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Jak jste se ke kolové vlastně do-
stal?

Ke kolové mě přivedl můj kama-
rád ze základní školy, jehož tatínek 
kolovou trénoval. Jednou jsem přišel 
právě s tím kamarádem na trénink, 
vyzkoušel jsem si to a zjistil jsem, 
že je to celkem zábava. Navíc, trenér 
poznal, že bych na tento sport mohl 
mít i talent, tak jsem se do něj vrhnul 
po hlavě.

Předpokládám, že jste chtěl, aby 
váš syn Lukáš šel ve vašich šlépě-
jích…

Lukáše jsem do toho nenutil, to 
vůbec. Prosazuji to, že má člověk v ži-
votě dělat to, co ho baví, ne k čemu ho 
přinutí ostatní. Lukáš začal s fotbalem, 
tak jako hodně kluků v jeho věku. Pak 
se ale olomouckému klubu kolové 
podařilo postoupit z druhé do první 
ligy, přičemž podmínkou je mít mlá-

dežnické družstvo. Takže nám v tom 
Lukáš pomohl. Vzal jednoho kamará-
da ze třídy a my jsme jim půjčili kola. 
Nastoupil jako naprostý amatér do 
krajského přeboru a prohrál, co mohl. 
Nicméně, kolová ho chytla, začal se 
o ni více zajímat a v současné době,  
i když hraje i fotbal, je plnohodnotným 
hráčem kolové.

Je kolová sportem náročným na 
naučení?

Je to velmi specifický sport, úspě-
chy se dostavují velmi pozdě a proto 
u toho možná mládež až tak nevydrží. 
Je to velmi fyzicky náročné, hlavně na 
horní část těla, ale kdo má talent, naučí 
se to za poměrně krátkou dobu. Ideální 
je začít kolem deseti let.

Kolová – ani fotbal, ani cyklistika
Milan a Lukáš Vokurkovi, otec a syn, jež pojí láska ke sportu, ale ne 

jen tak ledajakému. Milan Vokurka od dětství hraje kolovou a jeho vitrínu 
doma zdobí bezpočet pohárů a medailí. I když si Lukáš jako hlavní sport 
vybral fotbal, pomalými krůčky se ke kolové dostává také. kdo ví, třeba 
jednou bude v kolové taky tak úspěšný, jako jeho otec.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Jak se vlastně kolová hraje?
Je to velmi podobné fotbalu, s tím 

rozdílem, že tým tvoří pouze dva spolu-
hráči, přičemž jeden se při obraně stará 
o bránu a je něco jako brankář, druhý 
vyčkává a napadá soupeře. Při útoku 
pak jdou dopředu oba dva. Jako ve 
fotbale jsou zde ofsajdy, penalty.  Když 
hráč spadne z kola, musí se vrátit za 
zadní čáru, znovu nasednout a vyrazit 
znovu do pole. Hraje se „jen“ dvakrát 
sedm minut, žáci hrají dvakrát pět. 
Nezdá se to moc, ale i zkušení silniční 
cyklisti, když si byli zkusit kolovou, 
připustili, že je to opravdu náročné.

Když mluvíte o tom padání – je 
kolová nebezpečný sport?

Chrániče máme jen na nohou, 
chráníme si holeně, kotníkové boty, 
rukavice…

…a přilbu?
Ne, přilbu ne. To, co jsem vyjme-

noval, je v podstatě celá výbava, když 
nepočítáme speciální kolo. Za mou 
kariéru se však ještě nestal žádný velký 
úraz, maximálně pár oděrek. Jednou 
kluk spadl a zajel pod topení, z čehož 
měl pořádný šrám na noze, ale to byla 
spíš ojedinělá situace. Bylo to spíš vi-
nou pořadatelů, že špatně zabezpečili 
tělocvičnu.

Jaké zázemí má olomoucká ko-
lová?

Doteď to nebylo moc růžové, 
trénujeme v pronájmu na Envelopě 
v prostorách TJ Vodní sporty. Právě 
se ale blýská na lepší časy, neboť se 
nám v Olomouci staví nová tělocvič-
na v prostorách bývalého Arxu, na 
Nových Sadech. Město na výstavbu 
dalo hodně peněz, cirka tři miliony ko-
run, a při dalším velkém turnaji, tedy 
semifinále poháru České republiky, 
které se koná 31. 1., zároveň proběhne 
slavnostní otevření.

Čekáte velkou návštěvnost?
Tak na to slavnostní otevření 

přijde určitě hodně lidí, ale jinak je 
návštěvnost na turnajích prachbídná. 
I když se snažíme lidi všemožně na 
zápasy nalákat, dáváme zadarmo 
vstupenky a všude posíláme a dáváme 

pozvánky, lidé na to neslyší. Třeba 
v Německu nebo Belgii, což jsou 
země, které se považují za kolébku 
kolové, chodí na zápasy plné ochozy 
lidí. V Belgii chtěly děti po zápase i 
podpisy, což se tady zatím stát ne-
může. Ale kdo ví, třeba se to s novou 
tělocvičnou změní.

Kolik hráčů je přibližně v olo-
mouckém oddíle?

Hrajících je nás asi šest plus žáci, 
takže všehovšudy dvacet. Není to moc, 
ale když si vezmete, že spolu hrají dvo-
jice, hned se na ten počet dívá lépe.

Hraje ještě někdo ze Skrbeně 
kolovou?

Jasně! Máme nadějného žáčka, 
Dominika Otáska. Opravdu je šikov-
ný, udělal obrovské pokroky. Rodiče 
ho začali vozit i do Přerova na další 
tréninky, takže jich má opravdu hodně,  
a je to znát. V republice se pohybuje ve 
své kategorii na třetím, čtvrtém místě, 
což je velký úspěch.

Rozhovor připravil 
Ing. Jakub Wittka

Usnesení z ustavujícího zase-
dání zastupitelstva obce konaného  
10. listopadu: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň: 
-  zvolilo starostou obce Tomáše 

Spurného, místostarostkou Ing. Mar-
kétu Gabrlíkovou.

-  zřídilo finanční výbor ve slo-
žení Ing. Jan Žižlavský (předseda), 
Ing. Pavel Bačík, Ing. Jakub Wittka 
a kontrolní výbor ve složení Jaroslav 
Jureček (předseda), Ing. Ondřej Fiala, 
Ing. arch. Viktor Čehovský.

-  souhlasilo s tím, aby sta-
rosta zřídil komisi pro spolkovou, 
kulturní, sportovní a společenskou 
činnost. Předsedou komise bude 
Vratislav Obšel.

-   stanovilo měsíční odměny 
za výkon jednotlivých funkcí neu-
volněných členů zastupitelstva takto: 
místostarosta 6 000,- Kč, předseda 
výboru nebo komise 1 200,- Kč, člen 
výboru nebo komise 900,- Kč.

-   schválilo uzavření kupní 
smlouvy s panem Ing. Stanislavem 
Zbořílkem o převodu části pozemku 
p.č. 560/1 orná půda a s paní Alicí Pro-
cházkovou o převodu části pozemku 
p.č. 560/3 – orná půda do vlastnictví 
obce Skrbeň (jedná se o drobné po-
zemky podél cyklostezky).

-  vzalo na vědomí a schválilo 
přijetí 1. části dotace na realizaci 
projektu „Moravská cyklostezka na 
území ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň“ 
ve výši 2 278 588,78 Kč.

-   vzalo na vědomí návrh Ing. 
Ondřeje Fialy na snížení výše dosavad-
ního stočného nebo jeho kompenzaci 
a na zahájení přípravy rekonstrukce 
Hlavní ulice.

-  konstatovalo, že u Ing. Ondře-
je Fialy nastala neslučitelnost funkcí 
podle § 5 odst. 2 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a vyzývá ho, aby ve lhůtách stanove-
ných zákonem učinil právní úkony 
směřující k pominutí této neslučitel-
nosti.

Poznámka: Podle zákona o vol-
bách do zastupitelstev obcí je funkce 
člena zastupitelstva neslučitelná kro-
mě jiného též s funkcí vykonávanou 
zaměstnancem zařazeným do krajské-
ho úřadu, pokud zaměstnanec vyko-
nává přímo státní správu vztahující se  
k územní působnosti příslušné obce. 
Kandidovat takový občan může, ale  
v případě zvolení se musí rozhodnout, 
zda se vzdá mandátu nebo odejde  
z místa úředníka krajského úřadu. Ing. 
Fiala byl o této neslučitelnosti infor-
mován před ustavujícím zasedáním, 
nicméně složil slib, souhlasil se svou 
volbou do kontrolní komise atd. To, že 
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Vše začalo před několika lety, 
kdy se pan Žůrek zúčastnil s dětmi 
turnaje školní miniházené. Děti tato 
hra natolik nadchla, že se rodiče v čele 
se svým trenérem rozhodli věnovat 
házené více než jen jednou za čas na 
školní miniházené, a začali se pravi-
delně scházet na trénincích. Z rodičů 
se stali trenéři, kteří si postupem času 
udělali trenérské zkoušky a pravidelně 
se účastní školení a seminářů. Během 
krátké doby se informace o kroužku 
házené rozkřikla natolik, že se začaly 
hlásit děti, jak přímo ze školy v Horce, 
tak i děti z blízkého okolí. Do dnešního 
dne prošly naším klubem například 
děti z Dolan, Senice na Hané, Slatinic, 
Křelova, Chomoutova, ale také spous-

Skrbeň hraje 
házenou!

ta dětí právě z obce Skrbeň. Dnes je 
doba, kdy pro mnohé děti, ale i rodiče 
je pohodlnější zabavit děti při hře na 
počítačích a tabletech. Tyto děti po-
hybově zaostávají a spousta jejich ka-
marádů je jen virtuálních z facebooku. 
Oddíl házené v Horce má kolem 130 
členů, někteří již nejsou aktivní hráči, 
ale házené stále fandí. Některé děti ze 
Skrbeně chodí do školy v Horce, a tak 
se o házené doslechly přímo ze školy. 
Jiné děti jsou kamarády dětí, které již 
házenou hrají. Jsme rádi, že děti, které 
k nám chodí, zůstávají u tohoto sportu 
dlouhodobě a není to pro ně jen to, 
že rodiče chtějí, aby dítě něco dělalo 
a tak dítě musí navštěvovat vybraný 
kroužek. Pro děti pořádáme v průběhu 
roku spoustu akcí. Když pomineme 
pravidelné tréninky 2x – 3x týdně, 
podle kategorie, tak se hráči účastní 
turnajů a mistrovských utkání. V ob-
dobí zimní pauzy pro děti pořádáme 
turnaje, jako je například „Mikulášský, 
Pololetní jednička“ a další. V loňské 
sezóně se děti zúčastnily velkých tur-
najů ve Zlíně, Hustopečích a konec 
školního roku jsme zakončili turnajem 
„ Megamini Liberec 2014“. Naší vizit-
kou na těchto turnajích je, že naše děti 
nedělají na těchto turnajích žádnou 
ostudu a jsme rovnocennými soupeři. 
Naše umístění bývá v první polovině 
zúčastněných družstev. Mimo samot-
nou házenou pořádáme pro děti „ Letní 
příměstský tábor plný her a soutěží, ale 
také výletů. Letos jsme s dětmi navští-
vili Javoříčské jeskyně, hrad Bouzov  
a řezbáře pana Beneše z Loštic. Myslí-
me také na rodiče: v polovině listopadu 
proběhla již 3. Plesová veselice, letos 
ve stylu filmu a pohádky. To je chvíle, 
kdy si mohou rodiče s trenéry říct své 
názory a myšlenky související nejen  
s házenou. Od původní myšlenky pana 
Žůrka zúčastnit se školní miniházené 
uplynulo spoustu času, a sílu a stabi-
litu klubu již nelze přehlédnout. Proto 
jsme rádi za podporu obce Skrbeň  
v podobě individuálního příspěvku 
na sportovní aktivity dětí z obce 
Skrbeň, kterým se takto obec po-

se vzdá mandátu člena zastupitelstva 
obce, prohlásil, až byl dotázán, jakým 
způsobem hodlá tuto záležitost řešit. 
Ze stejného důvodu odstoupil ze za-
stupitelstva už v roce 1995.

Usnesení z 2. zasedání zastupitel-
stva obce konaného 24. listopadu: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň: 
-  vzalo na vědomí rezignaci 

Ing. Ondřeje Fialy na mandát člena 
zastupitelstva obce Skrbeň a nastoupe-
ní Bc. Stanislava Vaďury na uvolněný 
mandát. 

-  schválilo poskytnutí příspěv-
ků na podporu sportovních, zájmových  
a jiných obdobných aktivit (příspěvky 
na jednotlivce) v úhrnné výši 14 000,- 
Kč (28 x 500,- Kč)

Poznámka: V letošním roce bylo 
takto podpořeno celkem 42 dětí, které 
sportují nebo se učí hrát na nějaký 
hudební nástroj apod. 

- schválilo poskytnutí příspěv-
ku 20 000,- Kč pro SDH Skrbeň na 
činnost mladých hasičů a 2 000,- Kč 
spolku Skrbeňáček na uspořádání 
akce „Diskotéka zapomenutých čertů 
a čertic“.

- souhlasilo s provedením vý-
běrového řízení na dokončení stavby 
„Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov“ 
(úseky 2 a 5).

- schválilo uzavření směnné 
smlouvy s paní Helenou Smahelovou 
(zarovnání hranic pozemků za samo-
obsluhou).

- souhlasilo s přípravou na 
zřízení dvou hracích ploch v areálu 
hřiště. 

- nevyhovělo návrhu pana Jiřího 
Zřívala na pořízení změny územního 
plánu obce v areálu Hradisko. 

Úplné znění usnesení je na úřední 
desce a na www.skrben.cz.

Vedení sousedních obcí po volbách:
Horka nad Moravou

starostka – Mgr. Sylva Stavarčíková 
1. místostarosta – Milan Vysloužil
2. místostarosta – Milan Štajgr

Příkazy
starosta – Ing. Jaroslav Sívek
místostarosta – Josef Škrabal

křelov-břuchotín
starosta - Jiří Spurný
1. místostarostka – Ing. Jana Kalavská
2. místostarostka – Marie Škavronková

Povodí Moravy pokračuje v čištění 
Cholinky v úseku od lesa po přítok od 
hynkovských pískoven.

CHOLINKA

OD SOUSEDŮ
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Skrbeň, prosinec 2014

V neděli 9. listopadu byly do 
svazku obce slavnostně přivítány 
tyto děti:

Elena Mošová
Táňa Pavlíková
Jan baše
Matěj Dvořák

Dětem i rodičům přejeme 
vše dobré.

Zveme Vás na Mikulášskou 
zábavu, kterou pořádá senior klub 
skrbeň, v sobotu 6. prosince 2014 
na sále oU. 

Začátek ve 14,00 hod. K tanci  
a pro dobrou náladu hraje skupina 
Beta trio.  O dobré občerstvení, zábavu  
a bohatou tombolu je postaráno. Na Vaši 
návštěvu se těší senioři ze Skrbeně.

Vítání občánků

POZVÁNKA

ČAS HOUSLÍ
Přijďte ve čtvrtek 11. prosin-

ce do knihovny na besedu se sbě-
ratelem a znalcem houslí,  panem 
Karlem Zapletalem z Náměště na 
Hané. Beseda bude zaměřena na 
vývoj houslí během pěti století, 
po která je tento nástroj součástí 
evropské kultury.  Začátek je  
v 17 hodin.

KULTURA

dílí na prevenci nejen proti obezitě dětí, ale také protiprávním chování 
našich dětí, tedy naší budoucnosti. Z toho příspěvku mohou rodiče uhra-
dit své členské příspěvky, které jsou u těch nejmenších 700,- Kč / rok  
(tj. 70,- Kč / měsíc). 

Věříme, že v budoucnu se bude spolupráce obce a oddílu házené v Horce 
nad Moravou ještě více prohlubovat, že je teprve na začátku a podpora vést 
děti ke sportu najde další možnosti vzájemné spolupráce. Více zajímavostí  
a informací o házené v Horce nad Moravou získáte na webových stránkách 
www.HazenaHorka.cz. za oddíl házené TJ Sokol Horka nad Moravou

Karel Němec

Základní škola a mateřská škola Skrbeň a Skrbeňáček o.s. zvou všechny 
děti a jejich rodiče k účasti na Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.

akce se uskuteční v pátek 12. 12. 2014 v 15 hodin v prostorách zahrady 
skrbeňské mateřské školy.

Toto organizované vypouštění balónků je součástí celorepublikové-
ho projektu Český Ježíšek, který  již sedmým rokem pořádá organizace 
Agency Je5.  

Přijďte si i vy poslat svá tajná přání na balóncích a současně podpořit pokus 
o překonání rekordu ve vypouštění balónků v celé ČR z roku 2008.

Balónky i nafouknutí zajistíme.                                      Těší se pořadatelé.

Vypouštění balónků


