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Všechny přítomné přivítala paní 
Studená a předala slovo předsedovi 
okresní rady panu Pytlíčkovi. Ten 
nás seznámil s programem a po něm 
nás vítal náš pan starosta. Po malém 
občerstvení jsme se šli projít po naší 
obci. Začínali jsme u sochy svatého 

Floriána, kde své úžasné vyprávění 
zahájil starosta, který nás doprovázel 
po naší obci a velmi poutavě vyprávěl 
o historii Skrbeně. Všichni účastníci 
byli nadšeni z naší obce a hlavně  
z vyprávění pana starosty. Za to mu 
patří velký dík. Nejen za vyprávění, ale 

i za malé pohoštění, kterým obohatil 
naši schůzku. Pak už jsme na Domě 
služeb měli svůj vlastní program. Na 
rozloučenou dostal každý účastník dá-
rek v podobě knihy, za kterou musím 
poděkovat paní Absolonové, která tyto 
knihy zajistila na Ecce Homu. Poděko-
vání patří také členkám našeho klubu 
za obsluhování hostů.

Že umíme i sportovat jsme doká-
zali v pátek 12. června 2015 na vojen-
ském rekreačním středisku na Jívové, 
kde nás pozvali vojenští senioři na 
sportovní zápolení v šestiboji. Skrbeň 
reprezentovalo 5 závodníků. Závodilo 
se ve střelbě vzduchovkou, hod graná-
tem, šipky, kuželky, hod na plechovky 
a hod kroužků na cíl. Ze 14 soutěžních 
družstev jsme získali krásné třetí 

Okresní setkání předsedů senior klubů
V pondělí 8. června 2015 se uskutečnilo ve Skrbeni okresní výjezdní 

zasedání předsedů senior klubů. Jednou za dva měsíce se scházíme v Olo-
mouci, ale jedna schůze je vždy v některém senior klubu. Na těchto schůz-
kách si vyměňujeme zkušenosti, předáváme si tipy na výlety, co nabídnout 
seniorům na schůzkách zajímavého. Tentokrát se setkání uskutečnilo u nás 
na Domě služeb. Přivítali jsme 36 předsedů klubů, předsedkyni krajské 
rady paní Hesovou a místopředsedu ing. Krušinu, druhý místopředseda 
paní Studená je všechny vítala jako předsedkyně našeho senior klubu. 
Velmi nás potěšilo, že mezi nás zavítal náš starosta pan Spurný Tomáš. 
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místo a dovezli cenný pohár. Soutě-
žilo se v krásném prostředí uprostřed 
lesů. Soutěžilo se v plném nasazení a  
s dobrou náladou. Po vyhlášení vítězů 
nám zahráli na harmoniku a housle 
vojenští senioři.         

Za senior klub
Marta Studená

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo 
na svém 8. zasedání 29. června toto 
usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu kon-
trolního výboru o kontrole plnění 
usnesení z 1. až 7. zasedání zastupi-
telstva obce.

ZO schvaluje uzavření kupní 
smlouvy/smlouvy o převodu privati-
zovaného majetku se Státním pozem-
kovým úřadem o převodu skladu BIOS 
na p.č. st. 398/1, st. 398/2, st. 447/1  
a st. 447/2, s pozemkem p.č. st. 447/2 
v obci a k.ú. Skrbeň z vlastnictví České 
republiky do vlastnictví obce Skrbeň 
za celkovou cenu120.000,- Kč. 

ZO ruší své usnesení č. 14/7/2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje
a) přijetí neinvestiční dotace ve 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

výši 15.000,- Kč od Olomouckého 
kraje určenou na pořízení zejména 
přenosných zásahových prostředků - 
čerpadla s příslušenstvím pro jednotku 
SDH Skrbeň.

b) spolufinancování pro tento 
účel z vlastních prostředků obce nej-
méně ve výši 60 % celkových předpo-
kládaných nákladů.

c) znění veřejnoprávní smlouvy 
Smlouva o poskytnutí dotace s Olomo-
uckým krajem; podpisem smlouvy je 
pověřen starosta.

ZO schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace 
20 000,- Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Skrbeň,  IČ 60800470, na 
činnost oddílu mladých hasičů  
v roce 2015.

ZO schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2015.

ZO souhlasí s návrhem, aby obec 
Skrbeň hradila Statutárnímu městu 
Olomouc za vyřizování přestupkové 
agendy paušální částku ve výši 8%  
z dotace na výkon státní správy.

ZO nesouhlasí s využitím nabídky 
Zemědělského podniku Razová, s.p. na 
odkoupení pozemků.

Pozn.: Jedná se o některé pozem-
ky u Křepelky po bývalé Sempře.

Tuto otázku si lidé ve Skrbeni 
kladou už dlouho a o cestě ke kladné 
odpovědi se i v Inforu psalo mnoho-
krát. I o tom, z jakých důvodů bylo  
v uplynulém období obci znemož-
něno využít možnosti získat dotaci. 
Na začátku letošního roku svitla 
naděje v podobě dotačního titulu 
vyhlášeného ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Urychleně 
byla ve spolupráci s odbornou agen-
turou zpracována žádost se všemi 
přílohami – termín odevzdání byl  
31. ledna. V podmínkách programu 
byly uvedeny orientační termíny dal-
ších fází. Posuzování žádostí únor až 
duben, vyhodnocení duben až květen. 
Dotace by byla na hřiště samotné, ni-
koliv na terénní úpravy, které musíme 
s předstihem provést. Proto jsme na 
hřišti provedli některé práce, které 
by úpravu terénu brzdily. Představa 
byla taková, že se nejpozději v květnu 
dozvíme, zda dotaci získáme, ihned 
poté provedeme terénní úpravy, vy-
píšeme výběrové řízení na zhotovitele 

Bude hřiště?

Obec a nemovitosti
V usneseních zastupitelstva se často objevují kupní, směnné či darovací 

smlouvy týkající se nemovitostí, většinou pozemků, občas i budov. 
O důvodech jsem psal už např. v říjnu loňského roku. Obec se totiž dlou-

hodobě snaží vypořádat hranice se soukromými pozemky, například tam, kde 
bývalé předzahrádky zasahovaly do chodníků a komunikací, nebo naopak obecní 
pozemek byl dvorkem u rodinného domu. Při opravě chodníků, stavbě parkovišť 
či cyklostezky získává pozemky z majetku Olomouckého kraje. Dále se snaží 
získávat pozemky, které bude potřebovat pro další rozvoj, například drážní 
pozemky kolem železniční zastávky, pozemek pod bývalou kůlnou na mlátič-
ku vedle školy, někdy jsou jí nabídnuty i potenciální stavební pozemky apod. 

V letošním roce zastupitelstvo kromě jiného rozhodlo o využití nabídky 
soukromého vlastníka i Státního pozemkového úřadu ČR na odkoupení někte-
rých pozemků v areálu Hradisko včetně budov na nich. To proto, že obec malou 

část areálu na straně blíž ke Skrbeni už 
z dřívějška vlastní, a nyní využila mož-
nost získat navazující část a vytvořit 
tak ucelenou, téměř dvouhektarovou 
plochu. To se za rozumných podmínek 
podařilo. Využití může být různé, ať 
už pro obecní projekty nebo pro sou-
kromé podnikání. Rozhodnout o něm 
není nutné ihned. Získané nemovitosti 
mohou být i rezervou pro potřeby, 
které život teprve přinese. 

Zastupitelstvo také zvažovalo od-
koupení domu naproti kostela (dříve 
pan Lakomý). Důvodem byla snaha 
předejít postupné devastaci stavení 
uprostřed obce s tím, že by na jeho 
místě obec postavila dům pro bydlení 
seniorů apod. Cenové požadavky maji-
tele však byly vyšší, než „cena v místě 
a čase obvyklá“ stanovená znaleckým 
posudkem, který si obec před definitiv-
ním rozhodnutím nechala vypracovat. 

Tomáš Spurný
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V souvislosti s opravou silnice Křelov – Horka bude od 24. srpna do 
4. října uzavřen i úsek silnice od okraje Horky k železničnímu přejezdu 
a nebude možné jezdit tímto směrem do Olomouce. Podle informace  
z Dopravního podniku města Olomouce bude po dobu uzavírky autobusová 
linka č. 18 končit již v zastávce Řepčín, železárny a nebude do Skrbeně 
zajíždět. Naopak linka č. 20 bude zajíždět všemi spoji do Skrbeně, tedy se 
v době uzavírky zvýší počet spojů do Skrbeně. Sledujte aktuálně vyvěšené 
jízdní řády.

Obzvláště v letošním roce se v okolí Skrbeně opravuje několik úseků 
krajských silnic. Dočkáme se opravy silnice procházející naší obcí? Snad ano. 
Po několika žádostech krajský úřad sdělil, že „Vámi požadovaná projektová 
příprava opravy silnice III/4466 v průtahu obcí Skrbeň bude zařazena do 
seznamu investičních akcí, jejichž projektová příprava bude zahájena v roce 
2016.“ To je samozřejmě „jen“ projekt. Doufejme, že jeho realizace bude 
brzy následovat.

Uzavírka silnice

Lovecké střelectví
Lovecké zbraně byly jedním z prvních nástrojů člověka. K lovu zvěře se 

po tisíciletí používal luk a šíp a od 14. století do 16. století také kuše. Lovecké 
využití palných zbraní umožnil v 16. století objev kolečkového zámku, který 
byl později nahrazen zámkem křesadlovým. Koncem 18. století byla vynalezena 
zápalka, která umožnila konstrukci perkusního zámku. Koncem 19. století byly 
vynalezeny opakovačky a samočinné zbraně, které se dále pouze zdokonalovaly.

sportovišť a na terénní úpravy hned 
naváže budování sportovních ploch  
s příslušenstvím a vybavením. Ne-
chtěli jsme s terénními úpravami začít  
s velkým předstihem, protože jakmile 
se s nimi začne, nebude se moci areál 
do doby úplného dokončení hřišť sa-
motných využívat vůbec. Omezujícím 
faktorem je i to, že z dotace nelze 
hradit výdaje vynaložené před datem 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proto 
jsme čekali, až jak žádost dopadne. Od 
jejího podání plynuly týdny a měsíce  
a informace o výsledku nikde. Mezi-
tím byl ministr nahrazen ministryní,  
o osudu dotačního programu šly různé 
neoficiální informace či domněnky. 
Na přímý dotaz ministerstvo odpo-
vědělo na začátku července(!) toto: 
„V současném období stále probíhá 
posuzování doručených žádostí. Ihned 
poté budou úspěšní žadatelé  po výběru 
vyrozuměni a celkové výsledky zve-
řejněny na stránkách MŠMT. Pro rok 

2015 evidujeme rekordní počet žádos-
tí, bohužel vzhledem k výši prostřed-
ků vyčleněných pro krytí Programu 
133510 budeme moci financovat jen 
velice malou část požadovaných akcí.“

Naděje tedy stále trvá, ovšem  
v době uzávěrky Inforu nebylo známo 
nic nového. Bude-li rozhodnuto až 
na konci léta, zbývá do prosince, kdy 
musí být vše dokončeno, velmi málo 
času na terénní úpravy, výběrové řízení 
a samotnou realizaci. Navíc většina 
firem má v tomto období rozdělány již 
nasmlouvané zakázky a to má vliv jak 
na jejich účast v dalších výběrových 
řízeních, tak i na cenu.

Taková je současná situace. Pokud 
nebudeme úspěšní a popsané zdlou-
havé řízení by se mělo i v budoucnu 
opakovat, budeme muset zvážit, zda na 
dotace, jichž bude stále méně, čekat, 
nebo zda v přijatelném rozsahu začít 
„za své“.

Tomáš Spurný

Myslivecký rok

Lovecké zbraně se dělí na chlad-
né (zejména zavazák, lovecký nůž  
a lovecký oštěp) a palné.

Použití střelných zbraní a to i pro 
lovecké účely v současné době upra-
vují zvláštní zákony, držitel střelné 
zbraně musí být držitelem zbrojního 
průkazu a mít složeny zkoušky, bez 
nichž tento průkaz nelze získat. Je to 
samozřejmě také z důvodu bezpečnos-
ti, neboť při nevhodném zacházení se 
zbraní může dojít k ohrožení života 
či zdraví. Pro použití a zacházení se 
zbraní platí přísná pravidla, která musí 
každý myslivec, pokud má u sebe 
zbraň, dodržovat. Se zbraní by se mělo 
vždy zacházet tak, jako by byla nabitá, 
nikdy by hlaveň neměla směřovat proti 
lidem. Zbraň se nabíjí až po zahájení 
lovu. Ihned po skončení lovu se zbraň 
vybíjí. Při společných lovech se vydá-
vají povely troubením. Na důkaz, že 
je zbraň vybitá, nosí ji vždy myslivec 
na levém rameni „ zlomenou“. Při 
lovu je zakázáno střílet ve směru, ve 
kterém by mohli být ohroženi lidé 
nebo majetek. 

Na zvěř myslivec střílí jen teh-
dy, když ji bezpečně rozeznal. Je 
třeba však zvažovat členitost terénu  
a možnost odražení střely. Loveckými 
zbraněmi se střílí nejen zvěř, ale také 
sportovně, kdy jsou v několika disci-
plínách pořádány soutěže.

Troubení a lovecká hudba
Rovněž troubení, tedy vydávání 

různých signálů za pomocí loveckých 
trubek, je jednou z nejstarších součástí 
myslivosti. Nejstarší lovecké trubky 
bývaly z rohů skotu a lovci je využívali 
při jezdeckých štvanicích, aby se moh-
li na dálku dorozumívat. Například i 
zbloudilý lovec troubil na lovecký roh, 
zatímco jeho družina vyčkávala, odkud 
se ozve troubení.

Plechové lovecké rohy, které si  
z původních loveckých rohů zachovaly 
pouze název, vznikly v 16. století ve 
Francii. Do Čech se dostaly s rozvojem 
parforsních honů (lov zvěře na koních) 
v 17. století, kdy hrabě Špork vyslal 
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dva ze svých myslivců do Francie, 
aby se tam naučili troubení loveckých 
signálů při honech. Po svém návratu 
do Čech přivezli nástroje s sebou  
a naučili troubení i další myslivce. V té 
době se hony francouzského typu bez 
použití rohů nedaly vůbec uskutečnit, 
proto se jejich použití rychle šířilo a s 
nimi znalost troubení, stalo se dokonce 
módní záležitostí a novým prvkem 
myslivosti, který se těší značné oblibě 
do dnešních dnů a věnuje se mu na 
vyšší či nižší úrovni velké množství 
myslivců.

Z loveckého rohu se v polovině 
18. století vyvinuly dva další nástroje 
– lesní roh a menší lovecká trubka, tzv. 
borlice, určená k troubení loveckých 
signálů. Až do dnešních dnů se využívá 
také tzv. povelka – nejmenší lovecká 
trubka určená k řízení honů.

V dalším díle se budeme zabývat 
mysliveckými tradicemi, přijímáním 
mezi myslivce a pasováním na lovce.

Ing. Vladimír Vrbka  
myslivecký hospodář

Hasiči zvou

Zlatou svatbu, což je padesátileté 
výročí sňatku, neoslaví každý, ale 
přece jen to není výjimka. Diaman-
tová svatba - po šedesáti letech už je 
méně častá a což teprve tzv. svatba 
„kamenná“! A právě toto 65. výročí 
svého sňatku si v polovině července 
připomněli manželé Bedřiška a Josef 
Baxantovi.

Tento den navíc připadá na den na-
rozenin paní Baxantové. Gratulujeme.

„Kamenná“ svatba

• na taneční zábavu se sku-
pinou MOTORS, kterou pořádají  
v sobotu 21. srpna ve Farské zahradě

• na soutěž hasičů veteránů  
v požárním útoku, kterou pořádají  
v sobotu 29. srpna na hřišti. Začátek 
je ve 14 hodin. 

Na programu je také ukázka požár-
ního útoku mladých hasičů. Občerst-
vení zajištěno.

Skrbeňáček zve všechny na bene-
fici pro týrané psy a kočky, která se 
uskuteční 22. 8. od 15 hod. na hřišti ve 
Skrbeni. Na Vaši pomoc zde budou če-
kat pejsci, kočičky z Azylu v Křelově 
a jejich ošetřovatelé. Pomoci můžete 
přinesením granulí, konzerv, piškotů, 
pamlsků, hraček nebo i přispět finanč-
ně do připravené kasičky.

Pro děti bude připravena velká 
skluzavka a malování na obličej zdar-
ma, hry pro zábavu, dále pak ukázka 
výcviku pejsků-agility, pro dobrou 
náladu zahraje skupina Los Bomberos.

Nebude chybět občerstvení.

Benefiční akce


