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Úderem 14 hodiny po společném 
zahájení mohly líté boje vypuknout. 
Nikdo nikoho nešetřil. Ke hře se nabí-
zela hra klasickou metodou u hracích 
stolů nebo živé člověče nezlob se vy-
tvořené na podlaze sálu. Tento způsob 
hry upoutal především děti, které při-
šly v doprovodu svých rodičů a často 

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
Zpestřením první listopadové soboty se stalo společné soutěžní odpoled-

ne pořádané skrbeňským klubem seniorů a skrbeňskou základní a mateř-
skou školou s názvem Kdo si hraje - nezlobí a  Živé člověče nezlob se. Jak 
již název napovídá, soutěžilo se ve známé společenské hře, která dokáže za-
ujmout a přitáhnout malé i velké. Nejinak tomu bylo i ve skrbeňském sále. 

velmi trpělivě vyčkávaly, až rozehra-
ná partie najde svého vítěze, aby rych-
le vklouzly do připravených rozlišova-
cích dresů a staly se tak další figurkou 
v hracím poli.  Veselý smích, radost 
z rychlého postupu po hracím poli 
a hlasité povzbuzování se střídavě ozý-
valo z různých částí sálu. Radostný 

úsměv z dobře vržené kostky byl čas-
tým důkazem toho, že hra našla své-
ho vítěze. 

Ve hře našly zábavu různé věkové 
kategorie a překvapující pro pořadate-
le byla i účast hráčů z Horky nad Mo-
ravou a Uničova, kteří se o pořádané 
akci dozvěděli z tisku. Ti byli mile pře-
kvapeni spontánností, s jakou všichni 
zúčastnění hráli a zapojili se do akce.

Na vítěze čekaly sladké odměny 
z dílny paní Studené, upomínkové 
dárky, které určitě  potěšily každého. 
Končící odpoledne se neslo ve zna-
mení spokojenosti a příjemně proži-
tých chvil.             Jarmila Kulatá



2

INFOR

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

INFORMACE O ZAHÁJENÍ PO-
ŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Úkolem územního plánu je sta-
novení koncepce využití území obce. 
Návrh územního plánu musí vytvořit 
předpoklady pro udržitelný rozvoj úze-
mí, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostře-
dí, pro hospodářský rozvoj a pro sou-
držnost společenství obyvatel území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu 
chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a ci-
vilizační hodnoty území včetně ur-
banistického, architektonického a ar-
cheologického dědictví. Přitom chrá-
ní krajinu jako podstatnou složku pro-
středí života obyvatel. S ohledem na 
to musí územní plán určit podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěné-
ho území a nezastavitelných pozem-
ků. Zastavitelné plochy budou vyme-
zovány s ohledem na potenciál roz-
voje území, míru využití zastavěného 
území, při respektování definovaných 
a chráněných hodnot a limitů území.                                                                
Důvodem pořízení nového územního 
plánu Skrbeň je především nová legis-
lativa. Platný územní plán nevyhovu-
je stávajícím předpisům. Zastupitel-
stvo obce Skrbeň proto usnesením č. 
15/7/2011 ze dne 30.5.2011 rozhodlo 
o pořízení nového územního plánu. 
Pořizovatelem územního plánu Skr-
beň je Magistrát města Olomouce, od-
bor koncepce a rozvoje. Nyní jsme na 
počátku celého procesu - v současné 
době je zpracováváno zadání územní-
ho plánu, ve kterém budou stanove-
ny požadavky na řešení koncepce vy-
užití území obce. Po projednání za-
dání bude následovat etapa zpracová-
ní vlastního návrhu územního plánu.                    
Tímto bychom Vám rádi dali možnost 
sdělit Vaše požadavky na to, co by měl 

územní plán naší obce dle Vašeho názoru řešit, které územní změny by přispě-
ly ke zlepšení života v obci. Návrhy, náměty a požadavky předejte na OÚ Skr-
beň písemně nebo e-mailem nejpozději do 31. 1. 2012. Vaše návrhy budou po-
souzeny a případně zahrnuty do zadání územního plánu.

 Tomáš Spurný, starosta

Před nastávající zimou rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nové kvalitní tech-
niky, která bude mnohem lépe splňovat nároky kladené na zimní údržbu ko-
munikací a bude využitelná i pro mnoho dalších činností, které obec zajišťuje. 

Jediným „lesem“, který obec Skr-
beň vlastní, je lesík nebo spíše remíz 
severozápadně od obce v polích mezi 
ulicí Zahradní a Cholinkou. Donedáv-
na v jeho siluetě kromě hustějšího po-
rostu olší dominovalo několik kanad-
ských topolů. Ty však byly již přerost-
lé, křehké a nestabilní. Půda je zde 
podmáčená (uprostřed je dokonce je-
zírko) a silnější poryvy větru nezříd-
ka stromy vyvracely na přilehlé pole. 
Během letošního jara a podzimu byly 
proto topoly vykáceny, spolu s jiný-
mi proschlými stromy. S kácením se 
vždy muselo čekat, až budou vhod-
né podmínky – když zmrzne půda na 
okolních polích nebo až bude po skliz-
ni. K lesíku totiž nevede žádná cesta. 
V době uzávěrky tohoto čísla Info-

NOVÝ POMOCNÍK

LESÍK U CHOLINKY ru by zde měly být vysázeny stromy 
nové – duby, olše a vrby.

Stromy budou dosazeny i jin-
de, podél cesty k Hynkovu přibude 
dvacet lip. 

ÚZEMNÍ PLÁN

Po podrobném posuzování několika nabídek byl vybrán traktor KUBO-
TA BX 2350 spolu se sklápěcím přívěsem, čelním zametacím kartáčem a rad-
licí. Výhledově se uvažuje o pořízení dalších přídavných zařízení - drtiči vět-
ví a mulčovač.

INFOR VŠEM
Čtenáři Inforu již nemusí mys-

let na zaplacení předplatného na 
další ročník. Od ledna příštího 
roku bude obecní zpravodaj doru-
čován bezplatně do všech domů. 
To proto, aby se informace dosta-
ly pokud možno ke všem obča-
nům. Všem, kteří za léta vydává-
ní Inforu svůj zájem o něj doposud 
vyjadřovali tím, že si ho předplatili 
nebo koupili v obchodě, děkujeme.
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Mnohá města, která každoročně 
před Vánocemi dovážejí nový smrk, 
aby byl nazdoben a slavnostně rozsví-
cen, uvádějí jeho osud – kde vyrostl, 
kdo a kdy ho zasadil. 

Ve Skrbeni máme o starost méně 
– krásný smrk roste uprostřed obce, 
hned za plotem zahrady mateřské 
školy. Bylo by ovšem stejně zajíma-
vé vědět, kdy byl zasazen, kdo ho sá-
zel, odkud pocházela sazenice. Pamět-
níci vzpomínejte a podělte se s námi 
o své vzpomínky. Třeba se podaří na-
šemu obecnímu vánočnímu stromu do-
datečně vystavit „rodný list“.

VÝZVA 
PAMĚTNÍKŮM

beně, kde bude příjezd ve 21:41. Vy-
tíženost tohoto závleku bude v rámci 
počátečního provozu sledována. V pří-
padě jeho minimálního využití bude 
řešeno jeho případné zrušení.

Posledním úředním dnem letoš-
ního roku bude středa 21. prosince. 
V následujících dnech až do konce 
roku bude úřad uzavřen.

PROVOZ 
OBECNÍHO ÚŘADU

Hladina Močidla, zvětšená po odtěžení bahnitého dna a části rákosem 
a orobincem zarostlých ploch, čeká na zamrznutí. A pokryje-li svahy soused-
ního kopce sníh, skrbeňské „středisko zimních sportů“ může ožít.

MOČIDLO

 Od 11. prosince dochází ke změ-
nám jízdních řádů některých autobu-
sů MHD. Úpravy se dotknou i linky 
č. 20. V pracovních dnech i ve dnech 
pracovního klidu dojde k časovému 
posunu spoje ve směru Náměstí Hrdi-
nů – Horka – Skrbeň, který v součas-
né době odjíždí ze zastávky Náměstí 
Hrdinů ve 21:21 na nový odjezd z této 
zastávky ve 21:25. Příjezd do Horky 
bude ve 21:37 a zároveň bude tímto 
spojem nově zaveden závlek do Skr-

ZMĚNY JÍZDNÍCH 
ŘÁDŮ

Předběžné výsledky ankety
Nedávno byly domácnostem ve 

Skrbeni doručeny dotazníky, ve kte-
rých se mohli občané vyjádřit, zda 
mají zájem o odvoz bioodpadu ve 
speciálních nádobách. V době uzá-
věrky Inforu nebyl ještě průzkum zá-
jmu zcela dokončen, ale ze 180 ode-
vzdaných vyplněných dotazníků vy-
plynulo, že o odvoz bioodpadu má zá-
jem téměř 70 domácností. Dá se tedy 
očekávat, že v rámci obce to bude 
přibližně 1/3. V padesáti domácnos-
tech by měli raději kompostér, někomu 
by spíše vyhovovalo přistavení velké-
ho kontejneru na určené místo v obci. 
Jakmile budou známy celkové výsled-
ky, bude v koordinaci s dalšími obcemi 
a s Technickými službami města Olo-
mouce rozhodnuto, jakým způsobem 
bude sběr tohoto druhu odpadu zaveden.

Po nedávném dokončení cyklos-
tezky v Křelově a Břuchotíně s nava-
zujícím značením přes Skrbeň do Pří-
kaz, Hynkova  a Horky se naše obec 
stala cyklistickou křižovatkou, znače-
né trasy vycházejí do pěti směrů.

ODVOZ 
BIOODPADU

CYKLISTICKÁ 
KŘIŽOVATKA
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V pátek 9. prosince v 18 hodin vy-
stoupí v Domě služeb olomoucká fol-
ková skupina DOMINO. Vznikla na 
sklonku roku 2001 a pokud bychom 
ji chtěli stylově zařadit, nejspíše by se 
blížila pojetí etno-folku. Čerpá z mo-
ravského hudebního folklóru, který si 
členové kapely sami upravují. V re-
pertoáru skupiny najdete balady, zboj-
nické i lyrické písně. Pro zpestření své 
i posluchačské si občas zahrají a za-
zpívají známé tradicionály a spirituály.

Skupinu tvoří čtveřice muzikan-
tů: Blanka Mazalová – zpěv, housle, 
Pavel Mazal – zpěv, kytara, Aleš Ku-
bis – zpěv, kytara, mandolína, Václav 
Pajdla – kontrabas, zpěv.

Sami muzikanti zvou na svůj kon-
cert takto:

Zveme Vás na vánoční koncert ne-
jen vánočních koled, ale také písní ad-
ventních, které patří do období ztiše-

V neděli 6. listopadu byly do 
svazku obce slavnostně přivítá-
ny tyto děti:

Josef Matys   
Vojtěch Balcárek  
Simon Vatter   
Eliška Patáková   
Pavla Veselá 

PŘEDVÁNOČNÍ 
KONCERTY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ní a příprav na nejkrásnější křesťan-
ský svátek – Vánoce. Repertoár doplní 
také svými úpravami moravských lido-
vých písní s duchovní tématikou. Kro-
mě mateřského jazyka zazní ale také 
angličtina, a to ve formě několika zná-
mých gospelů. A protože je lidová mu-
zika činností kolektivní, věříme, že si 
s námi posluchači také ty koledy za-
zpívají. Po ruce totiž budou mít zpěv-
níček těch nejznámějších a nejkrás-
nějších českých a moravských koled. 

V neděli 11. prosince v 16 hodin 
pořádají obce Skrbeň a Příkazy kon-
cert dechové hudby STŘÍBRŇANKA. 
Koncert se koná v sále Záloženského 
domu v Příkazích. Předprodej vstupe-
nek je na obecních úřadech. Autobus 
ze Skrbeně bude zajištěn.

ADVENTNÍ ODPOLEDNE
(nejen pro seniory) pořádá seni-

orklub Skrbeň v sobotu 17. prosince 
v Obecním sále.

Pro dobrou náladu bude hrát pan 
Dostál z Horky, připraveny jsou ukáz-
ky společenských tanců. K tomu bo-
haté občerstvení a tombola. Začátek 
je ve 14 hodin.

Známý či neznámý hrdina
Marie Turková ml.
Publikace Jan Opletal – známý či 

neznámý hrdina byla původně napsá-
na jako soutěžní práce do 33. ročníku 
Středoškolské odborné činnosti, kde 
zvítězila v okresním i krajském kole a 
v celostátním měřítku obsadila 9. mís-
to. Autorka za tyto úspěchy převzala 
ocenění Litovelská naděje. Kromě li-
terární činnosti se zajímá také o hanác-
ký folklór, vážnou hudbu a ochotnic-
ké divadlo. Dne 20. srpna jí byla z ru-
kou starosty obce Náklo za tuto kni-
hu předána cena obce. Tato publikace 
je autorčinou prvotinou. Napsala ji již 
ve svých 16 letech. Hlavní záměr spo-
čívá v tom, aby zejména dnešní mladá 
generace nezapomínala na významné 
osobnosti českých dějin, zvláště pak 
na krušné období druhé světové vál-
ky. Autorka pochází z Nákla, má tedy 
blízko ke kořenům původu Jana Ople-
tala, rodáka z nedaleké Lhoty nad Mo-
ravou. V této životopisné publikaci au-

JAN OPLETAL

torka zaznamenala svědectví dosud ži-
jících pamětníků  v hanáckém nářečí. 
V závěru je také obsažena bohatá ob-
razová příloha, v níž jsou použity fo-
tografie převážně ze soukromého ar-
chivu rodiny Opletalových.

Knihu můžete zakoupit na skrbeň-
ském obecním úřadě  nebo v knihovně.

Několikrát jsme psali o tom, že 
MAS Moravská cesta, jejímž je naše 
obec členem, převzala činnost koordi-
nátora značení HANÁ regionální pro-
dukt®. Výrobků, kterým byla přísluš-
ná certifikace udělena, přibývá. Zájem-
ci o ně je už nebudou muset hledat jen 
na řemeslných jarmarcích. Od nynějš-
ka si je mohou zakoupit přímo v ka-
menném obchodě v Olomouci, kte-
rý byl slavnostně uveden do provozu 
v pátek 25. listopadu. Prodejna v cen-
tru města v uličce za Priorem nabíd-
ne ovšem kromě specialit z Hané také 
originální produkty z Jeseníků, Mo-
ravského krasu či Moravského Kravař-
ska. Také proto ponese na svém štítu 
název - To pravé z HANÉ i odjinud. 

TO PRAVÉ 
Z HANÉ 
a odjinud


