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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ PRVŇÁČKY
Začal nám další školní rok a my jsme slavnostně mohli přivítat nové
prvňáčky. Doufáme, že se do školy těšili tak, jako jsme se na ně těšili my.
Pro všechny žáky jsme připravili nově upravené třídy s pěknou výzdobou
a jako překvapení k zahájení výuky na žáky čekala ve školním parku
nová průlezka a rozšířená a zmodernizovaná počítačová učebna. Obojí se
jistě bude náramně hodit.
Slavnostní zahájení proběhlo školy nastoupilo 34 žáků a opět se
v jedné ze tříd základní školy za hoj- bude vyučovat ve 3 třídách. Samoné účasti rodičů a dalších rodinných statně se budou učit žáci I. třídy (11
příslušníků. Noví školáci byli slav- žáků). Spojená výuka bude probíhat
nostně přivítáni a ošerpováni. Kaž- ve II. třídě – spojený 2. a 3. ročník
dému udělala velikou radost taška ( 10 žáků) a ve III. třídě – spojený
plná překvapení a sladká odměna. 4. a 5. ročník(13žáků) Věřím, že nás
V tomto školním roce do základní všechny čeká pěkná a tvůrčí práce.

V letošním školním roce se chceme více zaměřit na seznámení se
a prozkoumání našeho regionu.
Chceme získat co nejvíce informací
o minulosti i živé současnosti, o kultuře, zvycích a tradicích, o osobnostech i přírodě. Letošní celoroční školní projekt nese název Krok za krokem regionem Haná. Chcete-li někdy
putovat s námi, jste srdečně zváni.
Přejeme všem úspěšný školní
rok naplněný novými zážitky, vědomostmi, dovednostmi a dny plné
pohody.
Jarmila Kulatá
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Oprava na hřbitově
V minulém měsíci byly zahájeny
práce na opravě vstupu na skrbeňský hřbitov. Stav byl již delší dobu
neuspokojivý. Nakláněly se pilíře,
brána nešla zavřít a byla poškozená,
schody a boční zídky byly otlučené.
O opravě celého průčelí hřbitova se
uvažuje již několik roků. Stále
se ovšem zvažovalo, zda za každou
cenu zachovat patinu starého zdiva
a pilíře vyzdít z cihel, které připomínají původně použitý materiál.
V současné době se však takové kvalitní napodobeniny nevyrábějí ve velikosti odpovídající formátu starých
cihel. Proto bylo po konzultaci
s několika stavebními techniky rozhodnuto použít kvalitní, i když
hladké cihly, z jakých jsou vyzděny pilíře protější nové zdi. Z časových a finančních důvodů budou
opraveny zatím jen dva pilíře u
vstupní brány a kompletní schodiště. O dalším postupu bude rozhodnuto později.

BEZ ŘIDIČÁKU TO
NEPŮJDE!
Nejpozději k datu 31. prosince
2010 je nutné vyměnit řidičské průkazy s datem vydání od 1. 1. 1994
do 31. 12. 2000. Magistrát města
Olomouce upozorňuje na tuto povinnost a vyzývá řidiče, aby výměnu nenechávali na poslední chvíli.
Jelikož zbývá vyměnit ještě velké
množství průkazů, dá se koncem
roku předpokládat nápor žadatelů
a může se stát, že úřad nestihne
všechny žádosti vyřídit. K výměně
je třeba předložit:
1 x foto odpovídající současné
podobě, řidičský průkaz, občanský
průkaz nebo cestovní pas.
2

Vydání řidičského průkazu trvá
20 dnů, pokud není žádná změna –
bez správního poplatku.
Úřední doba Magistrátu města
Olomouce, Odbor agendy řidičů
motorových vozidel, Vejdovského 2
Pondělí a středa 8.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30
Informace:
telefon 585 513 721 – 724
on-line objednání:
http://uradonline.olomouc.eu

OSOBNÍ ASISTENCE
Na obecní úřad se se žádostí
o zprostředkování následujících
informací obrátila obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc.
Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc, je charitativní organizace Řádu maltézských rytířů působící v 6 krajích. V Olomouci
nabízí sociální služby pro rodiny
s dětmi, seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním formu dobrovolnické služby. Od dubna 2010
získala akreditaci na poskytování
sociální služby osobní asistence
v Olomouci a okolí. Rádi bychom
nabídli tuto službu i občanům ve
Skrbeni. Služba je určena pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby, nacházející se v tíživé situaci,
cítí se být osamoceni či málo soběstační. Nabízí odlehčení pečují-

cím rodinným příslušníkům, kteří se
dlouhodobě starají o osobu blízkou
a potřebují v péči vystřídat. Asistenční služba pomáhá uživateli při zvládání úkonů osobní hygieny, stravování, oblékání, úklidu v domácnosti nebo nabízí doprovod k lékaři, na
úřad, na kulturu, procházku či jiné
úkony po domluvě s uživatelem.
Asistenti jsou zkušení a milí lidé,
kteří na základě určeného času a rozsahu služeb pomohou k větší soběstačnosti, povzbudí v samotě a rozšíří společenské možnosti. Služba
je poskytována v domácnosti za příspěvek 90 Kč na hodinu. Může
se uhradit z příspěvku na péči,
který je k tomuto určen. Pro zájemce jsme k dispozici ve všední
dny od 7 do 20 hod. a o víkendech dle domluvy. Kontakt Mgr.
Daniela Gajdošíková, domluví
požadavky zájemců, představí asistenta a sepíše smlouvu. Více na
www.maltezskapomoc.cz ( c e n t rum Olomouc), tel.: 731 619 694,
Wurmova 6, Olomouc, Po a St: 10-12h,
13-17h.

Sběr železa
V sobotu 9. října provedou
hasiči podzimní sběr železa. Žádáme občany, aby kovový odpad dali před své domy pokud
možno až v sobotu ráno. Těžké
kusy hasiči vynesou.

MYSLIVECKÝ ROK
Říjen se nese ve znamení množství loveckých příležitostí. Začínají první
společné lovy na bažanty a pokračují hony na divoké kachny. Myslivecký hospodář i ostatní členové loveckého kolektivu věnují maximální pozornost jejich přípravě. Ta začíná včasným zasláním pozvánek mysliveckým přátelům, pokračuje správnou volbou a počtem lečí, dále obstaráním
adekvátního počtu loveckých psů a končí přípravou nutnou k dodržení
mysliveckých tradic-zajištění trubačů, organizací poslední leče atd.
Zima se pomalu blíží a ve víru loveckých příležitostí nemůžeme
v žádném případě zapomenout na péči o zvěř a celou honitbu. Spárkatou
zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými krmivy, aby si vytvořila důležité
tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do oborohů seno a založíme jej do krmelců. Postačí menší množství, aby se zbytečně neznehod-
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notilo, pokud jej ještě zvěř bere. V solnících doplníme
sůl. Zintenzivníme přikrmování drobné zvěře. Bažantům předkládáme krmivo nejen do zásypů, ale také
volně v místech, kde se vyskytují a kde je chceme
udržet.
Co jsou trofeje a jaký mají smysl
Jako úvodní slovo nám dobře poslouží citát velikána české kultury Karla Čapka: „Nikdy nestřílej na hlavu jelena, ale na komoru a srdce nechť se ti při tom
svírá strachem i žádostí… A paroží jelena ukládej tak,
jak korunu zabitého krále“. Kromě jiného je tím i krásně vyjádřena tradiční úcta k trofeji a rozdíl mezi zabitím a lovem. Jedno z častých obviňování myslivců je
vytváření „kultu trofejí“ především ze zvěře parohaté
a rohaté.
Do dnešní doby pojem trofej prodělal historickou
proměnu svého významu. Vytratil se původní význam
trofeje jako kořisti z vítězného boje, ale stal se z ní upomínkový předmět z lovu podobně jako pohár ze sportovního klání. Je pravdou, že lovci na celém světě si už
od pravěku berou z uloveného kusu trofej nebo talisman. Trofejemi mohou být různé části těla zvířete jako
například lebky, zuby, kůže, kosti, peří, celé orgány,
žlázy. Ponejvíce ale rohy a parohy, které ke kultovním
obřadům brali především staří Germáni. Je nepopíratelnou skutečností, že naše myslivost byla po celá staletí pod vlivem západoevropských loveckých tradic,
které jsme spolu s mnoha dalšími věcmi ze značné části
přijali za své.
Indiánský lovec si vzal za trofej peří z orla, dráp
z medvěda či vlka, sibiřský lovec kožešinu, čínský lovec žluč nebo pohlavní orgány z medvěda a podobně
činí africký šaman nebo lovec. Germáni, u kterých bylo
právo lovu dlouho královskou výsadou, brali paroží
coby symbol královské koruny. Navíc jelenovití a turovití patřili mezi největší a nejuctívanější druhy zvěře
v této oblasti.
Tolik tradice, které nejde vyvrátit ani odsoudit. Dnes
je pro myslivce trofej upomínkou na lov, estetickým
doplňkem chaty či loveckého pokoje. Pro myslivecké
odborníky, zoology a vědu je především důležitým biologickým materiálem pro posouzení vývoje a stavu
populací zvěře a jejich kvality.
Staré trofeje soustředěné na zámcích a muzeích jsou
pro celou společnost cenné historické památky a pro
vědce materiál k výzkumu.
Současné přehlídky a výstavy jsou záležitostí chovatelskou, informativní o stavu chovu, zdroj poučení o
správnosti lovu a ne chlubením se počtem zabité zvěře.
Trofeje jsou různé síly a kvality. Ty silné, ve správné době ulovených vyzrálých jedinců, jsou chloubou

chovu a ukazatelem kvality zvěře. Ty slabé zas důkazem správného lovu jedinců nevhodných pro další reprodukci.
Správný myslivec se nechlubí počtem a silou trofejí, ale péčí o zvěř, do které patří i průběrný odstřel
s nekonečným počtem variabilních znaků na trofejích.
Závěrem bych chtěl našim čtenářům oznámit, že
naše honitba MS Skrbeň byla vybrána okresním mysliveckým spolkem jako nejlepší v péči o zvěř pro natáčení televizního pořadu jak myslivci pečují o zvěř,
budují zařízení pro krmení zvěře v době nouze, umělé
nory a lapací zařízení k tlumení predátorů, starají se
o zvěřní políčka a zejména , že jako jediní v okrese
vypouští do přírody ohrožený druh – koroptev polní.
Celoroční péče o zvěř a ochrana přírody jsou nákladné, bez dotací a finančního příspěvku od Obecního úřadu ve Skrbeni by je malé myslivecké sdružení
nemohlo realizovat.
Ing. Vladimír Vrbka

VZPOMÍNKY pana Lakomého
pokračování
HONĚNÍ KOLA
Radostným zážitkem pro mě bylo honění kola. K této
zábavě jsme přistupovali hlavně v létě, kdy jsme chodili
bosí a nohy, osvobozené od zátěže střevíců, toužily se
uplatnit ve volném, účelovém běhu. Jako „sportovní vybavení“ sloužila nám obruč a kolík nebo háček. Z nich
obruč byla „nedostatkovým zbožím“. K hraní se sháněly jen větší obruče o nejmenším průměru aspoň 50 cm.
Čím byla větší, tím byla žádanější. Méně hodnotné byly
obruče z měkkého plechu. Ty se prudkými nárazy kolíku deformovaly. Také špatně převáděly tlak háčku na
rotaci kola. „Luxusní“ vybavení bylo: velká masivní
obruč a esovitě zahnutý hák ze silného drátu.
Kolo se uvádělo do pohybu buď údery kolíku do
horní části kola, nebo tlačením háčku do části spodní.
Trasa, po které se jezdívalo, tvořila kruh. Začínal na
chodníku u kostela, pokračoval k faře a od mlékárny
(dnešní budova obecního úřadu) po kamenné silnici zpět
ke kostelu.
Někdy jsem jezdíval sám. Ale to nebylo ono. Pravé
vychutnání bylo ve skupině. Projíždějící „peleton“ měl
i své zvukové podbarvení. Jeho aktéři nemlčeli a jejich
hlasy se mísily s řezavými zvuky, které vznikaly třením
háčku o kola a s údery dřevěných kolíků na kola. To vše
přerušovaly zvonivé nárazy těžších kol, když projížděly
po kamenné silniční dlažbě.
ZAHÁNĚNÁ
S večerním AVE jsou spojeny mé vzpomínky na
„Zaháněnó“. Ta se hrávala na návsi na cestě, která od3
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bočuje ze silnice u kostela a obloukem se zase na ni vrací u bývalé
mlékárny (dnes obecní úřad). Dvě
družstva se postavila proti sobě asi
uprostřed trati, u rohu čp. 54.
„Odlôskováním“ tj. odpalovaním
nadhozeného míčku dlaní pravé
ruky, snažilo se každé družstvo zahnat protivníka co nejdále. Kdo zachytil míček přímo ze vzduchu, postupoval se svým družstvem o 10
kroků kupředu. Když se zmocnil
protihráč míče až na zemi, musel
„odlôskovat“ z tohoto místa. Bonifikaci 10 kroků získávalo také družstvo, když protihráč odpálil míček
přímo do příkopy s louží. Neplatilo
to, když se tam míček dokutálel.
Zvítězilo to družstvo, kterému se
podařilo hodit míček až na silnici a
to buď u kostela, nebo na druhé straně u bývalé mlékárny.
Se zaháněnou jsme začínávali
obyčejně až za soumraku, když již
všechny selské povozy byly sjety
doma a cesta bývala volná. A tak jsme
někdy skončili až za šera, až z věže
kostela zaznělo večerní klekání.
VYVOLÁVANÁ
Naší, poměrně nízké střechy,
kryté térovou lepenkou, a bez okapových ryn, využívali jsme ke hře
„Na vęvolávanó“. Hrávalo se „póckó“, zhotovenou z klubíčka hader
omotaných černou vlněnou nití, ze
které maminka pletla punčochy. Později „póckô“ nahradil „gumové balón“.
Hrálo se tak, že jeden hráč vyhodil pucku na střechu a vyvolal
jméno jiného hráče, který ji musel
zachytit dřív, než spadla na zem.
Když se mu to podařilo, vyvolal jiného. Jinak musel zůstat stát na místě, kde se zmocnil pucky a zvolat:
„Stát“. Spoluhráči, kteří se mezi tím
rozběhli na vše strany, museli v ten
ráz zastavit, a on se snažil některého puckou trefit. Trefený uchopil
pucku, zvolal „Stát“ a vše se opakovalo až do chvíle, kdy hráč jiné4

ho nezasáhl a „dostal kočkô“. Hrávalo se na 3 – 5 „koček“ a kdo dosáhl
sjednaného počtu, vypadl ze hry. Ve hře se uplatňovaly i sankce. Jméno
toho, kdo se okamžitě po zvolání nezastavil, hráč s puckou vykřikl, položil ji na zem a utekl od ní co nejdále. Viník musel k pucce a zvoláním
„Stát!“ ve hře se pokračovalo. Protože se spoluhráči mezitím rozutekli
co nejdále, obyčejně nikoho netrefil, dostal „kočkô“ a hra začínala znova vyhazováním na střechu.

ZÁJEZD SENIORŮ
Zájezd seniorů do Chorvatské
Podacy. První týden v září se vydali senioři na dlouho plánovanou dovolenou na týden k moři. Jeli s námi
i mladší a nejmladší dva účastníci
měli pouhé 4 roky a nejstarší měl

75 roků. I přas tento velký věkový
rozdíl panovala dobrá nálada. Večer
jsme vyjeli ze Skrbeně autobusem
Minitransu do Chorvatské Podacy.
Odjížděli jsme v dešti, ale přivítalo
nás ráno krásné slunečné počasí.
Po ubytování v apartmánech jsme se
šli podívat k moři,které ale po noční bouřce bylo velmi studené. Druhý den už ale jsme se všichni koupali. Abychom poznali i něco z kultury a známá města někteří se vydali
na zájezdy do Dubrovníku, Mostaru, na Bačinská jezera nebo na projížďku lodí na některý z ostrovů.
Nejen na zájezdy, ale i pěší tůry nás
zlákaly. Městečko Podaca v roce
1962 zažilo zemětřesení a v důsledku toho se ztratila voda a místní lidé

se musely z hor přestěhovat níž k
moři a postavit nové domy. Ke starému městečku je krásná procházka, která vede do pohoří Biokovo.
Je zde zachován kostelík a několik
domů. Z kopce je vidět nádherné panorama nové Podacy, městeček
Brist a Gradac a sousedních ostro-

vů. Sluníčko nám přálo, voda byla
teplá a tak jsme si užívali krásné pohody na pláži. Na závěr dovolené
pro nás majitelé penzionu připravili
taneční večer s ochutnávkou grilovaného jehněte. Dovolená rychle
uběhla a my se loučili s mořem s přáním příští rok nashledanou.
Za všechny účastníky zájezdu
Marta Studená
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