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V dnešní době, kdy je v naší obci 
na veřejných místech velký počet 
kontejnerů a každý z nás má doma 
popelnici na komunální odpad, je 
velmi smutné, co nacházíme v přírodě 
kolem nás. To byl také hlavní důvod, 
proč jsem se rozhodl udělat alespoň 
něco málo proto, aby to v našem okolí 
vypadalo o poznání lépe.

Za pomoci mých synů a jejich 
kamarádů ze školy, jsme se společně 
několikrát vydali kolem naší obce  
a snažili jsme se posbírat veškeré 
odpadky. Velmi mě potěšilo nadšení  

a následná pracovitost malých sběračů, 
kteří se místo trávení svého volného 
času na hřišti s kamarády, pilně věno-
vali úklidu odpadků. 

Tímto bych jim velmi rád poděko-
val a jsem rád, že jsme potkali několik 
občanů naší obce, kteří byli naší akti-
vitou velmi nadšeni.

Velkou pochvalu si proto za-
slouží Lukáš Vočka, Matěj Hofe-
rek, Vítek Vrbka a Tomáš a Lukáš  
Rozbrojovi.

Dušan Rozbroj

MALÍ SBĚRAČI
Jistě si celá řada z Vás při pravidelných procházkách kolem naší obce 

pokládá otázku, od koho se berou volně odhozené odpadky. Jsou to plastové 
a skleněné láhve, plechovky, igelitové tašky, oblečení a v neposlední řadě 
již několikrát v Inforu zmiňované psí exkrementy.

V sobotu 13. dubna bude 
proveden sběr nebezpečných  
a objemných odpadů. 

Kontejnery na odpad budou 
přistaveny za školou od 10:00 
do 11:15, následně u železniční 
zastávky od 11:30 do 12:00. 

Žádáme občany, aby odpad 
neodkládali na místo sběru 
dříve, než přijede sběrová 
technika. 

Upozornění: odpad obsahu-
jící azbest (eternit apod.) nebude 
odebírán!

Komu tento termín nevyho-
vuje, může využít další sběrovou 
sobotu, která bude 1. června.

SBĚROVÁ SOBOTA
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Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání 18. března 
toto usnesení:

- Bere na vědomí informaci o plnění usnesení.

- Schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu obce Skrbeň na podporu 
sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 
2019 na 700,- Kč/dítě.

- Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace 25.000,- Kč na činnost spolku Skrbeňáček, 
IČ 60799323, v roce 2019. 

- Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace 15.000,- Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů 
Skrbeň, IČ 60800470, oddílu mladých hasičů, v roce 2019. 

- Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace 10.000,- Kč pro Nejste sami – mobilní 
hospic, z.ú., IČ 04871243.  

- Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace 10.000,- Kč pro DC 90 o.p.s., 
IČ 00560618. 

- Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace 12.000,- Kč pro Středisko rané péče SPRP, 
pobočka Olomouc, IČ 75095009.  

- Nevyhovuje žádosti STARS FLORBAL, z.s., 
IČ 04922573, o poskytnutí dotace. Podpora aktivit žadatele 
bude provedena formou přímé úhrady nákupu vybavení, 
které zůstane majetkem školy.

- Schvaluje rozpočet obce na rok 2019. 

- Schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaš-
kové kanalizace obce Skrbeň na rok 2019.

- Schvaluje Pravidla hospodaření sociálního fondu 
obce Skrbeň.

- Schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň 
na rok 2019.

- Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Skr-
beň na období 2020-2023.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU Sobotního mrazivého rána 23. 2. jsme se vydali jako 

„družstvo do počtu“ na zimní turnaj do nedalekých Pňo-
vic. Místní fotbalový klub zde uspořádal 1. ročník turnaje 
malé kopané, kterým chtěli oslavit otevření nového hřiště  
s umělou trávou. Sešli se zde 4 kluby:

- Buldog Pňovice – 4. liga aktuálně 3. místo
- Ajax Pivodam –  3. liga aktuálně 12. místo
- Darkside – 4. liga aktuálně 4. místo
- FC Skrbeň – 4. liga aktuálně 11. místo

K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti domácím Bul-
dogům. Přestože jsme vedli 1:0, nakonec jsme inkasovali 
2 góly a prohráli na úvod 1:2.

Druhý zápas proti Darkside byl velice vyrovnaný. Při 
přelévání hry z jedné půlky na druhou, se soupeři podařilo 
proniknout do našeho pokutového území a tam prostřelit 
našeho brankáře 0:1.V přestávce jsme si řekli, že nemáme 
co ztratit a naše snaha byla korunována vyrovnávací bran-
kou v poslední minutě 1:1.

Třetí mač proti 3. ligovému mančaftu jsme začali 
smolně, během prvních 7 minut jsme prohrávali 0:2. Ještě 
do poločasu se nám podařilo snížit na 1:2. Po změně stran 
jsme soupeře zatlačili do obrany a dvěma slepenými góly 
skóre otočili na 3:2. V posledních minutách jsme bohužel 
inkasovali a zápas tak skončil 3:3.

Tabulka po základní části vypadala hrozivě - 1 prohra, 
2 remízy. Se dvěma body jsme byli na 4. místě. To nás 
posílalo do semifinále proti nejlepšímu týmu - domácím 
Buldogům.

FC SKRBEŇ A ZIMNÍ TURNAJ

Zleva nahoře: Tomáš, Jarda, Boris, Pavel, Franta, Tomáš
Zleva dole: Hozna, Martin, Mirek, Matěj

V prvním semifinále se spolu utkali Ajax Pivodam 
a Darkside s celkem jasným výsledkem 5:1. Druhé semi-
finále čekalo na nás.

Domácí byli natěšeni předchozí výhrou s námi, avšak 
přítomný domácí divák se nestačil divit, jak jsme se do 
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dětský bazárek 
 

V SOBOTU 13. 4. 2019 od 9.30 - 14.30 hod. 
 

ve S k r b e n i 
 

v obecním sále (Na návsi 4) 
 
 

Budeme mít pro Vás nachystány k prodeji 
 

nejen dětské oblečení, dětskou obuv, hračky, 

ale i ZDRAVÉ LÁHVE, VELIKONOČNÍ DEKORACE,                                                                                     

JARNÍ KVĚTINY, VOŇAVÉ PERNÍČKY… 

 
PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVENÁ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA 

 
Přijďte si nakoupit přímo od maminek za příznivé ceny 

 
Budeme se na Vás těšit 

 
Malé občerstvení zajištěno 

 
Pro malou Elenku můžete dovézt víčka z PET lahví 

a pomoci jí získat speciální rehabilitační pobyt v lázních,  
který není hrazený zdravotní pojišťovnou. Zleva nahoře: Boris, Pavel, Franta, Tomáš

Zleva dole:  Tomáš, Honza, Martin, Mirek, Jarda

Buldogů zakousli, nedbaje předešlé prohry. V poločase 
jsme po krásných akcích vedli 2:0. Druhá půlka začala 
z naší strany opatrně. Buldoci hnáni touhou vyhrát domá-
cí turnaj, po šťastném odrazu snížili na 2:1. Inkasovaná 
branka nás probudila, začali jsme více běhat a naše snaha 
se vyplatila zvýšením skóre na 3:1. Do konce semifinále 
zbývaly 2 minuty. To už snad udržíme. V poslední minutě 
se domácím podařilo dostat za naši obranu a snížit tak na 
3:2. Netrpělivě jsme čekali na hvizd rozhodčího. Je to tu. 
Konec. Neuvěřitelné - FC Skrbeň -outsider turnaje je ve 
finále.

Ještě než začalo nečekané finále, bylo potřeba odehrát 
zápas o třetí místo, ve kterém se utkali domácí Buldoci  
a družstvo Darkside.

Po závěrečném hvizdu bylo skóre 1:1. Přišly tak na řadu 
penalty. V nich domácím nepřálo a po kvalitním výkonu 
brankáře Darkside, určilo pořadí na 3. místě právě družstvu 
Darkside. Domácí Buldoci skončili na 4. místě.

3 minuty pauza a finále je tu. To že skončíme na turnaji 
nejhůře druzí nás hnalo vpřed. Soupeř se však nedal lacino. 
Po bezbrankové první půlce už nebylo na co čekat, ani proč 
se šetřit. Naše obrana se během turnaje sehrála, stala se  
z ní nepropustná zeď a pokud něco prošlo, stál za ní ještě 
brankář, který byl po konci vyhlášen jako nejlepší. Bylo to 
tedy na útočnících. Rozhodčí zahlásil: „7 minut do konce“.
Balón jsme drželi co nejdál od naší branky. Z nenápadné 
akce a po pěkné kombinaci se nám podařilo vstřelit branku 
1:0. Soupeř stupňoval tlak, do útočení se zapojil i bran-
kář. Zabetonovaná obrana však držela. Rozhodčí ohlásil 
poslední minutu do konce, když v tom se nám podařilo 
překazit útočnou akci soupeře a z posledního brejku vstřelit 
uklidňující gól na 2:0. Písknutí a je konec.

FC Skrbeň to dokázala – z družstva které bylo ještě 
ráno do počtu se odpoledne stal VÍTĚZ.

Statistika: 5 zápasů, celkové skóre 10:8
1 prohra, 2 remízy, 2 výhry

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ ZÁPASY:

05. 4.   Pá   18.00  FC Skrbeň  : Sokol Křelov B

26. 4.   Pá   18.00  FC Skrbeň  : KMK Březové

10. 5.   Pá   18.00  FC Skrbeň  : FC Tigers

24. 5.   Pá   18.00  FC Skrbeň  : Dřeváci Pňovice

07. 6.   Pá   18.00  FC Skrbeň  : Karpat Uničov

21. 6.   Pá   18.00  FC Skrbeň  : FC Štok B. Lhota

S dostatečným předstihem umožňujícím včasné přihlá-
šení zveřejňujeme tuto informaci: 

FC Skrbeň a spolek Skrbeňáček pořádají 5. července 
(sváteční pátek) tradiční turnaj v malé kopané. 

Přihlášky týmů zasílejte na email: 
jirkanev@seznam.cz.

SKRBEŇSKÝ  
FOTBALOVÝ TURNAJ

Mirek Štanga
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Skrbeň, duben 2019

Připomínáme již dříve zveřejně-
né pozvání na divadelní představení 
Divadelního spolku Bukovany, které 
se koná v neděli 7.dubna od 17. hod. 
v Obecním sále ve Skrbeni. 

Na programu je temná detektivní 
komedie Hrobka s vyhlídkou britského 
dramatika Normana Robbinse. 

Kruh přátel hudby pořádá v soboru 
13. dubna od 19 hodin v Domě služeb 
koncert pro housle  a klavír. Účinkují 
Miroslav a Zuzana Ambrožovi.

PŘIJĎTE 
NA DIVADLO

KONCERT PRO 
HOUSLE A KLAVÍR

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat všem našim stálým partnerům, kteří 
nás znovu podpořili věcnými cenami 
16. února 2019 na maškarním karne-
valu a 16. března 2019 na rockplese. 
Dále skvělým účastníkům za příjemnou 
atmosféru. Seznam našich partnerů je 
zveřejněn v naší vývěsce. 

Hasiči ze Skrbeně

PODĚKOVÁNÍ

 

SPOLEK SKRBEŇÁČEK POŘÁDÁ 

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE  
PRO ŽENY 

 

KDY: NEDĚLE, 14. 4. 2019, od 16:00 do 18:00 

KDE: OBECNÍ SÁL 

CO SI VYROBÍTE:  

VELIKONOČNÍ SLEPIČKU A KUŘÁTKO         
(foto je pouze ilustrační) 

 

• ZAJIŠTĚNY BUDOU POLYSTYRENOVÉ KUŽELY, VLNY, LEPIDLA, TAVNÉ PISTOLE, PLSŤ, PŘÍRODNINY, VĚTVE, ZDOBENÍ 
• MOŽNO DONÉST SI VLASTNÍ TAVNOU PISTOLI A MATERIÁL NA ZDOBENÍ 
• OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO V HOSPODĚ 

V uplynulých týdnech hromada 
větví, které lidi navozili k následnému 
podrcení, utěšeně narůstala. Snad to už 
všichni stihli, protože nejpozději od 
15. dubna bude zahájeno drcení, aby 
byl na Velikonoce pořádek.

DRCENÍ VĚTVÍ 
- FINÁLE!

Letošní vynášení Morany


