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LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Ohňová show

Jaké jsou pocity pár týdnů od 
vyhlášení výsledků voleb?

L. Ruffer: My jsme, jakožto Sdru-
žení nezávislých kandidátům získali 
pět mandátů, což považuji za opravdu, 

SKRBEŇÁCI, DĚKUJEME ZA DŮVĚRU!
Letošní komunální volby byly po dlouhých letech přece jen vyjímeč-

né – poprvé se na kandidátní listině neocitl dlouholetý starosta Skrbeně 
pan Tomáš Spurný a Skrbeňáci tak stáli před rozhodnutím, komu svěří 
budoucnost obce do rukou. Důvěra padla na mladé kandidáty – Lukáš 
Ruffer se stal starostou, místostarostou pak Jiří Janda. Jak vidí oba pánové 
budoucnost obce a jak vnímají události posledních týdnů?

ale opravdu velký úspěch, jelikož již 
nekandidoval Tomáš Spurný a tak se 
těžko odhadovalo, jaké jsou šance 
jednotlivých uskupení (pozn. T. Spur-
ný měl v předchozích volbách vždy 

nejvíce hlasů). Pocity z výsledků jsou 
tedy určitě pozitivní, šli jsme do nich  
s upřímnou snahou dělat komunální 
politiku férově. Skrbeňští do nás 
vložili důvěru a vás teď nechceme  
a nesmíme zklamat.

J. Janda: Bylo to velké překva-
pení a jsem moc rád, že jsme tři 
mandáty získali také pro sdružení 
hasičů. Vnímám to jako velkou 
zodpovědnost a zároveň obrovskou 
příležitost ukázat, kam obci můžeme 
zase posunout.

V neděli 30. 10. proběhl tradiční lampionový průvod, který byl letos netradičně zakončen ohňovou show, nikoliv 
ohňostrojem. Důvodem byly mimo jiné stížnosti lidí z minulých let, kdy ohňostroj špatně nesli jejich domácí mazlíčci. 

Organizace show probíhala na poslední chvíli, a tak nebyla tato část avizována dopředu. Věříme ale, že to byla 
příjemná změna a děkujeme všem za účast. 

Příští rok bychom chtěli přesunout průvod na sobotu z důvodu většího prostoru pro doprovodný program.
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Spolek Skrbeňáček by tou-
to cestou rád poděkoval dosa-
vadnímu starostovi panu To-
máši Spurnému za spolupráci 
a podporu naší činnosti. 

Tomáš Spurný byl po celou 
dobu trvání spolku velmi ná-
pomocný a Skrbeňáček v něm 
měl silnou oporu a chápavého 
partnera.

Tome, do důchodu přej-
me, ať Tvůj život stále vzkvétá,  
v klidu prožij další léta.

Nemusíš se cíti t  divně,  
ber ten důchod pozitivně.

Má to samé výhody, tak užívej 
pohody.

Spolek Skrbeňáček

PODĚKOVÁNÍ 
STAROSTOVI

Skrbeň má nyní mladého staros-
tu i místostarostu. Jaké jsou výhody 
tak mladého vedení obce?

L. Ruffer: Ano, souhlasím, oba 
jsme mladí, za což nás dopředu mnoho 
lidí automaticky škatulkovalo a zavrh-
lo. Já si naopak myslím, že jsme ve 
věku, kdy máme plno sil, jsme otevřeni 
naslouchat občanům a učit se. Žádný 
učený z nebe nespadl a věřím, že pro 
jakéhokoli člověka, který by na staros-
tovský post usedl, by to byla nová role 
a musel by se učit. Pokud má člověk 
možnost se v případě jakéhokoliv pro-
blému obrátit na starší a zkušenější, jak 
je tomu v našem případě, je to podle 
mě dobrá cesta a výrazně to snižuje 
často zmiňovanou nevýhodu, tedy 
málo zkušeností.

J. Janda: Souhlasím s Lukášem, 
díky mladšímu věku jsme více otevření 
různým ideám a máme stále velký 
pocit zvídavosti, hledání různých 
možností a otevřenosti nekonvenč-
ním nápadům. Navíc, když se řekne 
“nedostatek zkušeností”, vnímám to 
i z té druhé strany – možná nemáme 
tolik profesních či životních zkuše-
ností, máme ale nespornou výhodu ve 
zkušenostech, které se pojí k naší ge-
neraci. Vyznáme se v době internetů, 
zjednodušování procesů, digitalizace 
a podobně.

Předá vám Tomáš Spurný zkuše-
nosti, které za své dlouhé působení 
na obci nabyl?

L. Ruffer: Ano, Tomáš je velmi 
ochotný, je nám k dispozici prakticky 
neustále a bez jeho pomoci by byl za-
čátek našich funkcí dost obtížný. Věcí 
k předání je opravdu hodně a vše se 
musíme postupně naučit. Stavíme se  
k tomu čelem a jdeme do toho s vervou.

J. Janda: Hlavním cílem je, aby 
byly předány zkušenosti Lukášovi, 
ale také jsem měl možnost se dozvě-
dět několik věcí, které mi pomohly 
s chápáním mé role. A také takové, 
abych mohl v případě nutnosti starostu 
suplovat. 

Jak hodnotíte skladbu zastupi-
telstva?

L. Ruffer: Většinu zastupitelů 
znám dlouhou dobu a moc si jich 
vážím. Celkově mě složení potěšilo, 
jsou tam lidé a odborníci z různých 
profesních oblastí, což je předpokla-
dem pro plodnou a věcnou diskuzi na 
jednáních zastupitelstva.

J. Janda: Jsem rád, že jsme se sešli 
v takovém uspořádání, každý člověk 
dokáže přinést nějakou myšlenku 
ze svého oboru a tím že jsme každý  
z jiného pracovního prostředí tak při-
nese svou zkušenost.

Shodli jste se už na tom, na co se  
v obci nové vedení zaměří jako první?

L. Ruffer: Když pominu pravidel-
né, povinné záležitosti, jako je stano-
vení ceny za odvoz odpadů a stočné, 
tak aktuálně je největším tématem 
nejspíše nové zázemí na hřišti. O tom, 

jestli se na toto zaměříme jako první, 
budeme teprve jednat.

J. Janda: Prozatím jsme pouze ne-
formálně mluvili o různých tématech, 
které trápí každou stranu a shodujeme 
se na nich v rámci celého zastupitel-
stva. Je pravdou, že nejen občany, 
ale také obec čeká těžké ekonomické 
období kvůli růstu cen energií, situaci 
na trhu a podobně, zároveň chceme 
pevně stát za sliby z předvolebního 
klání, takže musíme každou věc řádně 
promyslet.

Kde vidíte obec za čtyři roky?
L. Ruffer: Chci, aby na konci právě 

započatého volebního období byla při 
procházce Skrbení naše práce vidět, 
aby byla Skrbeň zase o něco moder-
nější, ale zároveň aby neztratila svůj 
charakter a genius loci. 

J. Janda: Rád bych viděl obec ve 
velmi podobném stavu jako je nyní. 
Tím myslím Skrbeň, která se moder-
nizuje, inovuje, ale zároveň zachovává 
kouzlo, kvůli kterému je nám tu tak 
dobře. A hlavně – je to vize, kterou 
vidíme stejně, to je dobrý základ.

Jakub Wittka

Lukáš Ruffer
starosta obce

Jiří Janda
místostarosta obce
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Charitní poradna Nedlužím je zde pro občany, kteří se 
dostali do nepříznivé životní situace. Pracovníci poskytu-
jící odborné poradenství se s vámi pokusí nalézt vhodný 
postup k řešení.  

Můžete nás kontaktovat a objednat se na setkání na tel. 
724 732 839  nebo emailu poradna.litovel@sternberk.cha-
rita.cz. Setkání budou probíhat v pátek v nově otevřeném 
Komunitním centru na adrese Skrbeň, Na Návsi 104/6. 

S čím vám můžeme pomoci? 

Senioři  
•  pomoc s vyřízením starobního důchodu, námitky 

a žaloby proti nepřiznání důchodu 
• asistence při komunikaci s ČSSZ a jinými úřady 
• aktivní pomoci při sepisování dokumentů, žádostí, 

odvolání, vyplňování formulářů 
• vysvětlení obsahu dokumentů apod. 
• poradenství pro osoby zdravotně znevýhodněné

Rodiny s dětmi 
•  pomoc s vyřízením dávek ÚP (rodičovský příspě-

vek, dávky hmotné nouze) 
• pomoc při hledání volného pracovního místa, 

pomoc se sepsáním žádosti o pracovní místo, sepsáním ži-
votopisu a motivačního dopisu 

• hledání bydlení 
• pomoc při komunikaci s úřady, vyřizování dokladů 
• zvýšení či snížení výživného 
• zprostředkování kontaktů na další specializované 

instituce a odborníky 

Širší veřejnost 
• aktivní pomoc při sepisování dokumentů žádostí, 

odvolání, vyplňování formulářů aj. 
• pomoc s podáváním insolvenčních návrhů 
• pomoc s výpočtem a vyjednáním splátkového 

kalendáře 
• vyhledání návodů a vzorů, konzultace o věcné 

správnosti písemnosti 
• vysvětlení obsahu dokumentů 

CHARITNÍ PORADNA

V sobotu dne 8. 10. 2022 proběhla první soutěž  
o nejlepší bábovku. Celá soutěž proběhla pod záštitou 
prvního náměstka Mgr. Ivo Slavotínka, Českého rozhlasu 
Olomouc a Krajskou radou Olomouckého kraje. Porotě 
předsedala vítězka druhé řady soutěže „Peče celá rodina“ 
paní Martina Kynstlerová. V porotě zasedla i předsedkyně 
KRS paní Milena Hesová, zástupkyně Českého rozhlasu 
Alena Vykydalová a Jiřina Stoklasová, Monika Dolečková 
z restaurace Na Statku Skrbeň a dvě členky našeho senior 
klubu paní Císařová a Protivánková.

Celkem se sešlo 23 bábovek různých tvarů i chutí. 
Pro porotu bylo těžké vybrat ty nejlepší a určit vítězky. 
Bábovky přivezli i z okolních senior klubů a i ze spřá-
teleného klubu Solnice. Po ochutnávce porota rozhodla  
o vítězkách. 

První místo obsadila naše členka Liduška Štěrbová  
i třetí místo obsadila předsedkyně našeho klubu Marta 
Studená. Druhé místo si odvezla do Příkaz paní Zdena 

NENÍ BÁBOVKA 
JAKO BÁBOVKA

Podélně k ulici Nádražní na straně k obci Příkazy vzni-
ká nová ulice. Zastupitelstvo obce uvítá veškeré návrhy na 
název této ulice. 

Pokud máte nápad, jaký název by nové ulici slušel, 
zašlete jej prosím e-mailem na obec@skrben.cz.

NÁVRHY NA NÁZEV 
NOVÉ ULICE

Máte něco zajímavého, o čem byste se chtěli podělit  
s ostatními občany naší vesnice? Např. historky týkající 
se obce a její historie, jejich obyvatel nebo máte zajímavý 
koníček, anebo někoho takového znáte?

Podělte se s námi a podílejte se tak na tvorbě naše-
ho obecního občasníku Infor. Své články posílejte na  
obec@skrben.cz.

CHCETE SE S NÁMI  
O NĚCO PODĚLIT?

• zprostředkování kontaktů na další specializované 
instituce a odborníky 

Mgr. Dana Axmannová, DiS.    
Vedoucí Charitního střediska Šternberk 
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 Kruh přátel hudby uvede v druhé polovině listopadu 
kytarový koncert otce a syna Rakových. 

Přesný termín bude upřesněn.

KONCERT OTCE  
A SYNA RAKOVÝCH

Haloweenská výzdoba před restaurací Na Statku

Zbořilová. Ceny a dárky předal Ivo Slavotínek a před-
sedkyně KRS Milena Hesová. Obdarovány byly všechny 
kuchařky malým dárkem. 

Všem sponzorům musíme poděkovat za krásné dárky. 
Poděkování patří hlavně všem kuchařkám, které se nebály 
ukázat svoje pečení a předstoupit před náročnou porotu. 
Doufám, že se naše první akce všem líbila a možná v příštím 
roce bude pokračování.

Studená Marta

 

TÝM SKRBEŇSKÉHO BAZÁRKOVÁNÍ 
A SPOLEK SKRBEŇÁČEK VÁS ZVE NA TRADIČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ
JARMARK

19.11. 2022 10:00 AŽ 17:00
OBECNÍ SÁL SKRBEŇ 

PŘIJĎTE SE POTKAT S PŘÁTELI, KOUPIT SI NĚCO
PRO RADOST NEBO POD STROMEČEK, DÁT SI PUNČ,

DOBROU KÁVU A NĚCO DOBRÉHO NA ZUB. 

TVOŘIVÁ DÍLNA NEJEN PRO DĚTI! 

FOTOGRAFIE POŘÍZENÉ NA TÉTO AKCI, BUDOU SLOUŽIT POUZE K PROPAGACI  

 

TÝM SKRBEŇSKÉHO BAZÁRKOVÁNÍ 
A SPOLEK SKRBEŇÁČEK VÁS ZVE NA TRADIČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ
JARMARK

19.11. 2022 10:00 AŽ 17:00
OBECNÍ SÁL SKRBEŇ 

PŘIJĎTE SE POTKAT S PŘÁTELI, KOUPIT SI NĚCO
PRO RADOST NEBO POD STROMEČEK, DÁT SI PUNČ,

DOBROU KÁVU A NĚCO DOBRÉHO NA ZUB. 

TVOŘIVÁ DÍLNA NEJEN PRO DĚTI! 

FOTOGRAFIE POŘÍZENÉ NA TÉTO AKCI, BUDOU SLOUŽIT POUZE K PROPAGACI  

Mateřská a základní

škola ve Skrbeni, Seniorklub, Skrbeňáček

a obec Skrbeň Vás srdečně zvou na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU VE SKRBENI

v neděli

27. 11. 2022
od 16:00

PŘED MATEŘSKOU ŠKOLKOU
rozsvícení proběhne v 17:00


