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Jednalo se o studenty Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Lednici, kteří 
pod vedením pedagogů z Katedry 
ekologie a životního prostředí UP  
a Ústavu plánování krajiny MENDE-
LU v naší obci zpracovávali projekt 

STUDENTI UNIVERZITY PALACKÉHO 
A MENDELOVY UNIVERZITY 
ŘEŠILI KRAJINÁŘSKOU STUDII 
V KATASTRU SKRBENĚ

Na jaře se v naší obci několik dní pohybovala skupina studentů. Na jejich 
úkol jsme se zeptali profesora Bořivoje Šarapatky z Univerzity Palackého  
v Olomouci, který je i obyvatelem Skrbeně.

v rámci krajinářského workshopu 
těchto univerzit.

Co si máme představit pod pojmem 
krajinářský workshop a jaké bylo jeho 
zadání?

Cílem každoročně pořádaného 
workshopu je rozvoj praktických 
dovedností studentů při zpracování 

krajinářské studie reálného území  
a rozvoj jejich kreativity v oblasti kra-
jinářské tvorby. V konkrétním případě 
Skrbeně se zadání týkalo koncepce 
území zaměřené zejména na zlepšení 
stability krajiny v návaznosti na již 
navržené komplexní pozemkové úpra-
vy. Během tří týdnů si museli studenti 
zjistit všechny dostupné informace 
o řešeném území, spolupracovali se 
starostou obce, informace získávali  
i od místních obyvatel, po průzku-
mech v terénu navrhli řešení, která 
by podle jejich názoru vylepšila stav 
v území, a v závěru museli své návrhy 
obhájit. Při této obhajobě, které se 
v Lednici zúčastnil i starosta obce 
Tomáš Spurný, byl skrbeňský projekt 
velmi dobře hodnocen.

Pohled na bývalý zemědělský areál Hradisko 2016

Okolí bývalého zemědělského areálu Hradisko – současný stav Okolí bývalého zemědělského areálu Hradisko – varianta B

Okolí bývalého zemědělského areálu Hradisko – varianta A
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Proč si vybrali zrovna naši obec?
V letošním roce jsme měli šest 

týmů po šesti studentech, z nichž tři 
skupiny pracovaly v Olomouckém 
kraji. Jejich činnost podpořil i Krajský 
úřad Olomouckého kraje a v rámci 
projektu bylo domluveno, že dvě 
skupiny budou pracovat na protipo-
vodňové ochraně města Olomouce 
a jednomu týmu bylo zadáno řešení 
krajinářské koncepce okolí vybrané 
obce, v tomto případě Skrbeně. Další 
týmy tvořené studenty MENDELU 
zpracovávaly témata ve Slavkově  
u Brna a v okolí. 

Jak studenti naši obec hodnotili?
Studenti se museli během týdne 

seznámit se všemi dostupnými údaji 
o obci a jejím okolí, v dalším týdnu 
pracovali přímo v terénu a posledních 
pět dlouhých dnů a ke konci i nocí 
věnovali zpracování výsledků v atelié-
rech v Lednici. V závěrečné práci jsou 
naznačeny jak kladné, tak i záporné 
stránky, které v terénu zjistili a z nich 
některé pak ve svém projektu řešili. 
Příležitosti pro obec i krajinu viděl 
tým zejména v souvislosti blízkosti 
krajského města a chráněného území 
– CHKO Litovelské Pomoraví. Viděli 
ale i problémy, kdy například hned  
v úvodu při seznamování se s územím 
narazili na tvrz ve statku v centru obce, 
jejíž stav a asi ani perspektivy nejsou 
růžové. Je to jistě jeden z úkolů pro 
samosprávu obce. Studenti se ale spíše 
věnovali extravilánu obce.

Zabývali se tedy celým katastrem?
V práci jsou detailněji rozpraco-

vány části krajiny směrem k Hynkovu  
a k Litovelskému Pomoraví, tedy  
v území, kde v současné době je  
v místě prastarého osídlení v lokalitě 
Hradisko bývalý zemědělský areál, 
který ozdobou v krajině jistě není.  
V okolí obce se v minulosti nacházely 
i rybníky, jejichž pozůstatky ve formě 
hrází můžeme v krajině nalézt dodnes. 
Těmto částem krajiny se detailněji 
věnovali.

Vznikly z práce studentů nějaké 
materiály?

Z řešení vznikla zhruba 40-ti 
stránková zpráva a výkresy, které byly 
poskytnuty pro potřeby obce. Je to ma-
teriál, který může otevřít řadu otázek,  
o nichž můžeme diskutovat a některé 
nápady snad i realizovat. Je cenné, 
že se na katastr obce podíval někdo 
zvenčí, kdo zde nežije a problémy 
vidí z jiného úhlu pohledu. Výsledné 
variantní návrhy se týkají zejména ze-
mědělského areálu, brownfieldu, jehož 
část vlastní obec a možné je v krajině 
uvažovat i o vybudování rybníka, ty 
můžeme najít ještě v mapách z 18. až 
19. století. Při řešení adaptačních opat-
ření v rámci klimatických extrémů to 
bude jistě podporovaná aktivita. 

Budou zástupci obce seznámeni  
s výsledky práce?

Jak textovou, tak grafickou část 
má k dispozici vedení obce a bude-li 
zájem, můžeme studii detailněji se 
zastupitelstvem diskutovat. Uvažo-
vat můžeme i o veřejné prezentaci 
projektu nebo vystavení výkresu ze 
závěrečné obhajoby.

V srpnovém Inforu došlo v rozho-
voru s panem Sedláčkem k nechtěné 
záměně jména. Zmiňovaným cviči-
telem nebyl pan Gabriel Absolon, 
ale Jaroslav Absolon, který bydlel  
v dnešní ulici U Školy. Svým svěřen-
cům měl opravdu co předávat, protože 
sám dosáhl značných úspěchů. Dobře 
se například umístil v rozřaďovacím 
závodě mužů v Olomouci 20. 5. 1928, 
na župních závodech v červnu 1932 
obsadil 19. místo (soutěžilo se v disci-
plínách prostná, bradla, hrazda, kruhy, 
kůň, šplh, tyč, koule, běh). V závodech 
o prvenství ve volných sestavách 
v roce 1936 získal diplom a čestné 
uznání. Na župních závodech v roce 
1940 obsadil 1. místo z 97 účastníků. 
Podobných soutěží absolvoval mno-
ho, ale nejvýznamnějšího úspěchu 
dosáhl na X. všesokolském sletu 
v Praze v roce 1938. Tehdy získal 
velký diplom a bronzovou medaili. 

OPRAVA

V následujících letech byl i tělo-
výchovným činovníkem, pracoval ve 
výboru Sokola.

A právě obětavost takových lidí 
je nenahraditelná. Někdo zkrátka 
musí činnost organizovat. Za desítky 
let, co se ve Skrbeni tělovýchova  
a sport provozují, se zapojil bezpočet 
cvičitelů, náčelníků, ale i jednatelů, 
pokladníků a dalších, bez nichž by to 
nešlo. Jejich soupis včetně třeba i jen 
stručné informace o tom, co všechno 
ten který z nich vykonal, by vydal 
na mnohem víc, než článek v Inforu. 
Máte-li ovšem tip na někoho, s kým 
by bylo dobré rozhovor na toto téma 
udělat, dejte vědět. 

Tomáš Spurný

S měsíčním předstihem in-
formujeme, že sběr objemných 
a nebezpečných odpadů bude  
v sobotu 8. října.

Na hřišti by se mělo slušně pře-
devším hrát, ale také mluvit. Že  
k ostřejším výrazům má blízko dorůstající 
mládež, není překvapivé a snad z toho 
vyrostou. Pozor na jazyk by si ale měli dát 
„dospěláci“. Vždyť v nich malé děti mo-
hou vidět svůj vzor. Snad to nedopadne 
tak, že rodiče nebudou své děti na hřiště 
kvůli tomuto jevu odmítat pouštět.

NA HŘIŠTI SLUŠNĚ!

SBĚROVÁ SOBOTA

Během září budou na novém hřišti 
instalovány webové kamery, jejichž 
záběry budou přenášeny na obecní 
webové stránky. Průběžně tedy bude 
možné sledovat dění na hřišti, zjistit, 
zda je zde plno nebo naopak, případně 
zda někdo hřiště nepoškozuje (doufá-
me, že k tomu nedojde!!!). Objeví-li se 
nějaké technické problémy se zobraze-
ním, informujte obecní úřad. 

HŘIŠTĚ NA WEBU
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Za mokrého počasí bývají zejména na nové části 
skrbeňského hřbitova cestičky mezi hroby rozměklé, až 
blátivé. Situace by se měla zanedlouho výrazně změnit. 
Připravuje se totiž 1. etapa  výstavby dlážděných chodníků. 
Jako materiál byla zvolena žula – obruba z kostek, plocha 
z tzv. žulových odseků. Práce by měly být provedeny  
do konce října.

CHODNÍKY NA HŘBITOVĚ

Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednic-
tvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic 
přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jed-
noduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí 
pro všechny typy sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz, 
evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby  
o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně 
nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti 
činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. 
Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplně-
ní mozaiky je kapacita pytle/nádoby.  Do 120 litrové ná-
doby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo  
3,5 kg pošlapaných PET lahví.

MOJE ODPADKY

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit 
se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč 
na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo 
nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a 
jiné další obaly.

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme 
uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 20 
tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už 
jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze 
musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit 
na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova 
do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku 
moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJE-
ODPADKY na Facebooku nebo na Youtube pod názvem 
Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty 
pošlapaných obalů.

S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET

Příjmy
1,2 * 5 = 6 Kč

Náklady
12 Kč

Zisk / Ztráta
6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč

Hmotnost
3,5 kg pošlapaných PET

Příjmy
3,5 * 5 = 17,5 Kč

Náklady
12 Kč

Zisk / Ztráta
17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5 Kč

Milí odpad třídící i netřídící 
občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví  
a jiných obalů představuje statisí-
cové úspory nebo naopak nešla-
pání obalů představuje statisícové 
náklady? Jak je to možné?

Jižní část skrbeňského katastru už více než deset 
roků protíná pás stromů a keřů navazující na tříhek-
tarové „biocentrum“. Dnes už je to nepřehlédnutelný 
krajinný prvek, stále však osamocený. To se ale 
změní. Obec Příkazy bude vysazovat… Tím dojde  
k propojení s již existujícím remízkem mezi Příkazy 
a Senicí.

V Křelově-Břuchotíně se nyní projednává nový 
územní plán, který také počítá s vysazením remízků 
propojených i se skrbeňským biocentrem. 

Za několik let tak vznikne v polích, kde donedáv-
na nerostl na desítkách km2 žádný strom, ucelená sou-
stava zeleně umožňující migraci a úkryt živočichům 
a plnící řadu jiných funkcí.

OBCE SPOJÍ ZELEŇ
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Poslední srpnovou sobotu se ve Skrbeni už tradičně ko-
nala soutěž hasičů „veteránů“ v požárním útoku. Soutěžilo 
celkem devět družstev. Kromě dvou skrbeňských to byli 
hasiči z Břuchotína, Nasobůrek, Vísky, Ratají, Černovíra 
a mužské i ženské družstvo z Horky. Předvedla se také 
místní družstva mladých hasičů. Nejlepšího času dosáhly 
Nasobůrky, ale o výkony ani tak moc nešlo. Hlavním 

VETERÁNI SOUTĚŽILI

MALÁ KOPANÁ
Podzimní kolo 4. B ligy malé kopané zahájila skrbeň-

ská družstva Sokol Skrbeň a 1. FC Skrbeň vzájemným 
duelem ve čtvrtek 25. srpna, po letech opět na domácím 
hřišti. Derby skončilo vítězstvím Sokola 4:2. Další utkání 
na skrbeňském hřišti se budou konat v pátek 9. září. Od 
18:00 hraje 1. FC Skrbeň se soupeřem Shake and Bake, 
v 19:00 následuje utkání Sokola Skrbeň s SB Luběnice. 
Přijďte fandit!!! Veškeré informace o této soutěži jsou na 
www.mfolomouc.cz.

smyslem takových soutěží je setkání lidí, kteří se znají už 
mnohdy desítky let a které spojuje obětavá a nezištná práce 
ve prospěch jiných.

Tiskové středisko - laminování diplomů

Tuto brožuru můžete zdarma získat na obecním úřadě a 
v knihovně. Mnoho dalších užitečných rad, spotřebitelské 
testy a další informace najdete na www.dtest.cz.

Vydává obec Skrbeň se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,

ev. číslo - MK ČR E 10057 
e-mail: obec@skrben.cz

www.skrben.cz
Skrbeň, září 2016


