno rozvíjet všechny druhy aktivit 

Ze života seniorů ... jak pro členy spolku, tak spoluobčany 
naší vesnice a nebo ostatní seniory. 
Na pravidelných měsíčních setkáních, 
konaných poslední pátek v měsíci, 
popřejeme jubilantům, vyslechneme 
pozvaného hosta a připravíme náplň 
činnosti na další měsíc. Jezdíme na 
bowlingové tréninky, v dubnu uspořá-
dáme „přátelský turnaj“ pro pozvaná 
družstva. Navštěvujeme divadelní  
a filmová představení (12. 2. muzikál 
Zpívání v dešti), prostě se snažíme 
co nejvíc aktivně prožít náš život.  
O naplnění a dobré zvládnutí všech 
připravovaných akcí se bude snažit 
nově zvolený výbor spolku, který má  
silnou podporu členů, neboť byl zvolen 
tajnou volbou - svůj hlas odevzdalo 
85,7 % voličů. Právě proto je výbor 

odhodlán vést Seniorklub do dalšího 
období ke spokojenosti všech! Zveme 
proto také všechny seniory ve Skrbeni, 
kteří dosud nenašli cestu do našeho 
spolku, přijďte se zapojit, soutěžit, 
bavit se a veselit. Budeme moc rádi.                                       

Výbor Seniorklubu Skrbeň 

Tradičně začátkem roku se ko-
nají různé plesy, na které jsou ob-
čané zváni papírovými pozvánkami.  
V minulosti bývalo ve Skrbeni několik 

Výstava pozvánek 
na plesy
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Skrbeň, březen 2023

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKRBEŇ

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

POŘÁDANÝ V SOBOTU 18. BŘEZNA 2023

V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

ZAČÁTEK JE VE 20 HODIN

HRAJE SKUPINA MOTORS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 100 KČ

XIII. ROCK

       PLES

plesů. Každý spolek měl svůj ples. 
V současné době tomu už tak není. 
Přijďte si do skrbeňské knihovny 
prohlédnout výstavu pozvánek  
a připomenout si některé plesy.

Výstava je k nahlédnutí v době 
otevřené knihovny vždy v pondělí 
od 16 do 19 hodin do poloviny 
dubna.


