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Ledová plocha, pravidelně pečlivě 
udržovaná, denně lákala desítky ma-
lých i velkých bruslařů. A což teprve 
maškarní karneval v sobotu 11. února! 
Ke skupině starající se o led se přidali 

další pořadatelé. Rej masek a soutěže 
pro děti, teplý čaj a další nápoje, které 
ochotně připravila školní jídelna, to 
vše si malí účastníci karnevalu pone-
sou jako hezkou vzpomínku na dětství 

po celý život, příjemným zážitkem to 
bylo i pro dospělé.

Ještě jednou – všem, kteří se o 
kluziště a karneval zasloužili DÍKY!

KLUZIŠTĚ - karneval na ledě
Velkou radost dětem i odrostlejším sportovcům udělala parta obětavých 

hasičů (Rostislav Svačinka st., Jaroslav Jureček, Kamil Jureček, Lubomír 
Dopita, Jaromír Bludský, Jaroslav Zlámal, Vratislav Obšel). Vzdali se svého 
pohodlí a za silných mrazů během několika večerů nastříkali vodu na hrací 
plochy hřiště u nádraží. Vytvořili tak podmínky po bruslení, jaké po několik 
zim ve Skrbeni nebyly. Velmi rozumným bylo rozhodnutí zhotovit dvě oddělená 
kluziště. V místě určeném přes léto pro volejbal si mohli své první pohyby na 
bruslích vyzkoušet ti nejmenší, aniž by jim hrozil střet se zdatnějšími bruslaři 
na velkém hřišti.



2

INFOR

nÁVRH RoZPočTU
Na vývěsce u autobusové zastávky 

a na webu obce je zveřejněn návrh roz-
počtu obce na rok 2012. Připomínky 
k návrhu rozpočtu mohou občané 
uplatnit buď písemně ve lhůtě do 
9. 3. 2012 nebo ústně na zasedání 
zastupitelstva obce; předpokládaný 
termín - pondělí 12. března 2012.

VYHLÁŠka o PsECH
– doplnění
Na základě podnětu některých 

občanů byla doplněna vyhláška upra-
vující pohyb psů v obci. Oproti původ-
nímu znění, které stanovovalo, že na 
všech veřejných prostranstvích v obci 
je možný pohyb psů pouze na vodítku, 
se doplňuje povinnost, aby pes měl 
kromě vodítka i náhubek.

Stává se totiž, že i když jsou psi na 
vodítku, často se doprovázející osobě 
vysmeknou nebo zaútočí na kolem-
jdoucí osobu nebo i psa a ke zranění 
je velmi blízko.

Uvedené doplnění platí od dubna.

LInka bEZPEčí
Naše obec vyhověla žádosti občanského sdružení Linka bezpečí a poskytla 

na jeho činnost příspěvek 2.100 Kč. Mnozí jste o Lince bezpečí slyšeli. Linka 
bezpečí je největší a nejstarší dětskou linkou důvěry v ČR a je unikátní v roz-
sahu poskytovaných služeb. Již 18 let mohou děti a dospívající volat na Linku 
bezpečí, která je dostupná na jednotném evropském čísle 116 111 bezplatně, 
nepřetržitě 24 hodin a anonymně  z celé ČR, a to z pevných linek i z mobilních 
telefonů. Kromě telefonního kontaktu lze využít také e-mailovou poradnu nebo 
chatovou službu.

116 111
pomoc@linkabezpeci.cz
chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
www.116111.cz
www.ewamaproblem.cz
Konzultanti Linky bezpečí (tým cca 110 odborníků školených v telefonické 

krizové intervenci) denně přijímají 726 volání a řeší průměrně 327 hovorů.

K dispozici jsou i tyto služby:
Linka Vzkaz domů - 800 111 113, 724 727 777
Slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole 

nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o takovém kroku zatím 
jen uvažují. Z pevných linek je služba zdarma každý den od 8 do 22 hodin, 
z mobilu za běžné tarify.

Rodičovská linka - 800 111 234, 606 021 021
pomoc@rodicovska.linka.cz
www.rodicovskalinka.cz
Linka poskytuje odborné poradenství pro rodiče, další rodinné příslušníky 

i pedagogy, kteří mají problémy s výchovou dětí nebo nejsou lhostejní k poru-
šování práv dětí v ČR. Služba je k dispozici každý pracovní den odpoledne.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Evidence obyvatel: statistika k 31. 12. 2011

nejčastější jména: 
Jan – 48, Jiří – 39, Marie – 36, Petr – 33, Jana – 32, Anna – 29, Josef – 28, Pavel – 28, Jaroslav – 25, 

Tomáš – 24, Miroslav – 19, Martin – 17, Eva – 16, Hana – 16, Michaela – 16, Zdeněk – 16, František – 15, 
Věra – 14, Lucie – 13, Michal – 13, Václav – 13

nejčastější příjmení:
Spurný – 15, Spurná – 12, Zatloukal – 11, Zatloukalová – 11, Bodlák – 10, Fiala – 10, Navrátil – 10, Navrá-

tilová – 9, Pallová – 8, Protivánek – 8, Prativánková – 8, Absolon – 7, Palla – 7, Sedláčková – 7, Smitková – 7, 
Zbořil – 7

po et v k.pr m r po et v k.pr m r po et v k.pr m r po et v k.pr m r po et v k.pr m r
2010 492 42,8 508 46,94 94 7,58 102 7,53 1196 38,78
2011 494 43,37 513 46,94 96 7,32 104 6,89 1207 38,88

celkemmuži ženy chlapci (do 15 let) dívky (do 15 let)

Trvalý pobyt cizinců:
3 Mongolsko, 2 Ruská federace, 1 Moldavská r., 1 Slovenská r., 1 Ukrajina, 1 Chorvatská r.
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Na březen jsme připravili několik 
zajímavých akcí.

Začínáme 2. - 4. března 2012 na 
Floře Olomouc na výstavě FOR MO-
DEL ukázkou, jak vypadaly kuchyně 
našich babiček. Tato výstavka pak 
bude o velikonocích i u nás. 

přeprava osob se zdravotním po-
stižením

Sociální firma Ergones, v rámci 
TyfloCentra Olomouc, zahájila novou 
službu pod názvem TyfloCar. Jedná se 
o přepravu těchto osob:

- osoby se zrakovým postiže-
ním

- osoby na mechanickém vozí-
ku (vozík je přepravován samostatně 
v zavazadlovém prostoru)

- osoby s omezenou schopností 
pohybu (berle, chodítka, …)

- osoby s mentálním postižením 
(v doprovodu zákonného zástupce 
nebo osobního asistenta)

- děti s postižením mladší 15 let 
(v doprovodu dospělé osoby)

- senioři starší 70 let

Přepravovaná osoba předloží před 
započetím jízd průkaz TP, ZTP nebo 
ZTP/P, osoby starší 70 let se prokáží 
platným občanským průkazem. Služba 
je zajišťována vozem s přepravní ka-
pacitou 4 míst a větším zavazadlovým 
prostorem.

Cena služby: 8,- Kč/km, za 15 
minut čekání 20,- Kč.

Příplatek za přepravu v sobotu, 
neděli, státní svátek a ve všední den 
po 20. hodině činí 50% z celkové 
částky.

Objednává se na tel. čísle:
774 460 891, doporučujeme ob-

jednávat 24 hodin předem.

TyfloCar

SENIOŘI 
INFORMUJÍ

Již několik ročníků skrbeňského 
koštu slivovice doplatilo na to, že 
od doby vypálení do termínu koštu 
uplynulo více než půl roku a vzorky 
byly zlikvidovány dříve, než mohly 
být přihlášeny do soutěže. Po těchto 
zkušenostech bylo rozhodnuto „dobu 
prodlení“ zkrátit a uspořádat košt 
dříve. Letos se tedy můžete těšit na 
Hodovou ochutnávku slivovice, která 
se bude konat v sobotu 5. května.

Soutěžní vzorky můžete již nyní 
odevzdávat na obecním úřadě nebo 
v Hospodě Na Návse. Na vzorcích 
o objemu alespoň 0,3 l uveďte jmé-
no soutěžícího, z jakého ovoce byl 
vzorek  vypálen, rok slizně a kde byl 
vypálen.

Poslední termín pro odevzdání sou-
těžních vzorků je středa 25. dubna.

OCHUTNÁVKA 
SLIVOVICE

InZERÁT:
Hledáme v této lokalitě pozemek 

pro stavbu rodinného domu. Možné 
nabídky na tel.: 725 345 520. 

Na 10. března zveme všechny 
na MDŽ. Začátek je ve 14.00 hod. 
v Obecním sále. K tanci a poslechu 
hraje pan Dostál z Horky n/Mor. 
O občerstvení a bohatou tombolu 
se postarají naše členky. 

Na 30. března jsme připravili pra-
videlnou besedu s panem Bezděkem 
o vysazování  truhlíků a jak pečovat 
o květiny, aby nám přinášely radost. 

Začátek je v 15.00 hod. v Domě 
služeb.   

Za senior klub Marta Studená 

V obecní knihovně si můžete půj-
čit dvě nové knihy se společnou tema-
tikou, z nichž jedna se zabývá přímo 
naším regionem. Knihy jsou jedním 
z výstupů společného projektu tří míst-
ních akčních skupin, a to Moravská 
cesta, Region Poodří a Moravský kras. 
Projekt měl název „Moravská brána do 
Evropy – mapování a studie obnovy 
technicko historických památek na 
venkově“. Kniha o našem regionu má 
titul „Moravskou cestou po technic-
kých památkách“ a podtitul vymezuje 
území, kterého se týká – „Od Bouzova 
přes Litovel k Olomouci“. Autorem 
je pan Ján Kadlec. V každém z part-
nerských území byla vydána obdobná 
publikace. Druhá kniha, která je k dis-
pozici, shrnuje nejzajímavější pasáže  
ze všech tří popisovaných území.

ZAJÍMAVÉ KNIHY

Zanesené a zarostlé koryto Cholinky

Okolí Skrbeně, stejně tak jako 
okolí sousedních obcí ležících v ro-
vinatém území v blízkosti řeky Mo-
ravy, je protkáno poměrně hustou sítí 
příkopů a odvodňovacích kanálů. Ty 
měly za úkol sbírat vodu z přilehlých 
polí a odvádět ji do dalších vodotečí, 
v našem případě do Častavy nebo do 
Cholinky. Při velmi malých spádech 
však dochází k rychlému zanášení 
koryt a odtok vody se značně zhoršuje. 
Zřetelné je to například při pohledu 
z mostku přes Cholinku na cestě 
k Hynkovu (viz foto). Z iniciativy 
Příkaz plánuje správce toku, kterým 
je podnik Povodí Moravy, vyčištění 
Cholinky od lesa u Hynkova až za 
Příkazy. V návaznosti na to provede 
obec Příkazy čištění příkopů, které 
do Cholinky ústí, krátký úsek provede 
též Skrbeň.

Příhodné podmínky během letošní 
zimy (zmrzlý povrch, do kterého se 
technika nebořila) využil obecní úřad 
k vyčištění některých příkopů v bez-
prostředním okolí obce. Jakmile to 
bude možné, bude dokončeno ještě 
čištění na konci ulice Dvorská.

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ
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KULTURA

Pátek 27. ledna 2012 se stal slav-
nostním dnem pro 9 předškoláků, 
kteří se přišli se svými rodiči zapsat do 
1. třídy v ZŠ Skrbeň.

Čekala je vyzdobená škola a asi 
hodinka her, společného povídání, 
poznávání písmenek a čísel. Nechy-
běla všude přítomná legrace, veselá 
písnička i společné cvičení. Pohádková 
cesta byla náročná. Hned po zahájení 
bylo třeba vyřešit problém hajného 
Robátka, který si děti vyzkoušel 
z barviček a geometrických prvků. 
Následovala cesta hustým lesem 

Sbor dobrovolných hasičů 
Skrbeň  děkuje  všem  sponzo-
rům,   kteří  materiálně  podpořili  
ROCK  ples  pořádaný 4. 2. 2012 
a maškarní   ples, který se uskuteč-
nil  25. 2. 2012. Jmenný  seznam  
sponzorů   bude  vystaven  na  
veřejné  vývěsce  SDH  SKRBEŇ. 
Chtěli  bychom  poděkovat  záro-
veň   i občanům  za jejich  hojnou 
účast  na obou  akcích.

V sobotu 17. března bude 
zakončena letošní skrbeňská 
plesová sezóna tradičním Pyža-
movým bálem. 

V soutěži vyhlášené společ-
ností sITTa CZ se skrbeňská 
škola umístila ve sběru papíru 
na 7. místě. Podpořit ji můžete 
během celého roku - starý papír 
se sbírá ve dvoře základní školy 
třikrát týdně (středa a pátek od 14 
do 17, sobota od 8 do 11).

FOTOSOUTĚŽ

PODĚKOVÁNÍ  
OD 
SKRBEŇSKÝCH  
HASIČŮ

Zápis žáků 
do 1. třídy aneb 
putování z pohádky 
do pohádky

PODPOŘTE 
ŠKOLU VE 
SBĚRU PAPÍRU

PYŽAMOVÝ PLES

s řadou překážek až ke krmelci, kde 
děti prokázaly schopnost spolupráce 
při třídění kaštanů, žaludů a bukvic 
na misky jednotlivým zvířátkům. Za 
svoji dobrosrdečnost jim moudrá sova 
Rozárka poradila cestu do další po-
hádky. Tam je čekal chytrý Budulínek, 
který za pomoci dětí chtěl přechytračit 
zlou lišku. Společně si zahráli pexeso 
a rozluštili záhadu barevných hrášků. 
Všichni se pokusili napsat zprávu pro 
babičku a dědečka. Ti nejodvážnější 
se vydali dutinou ve starém stromu do 
pohádky za Bobem a Bobkem. V za-
ječím klobouku bylo veselo. Povídaly 
se básničky, zpívaly písničky a došlo 
i na svižnou rozcvičku.

Za svoji hodinovou práci si zaslou-
žili pořádnou odměnu a po společném 
fotu se se svými rodiči vydali k do-
movu, kde je určitě čekala pořádná 
oslava.

MAS Moravská cesta vyhlásila 5. ročník Fotosoutěže, tentokrát na téma 
„kRaJIna naŠí HanÉ a ZVíŘaTa VE VoLnÉ PŘíRoDĚ“. 

Fotosoutěže se může zúčastnit každý, kdo doručí fotografie formátu nej-
méně o rozměru A4 na adresu: Moravská cesta, o. s., Svatoplukova 16, 784 01  
Červenka a to do 31. 8. 2012.

Fotografie je nutné dodat i v elektronické podobě. Fotograf  může přihlá-
sit do soutěže nejvíce 4 fotografie, které pocházejí z území působnosti MAS 
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s.             

Podrobnější informace najdete na www.moravska-cesta.cz


