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Charita Šternberk poskytuje dluhové poradenství již deset let. V roce 2020 
jsme poradenství akreditovali a máme možnost zdarma podávat návrhy na 
povolení oddlužení (osobní bankrot), jako jediní v regionu. Kromě běžných 
činností poraden, jako je pomoc lidem s finančními problémy, komunikaci se 
soudy, exekutory, zprostředkování materiální pomoci lidem v nouzi, pomá-
háme lidem řešit i věci nad rámec naší služby. Chceme jim být nápomocni  
a zprostředkovat pomoc dle aktuálního zdravotního stavu či situace. 

KOMUNITNÍ CENTRUM SE OTEVÍRÁ
V pátek 7. října ve 14 hodin bude slavnostně otevřeno komunitní centrum v budově zrekonstruované skr-

beňské fary. Zázemí zde najdou některé spolky a poradna poskytovaná Charitou Šternberk. Objekt si budete 
moci prohlédnout do 17 hodin.

Akreditovaná Charitní poradna 
Nedlužím bude nově i ve Skrbeni

Přijďte se informovat, jak můžeme 
podpořit Vás. Nově nás od 14. října 
zastihnete každý pátek od 11:00 do 
15:00 v novém Komunitním centru na 
adrese Skrbeň, Na Návsi 104/6. 

Můžete nás kontaktovat a objed-
nat se k setkání na tel. 730 585 753  
a psát dotazy na e-mail: 
poradna.litovel@sternberk.charita.cz. 

Pracovníci  
Charitní poradny Nedlužím
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Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém 31. zasedání 12. září toto usne-
sení:

- bere na vědomí zprávu o kon-
trole plnění usnesení přijatých na 25. 
až 30. zasedání.

- schvaluje uzavření kupní 
smlouvy o převodu pozemku p.č. 
90/1 – zahrada v k.ú. Skrbeň o výměře  
46 m2, vzniklého rozdělením pozemku 
p.č. 90 – zahrada dle geometrického 
plánu č. 663-49/2022, z majetku 
obce Skrbeň do majetku pana Petra 
Kolaříka, za celkovou kupní cenu 
59.000,00 Kč. Kupující uhradí náklady 
na vyhotovení geometrického plánu, 
znaleckého posudku, kupní smlouvy 
a na vklad do katastru nemovitostí.

- schvaluje poskytnutí daru 
12.000,00 Kč pro Spolek Skrbeňáček, 
IČ: 60799323.

- Zastupitelstvo obce Skrbeň po 
projednání:

1. Ověřilo v souladu s ust. § 54 
odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že Změna č.2 Územního 
plánu Skrbeň není v rozporu:

a) s Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění pozdějších 
aktualizací

b) se Zásadami územního roz-
voje Olomouckého kraje, ve znění 
pozdějších aktualizací

c) se stanovisky dotčených orgá-
nů

d)  se stanoviskem Krajského 
úřadu Olomouckého kraje KUOK 
89751/2022

2. Vydává v souladu s ustanove-
ním § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění (stavební zákon), 
Změnu č. 2 Územního plánu Skrbeň 
formou opatření obecné povahy, které 
je přílohou tohoto usnesení

Příloha usnesení: návrh Změny č.2 
Územního plánu Skrbeň

- bere na vědomí informaci  
o rozpočtových opatřeních č. 5/2022, 
7/2022 a 8/2022 provedených v kom-
petenci starosty a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 9/2022.

- Tomáš Spurný se zasloužil  
o rozvoj obce Skrbeň.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Na základě výsledků letošních komunálních voleb získali mandát  
v zastupitelstvu obce za volební stranu Koalice pro Skrbeň s podporou Seni-
orklubu Bc. Stanislav Vaďura, MBA, za volební stranu Hasiči pro Skrbeň  
Vratislav Obšel, Ing. Jiří Janda, Kamil Jureček, za Sdružení nezávislých 
kandidátů Ing. Jan Žižlavský, Bc, Matěj Vymětal, Ing. Vladimír Vymětal, 
Mgr. Lukáš Ruffer, Ing. arch. Viktor Čehovský.

Pro srovnání uvádíme údaje o volební účasti od roku 1990.

JAK VOLILA SKRBEŇ

   počet    počet 
   oprávněných   odevzdaných 
   voličů   hlasů

1990  715   591 82,66 %
1994  735   523 71,16 %
1998  798   486 60,90 %
2002  814   444 49,17 %
2006  907   446 49,17 %
2010  961   548 57,00 %
2014  973   492 50,60 %
2018  959   518 54,01 %
2022                 948                    494       52,11 %

Ustavující zasedání se bude konat po uplynutí zákonných lhůt, pravděpo-
dobně ve třetím říjnovém týdnu.

Sbor dobrovolných hasičů ve 
Skrbeni děkuje obecnímu zastu-
pitelstvu a starostovi obce Skrbeň 
panu Tomášovi Spurnému za 
veškerou podporu naší činnosti 
jak v kategorii sportu, kultury 
nebo JSDH.

Dále občanům za jejich hla-
sy, které podpořili nezávislé 
Sdružení kandidátů Hasiči pro 
Skrbeň v letošních komunálních 
volbách.

PODĚKOVÁNÍ

Oddíl straších žáků mladých ha-
sičů potvrdil až do samotného závě-
ru letošního ročníku Ligy mladých 
hasičů na Olomoucku skvělé výsled-
ky, kterých dosahoval během sezóny,  
a zajistil si tak pro Skrbeň historicky 
první titul vítěze této soutěže.

Druhý oddíl starších hasičů (Skr-
beň B), který se ale nezúčastnil všech 
soutěží, obsadil 19. místo z celkového 
počtu 22 účastníků. 

V kategorii mladších žáků se Skr-
beň umístila na 15. místě z 22.

MLADÍ HASIČI 
VYHRÁLI LIGU
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Prázdniny jsou za námi a my jsme ve čtvrtek 1. září 
zahájili nový školní rok 2022/2023. 

Dobrá nálada, usměvaví učitelé, natěšené děti doprová-
zené rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Tak vypadalo 
letošní zahájení školního roku, které se již tradičně usku-
tečnilo v budově základní školy.

Do školního roku jsme vkročili úvodní písničkou  
a po uvítacím proslovu paní ředitelky přišel čas na přiví-
tání deseti nových žáků prvního ročníku. Tento slavnostní 
akt se neobešel bez asistence našeho hosta, pana starosty, 
který všechny přítomné pozdravil, popřál hodně pracov-
ních i osobních úspěchů a našim prvňáčkům předal šerpu  
a osobní dárek, který se jistě bude hodit při plnění školních 
povinností. 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V letošním školním roce bude navštěvovat skrbeňskou 
školu 46 žáků a výuka bude probíhat ve 3 kmenových 
třídách a dvou odborných učebnách.

Co nás čeká?
Žáci 4. a 5. ročníku se mohou těšit na zcela nově konci-

povaný předmět Informatiky, obohacený o prvky robotiky 
a programování. 

Pro své žáky jsme připravili vedle pravidelné výuky 
i řadu oblíbených projektových dnů, které hodláme reali-
zovat jak ve škole, tak ve spolupráci se specializovanými 
centry. Naším cílem je podpořit především enviromentální 
vzdělávání, zdravý životní styl a badatelství.

V celoročním plánu nezapomínáme ani na kulturní  
a společenské akce. Rádi bychom navštívili filmové i 

divadelní představení, uspořádali tradiční dětský karneval  
a pozvali vás na akce, které už z dřívějška znáte a oblíbili 
jste si je. V plném proudu je přípravná fáze na letní školu 
v přírodě, plavecký výcvik, školní tvořeníčko s rodiči, 
vítání jara, spaní ve škole a další akce, na které jsou naši 
žáci zvyklí a se kterými se tzv. počítá. Opomenuta není 
ani zájmová a mimoškolní činnost. Žáci najdou zábavu  
v kroužku keramiky, angličtiny, fotbalu, také se mohou 
naučit hrát na zobcovou flétnu.

V našem ročním plánu je místo pro spolupráci s aktiv-
ními spolky i jednotlivci.

Pevně věřím, že s šikovnými dětmi a za podpory vstříc-
ných rodičů a široké veřejnosti se nám podaří naše plány 
proměnit v realitu a nezůstanou pouhými sny. Těšíme se 
na Vás při dnu otevřených dveří. 

    Mgr. Jarmila Kulatá

V letošním roce se konal už sedmý ročník soutěže 
Babička roku. Soutěže se může zúčastnit každá babička od 
šedesáti let, která má trvalý pobyt na území Olomouckého 
kraje. Soutěžící absolvují tříminutový rozhovor, během kte-
rého představí sebe i svůj kraj. Následuje volná disciplína,  
v jejímž rámci mohou účastnice recitovat, zpívat, tančit, 
hrát na hudební nástroj nebo předvést vlastní tvorbu – ma-
lování, háčkování či pletení a další dovednosti. Nechybí ani 
módní přehlídka společenského oblečení podle vlastního 
výběru.

„Stejně jako předchozí ročníky i ten letošní, v pořadí 
už sedmý, se nesl v přátelském duchu. Oproti loňsku, kdy 
platila kvůli covidu přísnější opatření, jsme byli sice stále 
opatrní, ale letos mohlo přijít víc fanoušků. Některé sou-
těžící tak měly celé rodinné týmy nebo je přijel podpořit 
dokonce plný autobus,“ řekla za organizátory akce Milena 
Hesová, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého 
kraje a místopředsedkyně Rady seniorů ČR. 

Titul Babička roku Olomouckého kraje letos získala 
paní Blanka Vrbková z Olomouce – Chomoutova. Soutěžící 
na cestě k vítězství podporovalo v pavilonu A olomouckého 
Výstaviště Flora okolo sedmi set seniorů. Třiasedmdesátile-
tá vítězka před porotou a publikem vystoupila v hanáckém 
kroji a za doprovodu manžela, dcery a vnoučat předvedla 
zpívanou scénku. Stříbrnou medaili vybojovala Alena 
Havránková ze Zábřehu, která v rámci volné disciplíny 
recitovala s loutkou Kašpárka. Třetí příčku pak obsadila 
paní Jana Absolonová ze Skrbeně. Ta porotu zaujala 
svou šikovností při výrobě kraslic.

Paní Vrbková díky svému vítězství postoupila do ce-
lostátního kola, které se uskuteční 18. října v Olomouci. 
Opět se bude soutěžit na Výstavišti Flora Olomouc za účasti 
všech krajů České republiky.

BABIČKA ROKU 2022
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Kruh přátel hudby zve na kom-
ponovaný pořad, ve kterém vystoupí 
básník, spisovatel a moderátor České-
ho rozhlasu František Novotný spolu  
s kontrabasistkou Evou Šašinkovou  
a houslistou Milošem Černým. Koná 
se v neděli 30. října 19:00 hod. v Domě 
služeb.

PRAŽSKÉ KOMORNÍ 
DUO & FRANTIŠEK 
NOVOTNÝ

V sobotu 27. 8. 2022 proběhl  
22. ročník soutěže Hasičů veteránů. 
Tuto kategorii tvoří členové sborů, 
kterým je 40 roků a více. Letos přijely 
sbory z Vísky, Černovíra, Chořelic, 
Ratají, Ješova, Nasobůrek a Horky nad 

22. ročník soutěže 
Hasičů veteránů

Moravou. Domácí Skrbeň tradičně při-
hlásila 2 družstva, Skrbeň 40+ (40 - 59 
roků) a Skrbeň 60+ (60 a více roků). 
Z vítězství se letos radovali hasiči  
z Nasobůrek, krásné druhé místo ob-
sadila místní Skrbeň 40+ a třetí místo 
si připsala Horka nad Moravou.

Na soutěži se vyhlašuje i nejstarší 
účastník a toho měli mezi sebou hasi-
či z Černovíra, bylo mu 75 let. Jako 
obvykle se spíše než o závody jedna-
lo o přátelské setkání dlouholetých 
kamarádů.

Spolek Skrbeňáček pořádá v so-
botu 15. října od 14 hodin u Močidla 
tradiční drakiádu. Připravena je malá 
pozornost pro děti, pro všechny bohaté 
občerstvení. 

DRAKIÁDA

Sběr objemných a nebez-
pečných odpadů se bude konat  
v sobotu 15. října. Kontejnery na 
odpad budou přistaveny za ško-
lou od 10:30 do 11:45 a u nádraží 
od 12:00 do 13:00.

Odpady obsahující azbest 
(eternit apod.) nebudou přijí-
mány!

Sběr kovového odpadu  
a elektroodpadu bude prove-
den v sobotu 22. října.

SBĚROVÉ SOBOTY


