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Tým je složen z kluků, co hráli 
nebo ještě hrají jinou amatérskou 
soutěž OHL nebo AHL v Uničově. A 
hlavně se snažíme zapojit nové zapá-
lené místní hokejisty, kteří nikdy ne-
hráli a seznamují se s hrou a pravidly 
hokeje. Jelikož některá mužstva mají 
zkušené hráče bojujeme každý zápas 
a chceme vyhrát. Jde nám to pomalu, 
ale jistě se posouváme dál. Do našeho 
týmu se ze skrbeňských kluků zapoju-

jí Kamil Jureček, Jiří Fiala, Ladislav 
Ostrák, Filip Spurný, Lukáš Spurný, 
Marek Spurný, Zdeněk Tichý, Václav 
Bodlák, Robert Stroupek, Luboš Izák 
a další naši spoluhráči. Časově je vše 
náročné, a ne vždy se daří sejít se 
společně na ledové ploše. Náš sport 
je velice finančně náročný – proná-
jmy ledové plochy, doprava, výstroj. 
Budeme rádi za každou výpomoc  
v tomhle směru.

V ročníku 2021/2022 kde hrálo  
13 mužstev jsme obsadili 13. místo ale 
to nevadí příště bude lépe.

O našem týmu a soutěži se mů-
žete dovědět v průběhu roku na  
olomoucky.denik.cz což je i partner 
soutěže nebo na stránkách www.ohsl.
cz/team/hc-hrebci-skrben

V roce 2020 se znovu zapojila skrbeňská parta nadšenců do hokejového klání 
na místních zimních stadionech v Olomouci, Šternberku, Uničově a Prostějově.

Příprava na sezonu začíná vždy ve sportovním centru Vyškov, kde je celo-
roční provoz a jsou zde přátelské zápasy a kluby naší soutěže OHSL.

HOKEJ SKRBEŇ Hřebci

Zájemci o židle a stoly z obec- 
ního sálu mají ještě možnost od-
koupení – k dispozici zbývají tři 
desítky židlí a dvě desítky stolů. 
Informace na obecním úřadě.

DOPRODEJ 
ŽIDLÍ A STOLŮ
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Zastupitelstvo obce schválilo na 
svém 28. zasedání 28. března toto 
usnesení:

- bere na vědomí zprávu o pl-
nění usnesení.

- schvaluje výsledek výběro-
vého řízení na zhotovitele zakázky 
„Cyklostezka Skrbeň – Příkazy, k.ú. 
Skrbeň“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s předkladatelem nejvýhodnější 
nabídky - se společností MODOS spol. 
s r.o., IČ 00576832. (nabídková cena 
1.395.988,99 Kč + DPH)

- schvaluje výsledek výběrové-
ho řízení na zhotovitele zakázky „Skr-
beň - veřejné osvětlení a rozhlas - V. 
etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s předkladatelem nejvýhodnější 
nabídky - se společností SIGNALBAU 
a.s., IČ 25840819. (nabídková cena 
3.999.160,33 Kč + DPH)

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2022.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Upozorňujeme občany, kteří ještě 
nestihli ve stanoveném termínu za-
platit poplatek za odpad (popelnice) 
nebo jeho první splátku, aby úhradu 
neodkládali. Termíny jsou stanoveny 
obecní vyhláškou:

Poplatek je splatný jednorázově, 
a to nejpozději do 30. 4. příslušného 
kalendářního roku. V případě, kdy 
poplatková povinnost za domácnost 
převyšuje částku 1836,- Kč (trojnáso-
bek poplatku za jednu osobu), je možno 
poplatek zaplatit ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. 
a do 30. 9. příslušného kalendářního 
roku.  

Neodkládejte zbytečně ani placení 
stočného, lze dohodnout i jeho postup-
nou úhradu.

PLACENÍ POPLATKŮ 
NEODKLÁDEJTE

MÁJOVÉ POSEZENÍ

Senioři ze Skrbeně pořádají v obecním
sále v sobotu 14. května 2022 ve 14 hod.
„POSEZENÍ V MÁJI“

K tanci a poslechu nám zahrají manželé HESOVI

Jako vždy, dobré občerstvení a tombolu 
zajistí členové klubu

Na Vaši účast se těší senioři ze Skrbeně

Vstupné 60,-Kč

 
Vstupenky je možné rezervovat 

   nebo zakoupit u p. Studené 
     777 963  323
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UKLIDILI ČESKO

Na sobotu 2. dubna připadla akce „Ukliďme Česko“. 
Česko, to jsou samozřejmě jednotlivé obce, a uklízelo 
se i ve Skrbeni. Ruku k dílu zcela dobrovolně přiložili 
Lukáš a Tomáš Rozbrojovi a Kuba a Jirka Sekaninovi za 
podpory pana Rozbroje. V okolí obce posbírali plastové a 
skleněné lahve, igelitové folie, papír, plechovky od piva a 
limonád, kterými naplnili 7 pytlů. O tyto odpadky je náš 
domov čistější. 

O den dříve sbírali odpadky mezi Skrbení a Horkou 
žáci horecké školy. Také oni nasbírali několik plných pytlů 
všeho možného.

Všem aktérům patří naše velké poděkování!

Po zimě se všichni těšíme na jaro. To je spojeno  
s různými svátky. My milujeme Velikonoce. Letos jsme se 
rozhodli, že vyzdobíme nejen školu, ale také strom před 
ní. Požádali jsme rodiče o pomoc. Ne ve výzdobě, to hravě 
zvládneme sami, ale o dodání velikonočních vajíček. Za-
tím se vše daří. Náš stromek, nazvali jsme ho Vajíčkovník, 
začíná zářit barevnými vajíčky různých velikostí. K naší 
snaze se připojila i mateřská škola, která vyzdobila svůj 
vlastní strom Kraslicovník v zahradě školky. 

VELIKONOCE VE ŠKOLE

A tak, až půjdete kolem naší skrbeňské školy nebo 
školky, zastavte se na chvilku a potěšte se.

Neobvyklé překvapení nás čekalo už v pondělí 11. dub-
na. Ráno si mohli kolemjdoucí povšimnout v předzahrádce 
školy krásného pestrobarevného hroznu z nafouknutých 
balonků, které tam umístil neznámý dárce. Jeho skvělý 
nápad nás nejenom pobavil a udělal radost, ale probudil  
v dětech detektivního ducha a touhu po odhalení. Snad se 
jim to podaří. I když nevíme komu, tak děkujeme.
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Skrbeň, květen 2022

Obecní knihovna zve na besedu 
s paní Ing. Nepožitkovou o cestě do 
Thajska a s tím spojenými zážitky. 

Beseda se koná v knihovně ve 
středu 4. května v 17:30 hod.

BESEDA O CESTĚ 
DO THAJSKA

Oslavy svátku sv. Floriána

Oslavy 77. výročí ukončení 2. světové války

    a uctění památky padlých

Skrbeň - neděle 8. května 2022 
 Program:

  9:00 hod. Slavnostní mše svatá v kostele sv. Floriána ve Skrbeni

10:00 hod. Slavnostní průvod k pomníku padlých a soše sv. Floriána, položení věnců

11:30 hod. Vystoupení dechové kapely NÁKELANKA 

                                                  /pod vedením p. Turka - Farská zahrada/

14:00 hod. Posezení na Farské zahradě  s kapelou KARANTENA

                                                   

                Po celý den můžete navštívit naše občerstvení, 

                kde budou připraveny dobroty z udírny, 

                pečené makrely a točené pivo. 
                                                                                                 Srdečně zvou hasiči

 

Sběr objemných a nebezpeč-
ných odpadů bude ve Skrbeni 
proveden v sobotu 7. května. 

Kontejnery na odpad budou 
přistaveny za školou v době 
10:30 – 11:45 a u železniční za-
stávky v době 12:00 – 13:00 hod.

SBĚROVÁ SOBOTA

Ke třem božím mukám různého 
stáří v okolí Skrbeně nedávno přibyla 
na jižním okraji obce další, zcela 
nová. Najdete je u brány do areálu 
UNIPLANT.

NOVÁ BOŽÍ MUKA

Haná


