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Minulý rok jsme se proto dohodli, 
že by jsme mohli vyvézt naši vodác-
kou slávu Skrbeně za hranice České 
republiky a tam ukázat hanácké kumšt 
na pořádné divoké vodě. Nebyli jsme 
troškaři a expedice byla pojata ve vel-
kém stylu: Slovinské Alpy - sjezd řeky 
Korytnice a Soči, kaňonig, Rakousko 
(Alpy) - rafting na řece Isel. Počet 

účastníků: 17 chlapů od 18 do 60 let. 
Za doprovodu dvou instruktorů z Raf-
ting Morava jsme vyrazili 12. 6. na 6 
dnů sjíždět tyto divoké řeky v Alpách. 
Ve Slovinsku nás překvapila divokost 
a prudkost řek, ale s pomocí instruk-
torů jsme je zvládli i když někteří se 
několikrát „udělali“ (převrátili), ba 
i trochu té vody z ledovců napili - voda 

měla pouze 6°C! Slovinské řeky jsme 
sjížděli na úzkých raftech pro dvě 
osoby - řeky se místy zůžovaly do úz-
kých koryt v kaňonech a byly posety 
velkými balvany, takže klasický raft 
by neprojel. Panorama vytvářely za-
sněžené vrcholy Alp a pod nimi každý 
večer zněly české písničky u táboráku, 
za doprovodu kytar a harmoniky. Na 
poslední dva dny jsme se přemístili 
do Rakouska na řeku Isel, kterou jsme 
sjížděli na raftech, řeka byla širší, ale 
peřeje a prudkost proudu dostatečně 
zaměstnávaly osádky. Výhodou bylo, 
že sportovní úsek si mohli někteří sjet 
několikrát, protože mikrobus, který byl 
k dispozici, vyvezl osádky i s raftem 

VODÁCKÁ VÝPRAVA
Ve skrbeni již několik let nenápadně funguje vodácká parta, která 

každý rok vyráží na sjezdy řek. Vždy to byly výpravy perfektně napláno-
vané a zorganizované, členové byli vybaveni každý rok speciálními dresy 
s logem skrbeně a humorným sloganem výpravy. Veslo a veselo bylo vždy, 
za každého počasí a zážitky z plavby úžasné. Za ta léta byly sjety všechny 
hlavní české vodácké řeky i několikrát.
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Jak jsme již dříve informovali, 
naše obec podala žádost o dotaci 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava na stavbu cyklostezky 
ze Skrbeně do Horky. Podmínky vy-
hlášené výzvy splnily žádosti (včetně 
té naší) za 116 mil. Kč, podpořeny 
byly projekty za 70 mil. Kč. Bohužel, 
mezi podpořenými není Skrbeň ani 
Horka. Trasa mezi Olomoucí a Skrbení 
však alespoň částečně zahájena bude - 
mezi podpořenými je úsek Moravské 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

CYKLOSTEZKA

cyklotrasy na území města Olomouce 
směrem ke koupališti Poděbrady.

Tím, že Skrbeň tentokrát dotaci 
nezískala, odpadlo naopak rozhod-
nutí, zda dotaci v případě úspěchu 
vůbec přijmout, a to z následujícího 
důvodu. Legislativním „přílepkem“ 
k zákonu č. 402/2010 Sb., ze dne 
14.12.2010 byl změněn zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně země-
dělského půdního fondu. S cílem 
omezit neúměrné a nevratné zabírání 
zemědělské půdy byly s účinností 
od 1.1.2011 skokově zvýšeny sazby 
náhrad za vynětí ze zemědělského 
půdního fondu. To je jistě v pořádku. 
Bohužel, zvýšené náhrady mají velmi 
negativní dopad na projekty, které stát 
a jiné subjekty naopak z veřejných 
prostředků podporují, kromě jiného 
i na cyklostezky. V případě té naší by 
obec za úsek Skrbeň – Skalka jen na 
odvodech zaplatila téměř 3 mil. Kč a to 
je přespříliš. Výsledkem soustředěné 
argumentace, že cyklostezky nejsou 
totéž, co supermarkety a podobné 
stavby, a jednání s politiky a státními 
úředníky je iniciativa směřující ke 
změně příslušných předpisů. Podaří-li 
se sazby náhrad snížit, určitě se Skrbeň 
opět bude snažit dotaci získat.

Ačkoliv naprostá většina občanů 
již zaplatila jak poplatky za odpad, tak 
i stočné, zůstává stále dost těch, kteří 
mají evidován nedoplatek. Obecní 
úřad vyzývá všechny, jichž se toto 
týká, aby platbu neodkládali až na 
poslední chvíli, případně aby využili 
možnost (po předchozí dohodě na 
obecním úřadě) rozložit větší nedo-
platek na více splátek. Předejdou tak 
nepříjemným komplikacím.

NEODKLÁDEJTE 
PLACENÍ NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI

S velkým předstihem informujeme 
o termínu podzimního sběru objemné-
ho a nebezpečného odpadu, bude to 
v sobotu 19. listopadu. Občany však 
chceme včas informovat o některých 
důležitých věcech.

Chladničky a mrazničky, které ne-
budou kompletní (posoudí pracovník 
TS) nemohou být odebrány v systému 
zpětného odběru, tedy zdarma, a budou 
zařazeny do odpadu, tedy zpoplatněny. 
Za neúplnou chladničku či mrazák je 
účtováno 500,- Kč/ks. 

Sbírají se i jedlé oleje a tuky z ku-
chyní. Tento odpad rozhodně nepatří 
do kanalizace, protože způsobuje váž-
né problémy na čerpadlech, plovácích, 
v potrubí a na čistírnách odpadních 

PODZIMNÍ SBĚR

vod, bez ohledu na to, zda se jedná 
o kanalizaci samospádovou či tlako-
vou. Obracíme se tedy na občany, aby 
tuky z fritovacích hrnců apod. slévali 
do obalů přiměřených velikostí (PET 
lahve,  malé kanystry) a odevzdali je 
při sběrové sobotě.

Zpevněné polní cesty v okolí obce 
zvou na procházky a vyjížďky, a to 
nejen skrbeňské občany. Aby se při 
nich mohli lidé posadit, pokochat se 
pohledem do krajiny a odpočinout si, 
byly na několika místech umístěny 
jednoduché dřevěné lavičky. 

LAVIČKY

Posadit se můžete u Močidla, 
u božích muk, u mostku přes Rábskou 
„u tří topolů“ a u cesty od Hliníka 
k Břuchotínu. 

několikrát zpět na horní část řeky. 
Všichni si to náramně užívali a adre-
nalinu bylo skoro jako vody v neopré-
nech. Všichni účastníci byli nadšení ze 
zážitků a nových zkušeností na divoké 
vodě, která se velmi liší od poklidných 
řek v Čechách. Ve zdraví - až na pár 
modřin a škrábanců od skal - jsme se 
vrátili domů, ale už při zpáteční cestě 
se plánovala další vodácká expedice 
na příští rok. Cíl jsou divoké řeky 
v Bosně a Hercegovině!

Tak Ahóój!
Za vodáky Dalibor Studený
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Jednoho srpnového rána se kolemjdoucím poblíž 
autobusové zastávky naskytl neobvyklý pohled. Po 
chodníku se procházel statný pašík. Že by také čekal 
na autobus? Skutečnost byla taková, že vypadl (nebo 
vyskočil) z vozíku, na němž ho převáželi. Asi věděl, 
kam ho vezou ...

Mas Moravská cesta ve spolupráci s Městem Lito-
vel připravuje „Hanácké farmářské trhy v Litovli a ře-
meslný jarmark“. Uskuteční se v těchto termínech:

- 10. září u příležitosti Litovelských slavností 
v době od 11.00 do 17.00 hod. ve vyhrazeném pro-
storu před Litovelským muzeem

- 7. října jako součást Folklorního odpoledne od 
14.00 do 18.00 hod. na litovelském náměstí

- 16. prosince při „Zabíjačce na vostro“ od 14.00 
do 18.00 hod. na litovelském náměstí

HANÁCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

Vzhledem k výskytu obojživelníků na Močidle bylo 
nutné zadat biologické posouzení lokality. Vypracoval ho 
RNDr. Merta. Jeho součástí je tento návrh revitalizačních 
opatření:

Díky své mělkosti má Močidlo tendenci k silnému 
zarůstání rákosinami (rákos obecný, dva druhy orobinců). 
Při červnové návštěvě tvořil podíl vegetací zarostlé hladiny 
asi 75 % celkové rozlohy a lze očekávat, že během léta 
bude dosahovat kolem 90 %. Jedním z hlavních požadav-
ků obce je proto zvýšit plochu pohledově otevřené vodní 
hladiny a zvýšit tak estetickou hodnotu lokality, jež se 
nachází na okraji intravilánu obce a slouží mimo jiné jako 
rekreační zázemí místních obyvatel. Požadavek na zvýšení 
podílu otevřené vodní hladiny není s ohledem na zjištěné 
výsledky biologického monitoringu v příkrém rozporu se 
zájmy na ochranu přírody. Snížením plochy zarostlého 
litorálu nedojde k ohrožení populací obojživelníků ani 
jiných druhů živočichů či rostlin. K zachování úkrytových 
a potravních příležitostí pro vodní faunu bude samozřejmě 
nutné ponechat část litorálu bez zásahu. K tomuto účelu 
se nejlépe hodí nejmělčí – severní strana nádrže. Zde je 
doporučeno ponechat kompaktní porost vodních rostlin 
o ploše, odpovídající cca 30 % z celkové plochy nádrže. 
Lze očekávat, že v průběhu času dojde k opětovnému 
rozrůstání rákosin. 

Nejefektivnějším a přírodě nejšetrnějším způsobem eli-
minace rákosu je jejich mechanické odstranění v kombinaci 
s prohloubením dna. Rákos zpravidla porůstá okraje nádrží 
a jejich dno do hloubky vody max. 90 cm. Porosty rákosin 
je doporučeno eliminovat z východní a jižní strany nádrže, 
odkud je také nejpřístupnější (otevření vodní hladiny pro 
návštěvníky lokality). Prohloubením dna v těchto partiích 
dojde zároveň k odstranění biomasy rákosu spolu s pod-
zemními oddenky (rhizomy), což zamezí rychlé obnově 
rákosových porostů. V partiích nádrže, kde má být docíleno 
dlouhodobé eliminace rákosin, je třeba docílit minimální 
hloubky vody 1 m (v letním období). Dno tůně by však 
nemělo být zahlubováno více než 0,5 m pod současnou 
úroveň. Během odstraňování sedimentu (prohlubování dna) 
by bylo vhodné z nádrže odstranit také případný odpad, 
který by se zde nacházel. 

Jako specifické opatření v nádrži je doporučeno in-
stalovat 3 hromady kamení na dno nádrže, jež umožní 
zvýšit úkrytový potenciál pro obojživelníky. Plocha 
hromady má činit kolem 1 m2 a její výška minimálně 
60 cm. Hromada má mít tvar ploché kupole a velikost 
jednotlivých kamenů má činit 30 – 50 cm na jejich delší 
straně. Hromada kamenní má být vystavěna tak, aby byla 
dlouhodobě stabilní a nedocházelo k jejímu rozpadání. 
Nesmí však být klínována.  

MOČIDLO Dalším opatřením je rozšíření stávajícího spektra 
mokřadních rostlin o nižší druhy, jež budou více atraktiv-
ním prostředím pro obojživelníky než stávající rákosiny. 
Rostliny by měly být na lokalitu vysazeny z regionálních 
zdrojů (mokřady a nádrže v okolí Skrbeně).

V současné době je podána na krajský úřad žádost 
o povolení výjimky umožňující zásah do místa výskytu 
chráněných živočichů.

Na konci prázdnin vrcholily práce na předláždění 
chodníků kolem školy. Nejen, že byly opraveny a řádně 
usazeny obrubníky kolem silnice, změnila se i dlažba 
a novou podobu dostala plocha před průčelím školní budovy. 
Autorem architektonické studie je ing. arch. Viktor Čehov-
ský, technický projekt zpracoval ing. Luděk Vrba. Současně 
byl vybudován dlážděný vjezd od školního dvora.

Ihned po chodnících u školy se začne se stavbou 
chodníku propojujícího ulici Na Návsi s chodníkem od 
hřbitova.

NOVÉ CHODNÍKY
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V sobotu 3. září odpoledne se na 
hřišti koná další ročník soutěže hasičů 
veteránů v požárním útoku. Soutěžící 
se těší na hojnost diváků. Před soutěží 
bude provedeno námětové cvičení.

V sobotu 17. září se ve Farské 
zahradě bude konat akce, která volně 
navazuje na každoroční košt slivovi-
ce. Protože se ale vloni urodilo málo 
ovoce a s největší pravděpodobností 
by bylo obtížné zajistit dostatek sou-
těžních vzorků (problémy byli již o rok 
dříve), bude se tentokrát „koštovat“ 
namísto slivovice víno. Nebude to sou-
těž, ale jakási přehlídka – ochutnávka. 

Ve čtvrtek 15. září se v Domě 
služeb koná další komorní koncert 
nazvaný FRanCoUZsKÁ HUDba 
V PRoMĚnÁCH sTaLETí s podti-
tulem „Od královny Marie Antoinetty 
k barvám impresionismu“. 

Účinkují Žofie Vokálková (flétna) 
a Zbyňka Šolcová (harfa). Začátek je 
v 19 hodin.

KULTURA

Na sobotu 10. září 2011 je připra-
vena 1. olympiáda pro naše seniory 
a senior kluby z okolí. I v našem věku 
chceme dokázat, že se umíme hýbat 
a nezkazíme žádnou legraci. Začátek 
bude ve 14.00 hod. na hřišti. Disciplíny 
se budou podobat těm jako na opravdo-
vé olympiádě, jen budou upraveny pro 
náš věk. Proběhne skrbeňský maraton, 
slalom na koloběžkách, překážkový 
běh, hod polenem do koše, hod na 
plechovky, kuželky a jako prémiová 
disciplína o nejdelší okrájenou slup-
ku z jablka. Pro děti bude připraven 
skákací hrad, pro dospělé kabanos, 
pivo a na závěr bude táborák. Zveme 
všechny skrbeňáky, aby přišli podpořit 
naše závodníky a prožili s námi pěkné 
odpoledne. 

Za senior klub Marta Studená

OLYMPIÁDA 
PRO SENIORY

VÍNO A MUZIKA

KONCERT

HASIČI – VETERÁNI

Vybrat si budete moci z produkce 
vinařství Habřina Bořetice, Zámecké 
sklepy Strážnice a Vinné sklepy To-
polčany-Radošina. V prodeji budou 
opět pohárky z keramické dílny paní 
Hlavinkové.  Pro dobrou náladu bude 
vyhrávat lidová muzika Frgál. Začátek 
je ve 14 hodin.

Během odpoledne budou vyhlá-
šeny výsledky soutěže „Rozkvetlá 
Skrbeň“.

Za nepříznivého počasí se akce 
koná v Obecním sále – déšť nevadí!!!

spORT

Zveme Vás si zažít opravdo-
vou ZUMba PaRTY s Alenou 
a Magdou! 

V sobotu 24. září od 16 do 
18.hod. v OBECNÍM SÁLE Skr-
beň.Cena: 50,- Kč. Opět za Vámi 
přijede jedna z nejen mnou nej-
váženějších zumbařek - Magda 
a o všechny části zumby a zába-
vy se postaráme společně. Čeká 
Vás také dáreček na uvítanou 
a spoustu zábavy a tance. :o) 

Program:
16:00 – 16:45h -  1. část
16:45 – 17:00h - přestávka
17:00 – 17:45h - 2. část
17:45 – 18:00h - akce v režii 

zumbařek

PŘIJĎTE SI ZAŽÍT ZUM-
BA PARTY! TĚŠÍME SE NA 
VÁS! SKRBEŇ ZUMBUJE 
NAPLNO! ;o)

ZUMBA PARTY

ZAHRADA V MŠ 
V NOVÉM

O projektu nového vybavení 
zahrady mateřské školy jsme prů-
běžně informovali. Nyní můžeme 
konstatovat, že se vše stihlo včas 
a děti mohou po prázdninách využívat 
dvě nová pískoviště, dvojvěžovou 
sestavu se skluzavkou, lanovým 
výstupem, žebříkem, prolézacím 
tunelem a skluzavkou, lanový prvek 
„Skřítkův strom“, kolotoč, gumovou 
herní plochu se skákacím panákem 
a basketbalovým košem, pohyblivou 
pěšinu a pružinová houpadla.


