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PTÁCI A ZIMA
Pro ptáky nastává nejtěžší obdo-

bí v roce, a to jsou zimní měsíce.
Ptáci, kteří zůstávají přes zimu
v blízkosti obydlí, se spoléhají na
pomoc při hledání potravy. Toto hle-
dání se jim snažíme usnadnit tím, že
přichystáme krmítka, do kterých
dáme krmení potřebné pro jejich
kondici v zimních měsících.

Z přírodních jsou to ořechy, se-
mena olší, šípek. Ten má přejít mra-
zem. Dále je to lněné semeno, řep-
ka, slunečnice, semena mrkve, cibu-
le, ředkvičky, jeřabiny, hloh, ovoce,

proso. Můžeme zavěsit i kousek loje
nebo špeku. Tuky jsou nejenom
důležitým zdrojem energie, ale jsou
také formou skladování energie
v těle.

V posledních letech pozorujeme
menší výskyt opeřenců v blízkosti
obydlí, např. vrabců, sýkorek, dále
se méně vyskytuje rehek zahradní,
kos, drozd, zvonek, stehlík, konop-
ka, chocholouš, konipas a další. Více
se daří dravcům jako poštolka, kra-
hujec a straka. Výskyt těchto chrá-
něných druhů má rovněž vliv na
výskyt drobných druhů ptáků.

V přezimování můžeme pomo-
ci našim opeřencům v přírodě nebo

zahradě instalováním ptačích bu-
dek nebo krmítek. Stačí i starý hli-
něný květináč. Ten slouží zejmé-
na sýkorkám, které se nám v jar-
ních a letních měsících odmění
sběrem housenek, mšic a jiného ne-
žádoucího hmyzu. Opeřencům, kte-
ří se těší na naši pomoc v zimních
měsících nedáváme naše jídlo,
plesnivá semena apod.

Věřím, že většina lidí má kladný
přístup k přírodě, tedy i k opeřen-
cům a že přispěje k jejich zdárnému
přežití v nastávajících nepříznivých
zimních měsících.

Milan Morávek
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Na svém ustavujícím zasedání
přijalo nově zvolené zastupitelstvo
toto usnesení:

1/1/2010
ZO bere na vědomí zprávu o

výsledku komunálních voleb, kona-
ných ve dnech 15. a 16. října 2010.

2/1/2010
ZO zvolilo do funkce starosty

obce Skrbeň Tomáše Spurného.

3/1/2010
ZO zvolilo do funkce místosta-

rosty obce Skrbeň Markétu Gabrlí-
kovou.

4/1/2010
ZO schvaluje, že starosta obce

bude svou funkci vykonávat jako
uvolněný člen zastupitelstva.

Na svém 2. zasedání 22. listo-
padu přijalo zastupitelstvo obce
toto usnesení:

1/2/2010
ZO schvaluje jednací řád Zastu-

pitelstva obce Skrbeň.

2/2/2010
ZO zřizuje finanční výbor ve slo-

žení: Ing. Jan Žižlavský – předseda,
Ing. Pavel Bačík, Ing. Jiří Špunar.

3/2/2010
ZO zřizuje kontrolní výbor ve

složení: Ing. Willy Weiglhofer Ph.D.
– předseda, Lubomír Izák, Jaroslav
Jureček.

4/2/2010
ZO souhlasí se zřízením komise

pro spolkovou, kulturní, sportovní
a společenskou činnost. Předsedou
komise bude Vladimír Bodlák.

5/2/2010
ZO schvaluje v souladu

s Nařízením vlády č.37/2003 Sb.,
tyto odměny za výkon funkce čle-
nů zastupitelstva obce:

místostarostka
4 000,- Kč od 9. 11. 2010
předseda výboru /komise
1 100,- Kč od 1. 12. 2010
člen výboru
800,- Kč od 1. 12. 2010

6/2/2010
ZO jmenuje do funkce předse-

dy školské rady paní Mgr. Věru Vro-
belovou.

7/2/2010
ZO schvaluje poskytnutí daru

pro Hospic na Svatém Kopečku ve
výši 10 000 Kč.

8/2/2010
ZO zmocňuje k zastupování

obce Skrbeň v MAS Moravská ces-
ta ( Litovelsko – Pomoraví), o.s. pana
Tomáše Spurného.

9/2/2010
ZO schvaluje navýšení odpisů

dlouhodobého majetku ZŠ a MŠ Skr-
beň z důvodu pořízení nového dlou-
hodobého majetku (kuchyňský ro-
bot s příslušenstvím) o částku 5 004
Kč na  částku 56 041,- Kč.

ZO schvaluje odpisový plán
dlouhodobého majetku (kuchyňský
robot a příslušenství) do roku 2014
v celkové částce 60 040,- Kč.

10/2/2010
ZO schvaluje rozpočtovou změ-

nu č. 6/2010.

Obě zasedání byla hojně navští-
vena občany, zejména členy a člen-
kami seniorklubu. Ti měli připrave-
nu řadu diskusních příspěvků, do-
tazů a námětů, například problém
parkování na chodnících, budouc-

OSVĚTLENÍ
ZA HUMNY

Současně s dokončováním nové
komunikace v ulici Dvorská byla na
opačném konci zahájena další stav-
ba, a to podél cesty ze Spálené ulice
směrem za mateřskou školu. V tomto
úseku, nyní již nesoucím název uli-
ce Za Humny, společnost ČEZ po-
kládá kabely pro novou výstavbu
rodinných domů. Obec využila této
příležitosti, včas nechala připravit
projektovou dokumentaci a vyřídit
stavební povolení a společně
s kabely pro ČEZ jsou zde polože-
ny kabely pro veřejné osvětlení.
Touto akcí končí v letošním roce tak
bohatá stavební činnost obce.

nost Močidla, místnost pro ordinaci
praktického lékaře, placení místních
poplatků a stočného, pobíhání psů
a s tím související znečišťování ve-
řejných prostranství, stav komuni-
kací atd. Diskuse byla skutečně bo-
hatá a podnětná. K některým dota-
zům a podnětům bylo podáno
vysvětlení, jiné byly vzaty na vědo-
mí s tím, že budou hledány způso-
by jejich řešení.

NOVÉ VEDENÍ
SOUSEDNÍCH OBCÍ

Horka nad Moravou
starostka – Mgr. Sylva Stavarčíková
1. místostarosta – Ondřej Tománek
2. místostarosta – Milan Vysloužil

Příkazy
starosta – Ing. Jaroslav Sivek
místostarosta – Josef Škrabal

Křelov – Břuchotín
starosta – Jiří Spurný
1. místostarostka – Ing. Jana Kalav-
ská
2. místostarostka – Marie Škavron-
ková
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Myslivecký rok
Prosinec je měsícem vánočních svátků, konce hlavní

lovecké sezony  a obdobím intenzivní péče o zvěř.
V prosinci pokračují společné lovy na bažanty a za-

jíce. Nesmíme nikdy zapomínat na bezpečnost. Již
mnohokrát se stalo neštěstí vlivem odražených broků
od zmrzlé půdy.

Krmná zařízení myslivci navštěvují pravidelně. I když
je prosinec měsícem mimořádně hektickým a časově
náročným, musí si myslivci najít čas minimálně 1 – 2
krát v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích do-
statek kvalitního sena. Dávky jadrného krmiva se po-
stupně snižují, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již
v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke zpo-
malení metabolizmu. Nadměrné množství energeticky
bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období
schopen zpracovat, dochází k překyselení žaludku
a závažným zažívacím potížím. Za nejvhodnější jadr-
né krmivo pro toto období lze považovat oves, speciál-
ně připravené granule a plody lesních dřevin ( bukvice,
žaludy, kaštany). Zásadně je třeba se vyvarovat přikr-
mování zvěře pšenicí a pšeničnými šroty s vysokým
obsahem lepku. Dužnatá krmiva je nutné předkládat
čerstvá, v menším množství a pravidelně. Myslivci dbají
na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy
v zásypech či krmelcích. Při vyšší sněhové pokrývce
odhrnují sníh z ozimů, aby se zajíci, bažanti a koropt-
ve dostali k zelené potravě.

Kolik zvěře mohou myslivci lovit.
Myslivci nemohou zvěř lovit neomezeně. Kdy, kde

a které druhy zvěře mohou myslivci lovit určuje zákon
o myslivosti č. 449/2001 Sb. Kolik mohou myslivci lovit
je dáno plánem chovu a lovu vypracovaným podle vy-
hlášky Ministerstva zemědělství č. 491/2002 Sb.

Myslivci jsou často kritizováni, že střílí příliš mno-
ho zvěře a v důsledku lovu hrozí vyhubení vzácným
druhům zvěře. Myslivci mají zájem na trvalém využí-
vání populací zvěře. Od doby co existují moderní mys-
livecké zákony nebyl u nás žádný druh podléhající to-
muto zákonu myslivci vyhuben. Myslivci ctí stále se
rozšiřující listinu ohrožených nelovných i lovných dru-
hů zvěře. Ochrana zvěře a její využívání jsou dvě na-
vzájem nerozlučné funkce. První zákony na ochranu
a hájení zvěře byly iniciovány myslivci, když poznali,
že určitých druhů ubývá. Každý druh má v přírodě svou
nezastupitelnou funkci a přemnožení určitého druhu je
zpravidla zaviněné člověkem. Z toho důvodu je nutné,
s ohledem na měnící se životní podmínky, stavy zvěře
regulovat. Myslivci mají ze zákona povinnost hospo-

dařit se zvěří tak, aby její stavy neklesly pod existenční
minimum, které je nutné k zabezpečení její přirozené
biologické reprodukce.

Přístup k volně žijícím živočichům a zvěři se
v porovnání s minulostí od základu změnil. Například
medvěd, rys, vlk, vydra, sokol, orel a jiné druhy byly
od počátku minulého století pronásledovány jako
„škodlivé“ druhy. Lovci byli vyzýváni svými nadříze-
nými je při každé příležitosti usmrcovat. Za tuto čin-
nost byli odměňováni a chváleni. V pozdější době lidé
poznali, že dravá zvěř není jen konkurence jejich obži-
vy, ale plní v přírodních vztazích podstatné funkce.
Myslivci se proto dnes aktivně podílejí na různých zá-
chranných programech k zachování ohrožených dru-
hů zvěře a zvířat vyhynutím. U některých nevládních
organizací věnujících se ochraně přírody lze pozorovat
upřednostňování ochrany dravců a šelem před jinými
druhy. Myslivci pro ohrožené druhy aktivně obnovují
životní prostředí a kriticky nízké stavy této zvěře dopl-
ňují velmi nákladným umělým odchovem. Myslivci ze
Skrbeně jako jediní na okrese (což je velká škoda) pro-
vádí reintrodukci ohroženého druhu koroptve polní
úspěšně již několik let.Podle stavu ohrožení mohou
příslušné krajské úřady omezit nebo zakázat lovit i dru-
hy zvěře jejichž lov je zákonem povolený.

Dnes neohrožují zvěř myslivci lovem, ale ohrožuje
ji hlavně intenzivní hospodářské využívání krajiny
a nevhodné chování lidí v přírodě a při rekreaci. Opač-
ným extrémem je obviňování myslivců, že loví příliš
málo zvěře. Myslivci jsou obviňováni za škody na pol-
ních kulturách a ničení lesních kultur. Znovu je nutno
zdůraznit, myslivci loví podle plánů lovu a ten reaguje
i na meziroční zvyšování nebo snižování stavů zvěře
na základě jejího sčítání. Škody zvěří nelze bagatelizo-
vat, protože zvěř se nachází v konkurenčním prostředí
zemědělské a lesnické činnosti. Škody zvěří neplatí
veřejnost, ale uživatelé honitby, proto mají značný zá-
jem o plnění plánu lovu. Škody zvěří mohou mít roz-
ličné příčiny. Může to být ztráta nebo omezení životní-
ho prostoru zvěře, nedostatečná úživnost, zvýšené vy-
sazování rostlin, které jsou zvláště náchylné na škody,
nadměrné stavy zvěře, které nejsou přiměřené danému
prostoru.

Plány lovu musí být schváleny vlastníkem pozem-
ků, (nebo zástupcem honební společnosti) a zkontro-
lovány státní správou. Jsou-li zjištěny nedostatky, nebo
nedodržení plánu lovu má příslušný úřad pravomoc
provést potřebný zásah na náklady uživatele.

Myslivci neloví jen na základě svého zákonného
závazku, nýbrž mají potěšení z lovu a zájem na trva-
lém a odpovědném využívání trvale obnovitelného pří-
rodního zdroje hodnot, jímž je lovná zvěř.
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Vážení a milí čtenáři, další rok je za námi. Dovolte mi, abych Vám
a Vaším rodinám v tomto adventním čase popřál klidné a pohodové Vá-
noce a do dalšího nadcházejícího roku 2011 pevné zdraví, mnoho štěstí,
rodinné i pracovní spokojenosti a řadu nezapomenutelných zážitků
v přírodě a myslivosti.

Ing. Vladimír Vrbka

PERNÍČKY –
OVĚŘENÝ RECEPT

Adventní čas se nezadržitelně při-
blížil a my jsme se zase sešli při pe-
čení perníčků. Na náš recept na per-
níčky bylo již mnoho dotazů a proto
bychom se chtěli s Vámi o něj podě-
lit. Na těsto potřebujeme: 62 dkg
hladké mouky, 25 dkg cukru mouč-
ka, čajovou lžičku jedlé sody, 4 lží-
ce medu, 4 vejce, perníkové koření,
12,5 dkg tuku OMEGA mírně roz-
puštěného. Vše smícháme a nechá-
me odležet minimálně 24 hodin.
Vyválíme na plát silný 4 mm a vy-
krajujeme vánoční tvary. Potřeme
bílkem a pečeme na 150 stupňů.
Přejeme Vám dobrou pohodu při
pečení a krásné Vánoce. 

Seniorklub

ADVENTNÍ
ROZJÍMÁNÍ

Kruh přátel hudby zve na
„Adventní rozjímání Štěpána
Raka a Alfreda Strejčka“, kte-
ré se koná v neděli 12. prosince
v 18 hodin v Domě služeb.

KULTURA

PŘEDPLAŤTE
SI INFOR

Máte-li zájem pravidelně
odebírat Infor v roce 2011, mů-
žete si zaplatit předplatné, které
zůstává i pro další ročník stejné,
tedy 36,- Kč. Zaplatit můžete na
obecním úřadě do konce roku
vždy v pondělí a ve středu.

KNIHOVNA ZVE
Knihovna obce Skrbeň zve na

„Povídání o Bibli“ s P. Ondřejem
Jiroutem. Beseda se koná v pondělí
13. prosince v 17 hodin v knihovně.
Pro všechny bude připraveno malé
pohoštění a děti dostanou malý dárek.

V prosinci budete také mít mož-
nost shlédnout výstavu svatých ob-
rázků s vánoční tématikou olo-
mouckého sběratele Ing. Josefa
Moši. Je to již jeho několikátá vý-
stava v naší knihovně. Rozsah jeho
sběratelské činnosti je veliký. Přijď-
te se vánočně naladit.


