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„Z vánoční výstavy ve skrbeňské škole“.

STÁLE NĚCO ZAČÍNÁ…
Před několika dny jsme oslavili konec jednoho roku a v témže okamžiku
současně začátek roku nového. A tak to
jde neustále – svět je nepřetržitě v pohybu a konce předznamenávající další
začátky můžeme spatřovat v bezpočtu
příkladů – v osobním i profesním životě, ve společnosti, v obci. Tak třeba
v loňském roce skončilo první dvacetiletí po opětovném osamostatnění
Skrbeně, současně skončilo volební
období již pátého zastupitelstva. Nové
zastupitelstvo, ze dvou třetin zcela
obměněné, se ujalo funkce a převzalo
na sebe právo a povinnost pokračovat
v dalším roce skrbeňské samosprávy.

Podmínky a možnosti, za kterých by se
měla realizovat řada plánovaných akcí,
se mění a pravděpodobně budou méně
příznivé, než doposud. Jak ale bylo
uvedeno – vše je neustále v pohybu
a možná, že se objeví příležitosti nové.
Loňský čilý stavební ruch skončil
těsně před zámrzem, již nyní se ale
připravuje pokračování – výstavba
komunikací v ulici Zahradní a Příčná
a nového chodníku z návsi ke hřbitovu, rekonstrukce WC u obecního sálu
a vybavení zahrady mateřské školy
moderními herními prvky.
Se začátky však bývají spojeny
i obavy z břemen, která na nás v nadcházejícím období čekají. Ve Skrbeni
je to například záležitost placení stoč-

ného, které se dotkne každého občana.
Jeho výši stanovilo zastupitelstvo
v rámci možností daných dotačními
podmínkami, za nichž obec získala
finanční podporu na doposud největší
investiční akci ve své historii. Podrobněji bude tato záležitost vysvětlena
v informačním letáku, jenž bude doručen do každého domu. Na druhou
stranu – v příkopech kolem Skrbeně již
teče čistá voda a s jarem se do ní může
vrátit život. Stále něco začíná…
Do nových začátků přeji všem
spoluobčanům hodně zdraví, elánu,
odhodlání, vzájemné tolerance a celkové pohody.
Tomáš Spurný, starosta
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo
na svém zasedání 13. prosince toto
usnesení:
– ZO bere na vědomí informaci o
plnění usnesení a o možnostech řešení
námětů z diskuse na 2. zasedání.
– ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
– ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
– ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2011 zůstává ve
výši 372,- Kč.

zastupitelstvo obce na nejbližším
zasedání.
– ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na 1.
čtvrtletí roku 2011 ve výši maximálně
10% celkových ročních plánovaných
výdajů roku 2010.
– ZO souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace místní
komunikace v ulici Zahradní a Příčná
Ing. Luďkovi Vrbovi.

ODEŠEL KAPELNÍK
Před necelými pěti roky vyšel
v Inforu článek, který začínal těmito
slovy:
Je zřejmé, že dechovka, i každý jiný
soubor, je tak dobrý, jak dobří jsou
jeho jednotliví hráči. Na každém z nich
záleží. Také však platí, že kapelu v konečném důsledku dělá kapelník. Svou
muzikantskou zdatností, zkušenostmi,
vahou své osobnosti, schopností lidi
dát dohromady a vést. Ve Skrbeni takový kapelník, všemi uznávaný
a v širokém okolí známý, žije. Je jím
pan Jaroslav Svoboda.

– Cena za 1 m3 odvedené odpadní
vody se pro období od 1. 1. 2011 stanovuje ve výši 38,60 Kč.
Množství odvedené odpadní vody
se určí ve výši 75% směrného čísla dle
přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Stočné pro rok 2011 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní vody
činí 1.332,- Kč/osobu a rok.
Pro bytové domy a objekty určené k podnikání se použije údaj dle
vodoměru na vodovodní přípojce do
objektu.
– ZO zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn
v období do konce roku 2010.
O provedených rozpočtových
změnách bude starosta informovat
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Následoval výčet muzikantských
zkušeností pana Svobody.
Začal už jako sedmiletý chlapec,
když se učil hře na housle u pana Josefa Gešvindra, dalších pět roků
u pana Miroslava Nepustila. Brzy poté

se naučil hrát na klarinet, od kterého
už bylo  blízko k saxofonu. V době, kdy
se učil v lutínské Sigmě soustružníkem
na něj hrál v podnikovém tanečním
souboru, na klarinet hrál v podnikové
dechovce. V téže době vznikla hudební
skupina ve Skrbeni. Pan Svoboda
v ní hrál na tenorsaxofon. Dodejme,
že kromě již zmiňovaných hudebních
nástrojů se pan Svoboda sám naučil
hrát na harmoniku.
Po absolvování vojenské služby
(i tam hrál v taneční skupině) se odstěhoval do Křižanova. V roce 1973
založil svou kapelu s názvem „Horácká 5“. Hrávali na plesech, zábavách,
slavnostních schůzích, svatbách, setkáních rodáků, …
Od roku 1980 působil v dechové
hudbě města Zábřeha. I tento soubor
hrál při nejrůznějších příležitostech
– koncertech, soutěžích, pohřbech,
různých oslavách, o Vánocích, Velikonocích, jarmarcích i v cizině (svátek
piva v Büchenau v Německu).
V letech 1987-1997 působil v Hanáckém folklorním souboru písní
a tanců „Markovice“ Spojeného klubu
pracujících MEZ Postřelmov. Opět se
hrálo na dožínkách, oslavách a festivalech, často i v zahraničí. Mnoho krásných vzpomínek si pan Svoboda a jeho
kolegové přivezli z téměř měsíčního
turné, které se uskutečnilo v červenci
1990. Soubor byl tehdy pozván na
několik festivalů ve Francii, Španělsku
a Andoře. Na tomto vyčerpávajícím
turné sklízeli naši muzikanti velký obdiv místních posluchačů. Do Francie
byl soubor pozván ještě několikrát,
vystupoval také v Polsku a Německu.
V roce 1996 se Svobodovi přestěhovali zpátky do Skrbeně a dojíždění
na Zábřežsko se stalo složitější. Bez
hudby však tak činorodý muzikant
zůstat nemůže. Proto není divu, že pan
Svoboda začal brzy hrát s místními
soubory. V roce 1999 např. v Hanáckém souboru Pantla, o rok později
s Nákelankou, jejímž byl od roku 2003
kapelníkem. V této funkci ho známe
z hodových průvodů a jiných slavností,
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z pohřbů, ostatků, z koncertů ve Farské zahradě, obecním
sále, Hanáckém skanzenu v Příkazích atd. Doprovázel také
všechna vystoupení skrbeňských ochotníků, s kolegy hrával
Josefům, po léta hrávali na Kluzovských hodech a jinde.

Říká se, že život lze přirovnat ke zpěvníku. Jsou v něm
písničky veselé i smutné a všechny je třeba zazpívat. Pro
muzikanta toto přirovnání platí obzvlášť. Se svou kapelou
pan Svoboda hrával písničky smutné i veselé, pro radost i na
rozloučení. O loňských Vánocích byl však také jeho životní
„zpěvník“ dozpíván až do konce. Kapelník odešel.
Vrchovatě platí to, co bylo uvedeno na jeho smutečním
oznámení:
„Až tady nebudu, žít bude dál
v druhých, co jsem jim v životě
dal.“
Muziku, písničky, dobrou náladu. Děkujeme.

MYSLIVECKÝ ROK
Neustálý koloběh je opět na svém počátku – v lednu.
Staré přísloví sice říká „na Nový rok o slepičí krok“, ale
v přírodě zatím pevně vládne zima.
Právě proto je prioritním úkolem myslivců péče o zvěř
a zajištění klidu v honitbě. Ve spolupráci s mysliveckou
stráží dbají na to, aby návštěvníci zimní přírody zvěř
zbytečně nerušili. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích
dostatek kvalitního sena. V poslední době se čím dál častěji stává, že nenadále zmizí kamenná sůl ze slanisek. Ne
však vinou intenzivní konzumace zvěře, ale díky návštěvě
„nezvaného hosta“. Proto je nutné slaniska kontrolovat
a stav soli doplňovat.
Drobné zvěři zakládáme do zaječích krmelců seno.
Otýpky můžeme rovněž vázat ke stromům do míst, kde
se zaječí zvěř zdržuje. Při větší sněhové pokrývce kácíme
zahryzly z vhodných dřevin. Koroptvím sypeme jadrné
krmivo do koroptvích bud nebo do jižně exponovaných
křovisek, kde se zdržují. Bažantům smícháme v zásypech jadrná krmiva s plevami nebo pozadkem, vhodné
jsou také kukuřičné palice.

Jaký vztah má myslivost k ochraně přírody.
Mnozí samozvaní ochránci přírody hlasitě proklamují,
že myslivost nemá nic společného s ochranou přírody. Údajně sběratelský a kořistnicko-lovecký pud ovládá myslivce
natolik, že je to k tíži a škodě přírody.
Skutečnost je taková, že myslivci zvěř využívají jako
zdroj obnovitelného přírodního bohatství, což zahrnuje
i odpovědnost za celý svět volně žijících zvířat a rostlin.
Právo myslivosti se svou zákonnou povinností péče o zvěř,
slouží společně jak ochraně druhů, tak i jejich biotopu a je
prakticky aplikovanou ochranou přírody. Ochrana přírody
a volně žijících zvířat je prvořadým úkolem všech myslivců.
Českomoravská myslivecká jednota je organizací, která je
rozvětvena do všech částí naší republiky a je jedinou organizací tohoto druhu, která je schopna celoplošně pokrýt
celou republiku při takových aktivitách jako je například
orální vakcinace lišek, zjišťování zdravotního stavu divokých prasat a podobně.
Výkon práva myslivosti je vázán na užívání honebních
pozemků a myslivci tak mohou nejlépe prakticky uskutečňovat opatření směřující k ochraně přírody. Je škoda, že
toho nevyužívají seriózní ochranářské organizace a hnutí
ke konkrétní spolupráci. Myslivci podporují nejen lovnou
zvěř, nýbrž zlepšují podmínky všech volně žijících druhů
zvěře, protože dávno už překonali nerozumné rozdělování
na druhy škodlivé a užitečné. Každý zvířecí druh má svůj
smysl a úkol v ekosystému. Cíl myslivecké péče nepředstavuje nic jiného, než péči o biotop a jeho tvorbu. Zlepšováním biotopu se snaží myslivci zlepšit neúplně funkční
ekosystémy pro faunu a floru – například vysazováním keřů
a plodonosných dřevin, obnovování a čištění studánek
a napajedel apod.
Do oblasti péče o zvěř patří i celoroční odpovědnost
mysliveckých stráží, jak o zvěř, tak o volně žijící živočichy
a rostlinstvo. Myslivecké stráže jsou speciálně proškolené
a mají statut veřejného činitele, což je zavazuje k přísežné
odpovědnosti. Myslivecké stráže chrání honitby nejen před
pytláky, ale i před hlučnými turisty, vyvážením odpadů, vypalováním staré trávy, zakládáním ohňů a před pytlačícími
kočkami a psy. Tuto funkci myslivecké stráže vykonávají
zdarma, přestože jsou mnohdy i fyzicky napadáni.
V ČR je myslivci obhospodařováno zhruba 6 910 000
ha, což je 87,6% výměry celé České republiky. Myslivci
tak přispívají značným podílem v péči o naše národní
přírodní a kulturní bohatství.
Výkon práva myslivosti v chráněných krajinných oblastech a přírodních parcích je zákonem povolen, věcně
přikázán a ekologicky nutný. V národních parcích, které
mají rozlohu 111 000 ha je myslivost řízena Ministerstvem
životního prostředí. Mnohé oblasti ochrany přírody byly
zřízeny k ochraně ohrožených druhů zvířat. Bylo by protismyslné, aby tyto ohrožené druhy nemohly být chráněny
3

INFOR
před silně se vyskytujícími masožravci a pleniteli hnízd jako jsou lišky, kuny,
vrány a straky. Veškerá zvěř s oblibou vyhledává klidné prostory chráněných
oblastí. Například divoká prasata jsou všežravci a ničí hnízda na zemi hnízdících ohrožených druhů ptáků. Přemnožená býložravá zvěř zase může ohrozit
výskyt vzácných druhů rostlin.
Myslivců je zhruba 120 000 a svou častou přítomností v honitbách včas
zjistí nežádoucí změny v přírodě. Svými pozorováními a statickými údaji mohou
přispět k řešení výzkumných vědeckých úkolů. To se již v minulosti mnohokrát
stalo a rozhodně bude stávat i v budoucnosti.
Ing. Vladimír Vrbka

KULTURA

NOVOROČNÍ
KONCERT
Kruh přátel hudby pořádá
v pátek 7. ledna Novoroční violový koncert. Vystoupí na něm
Barbora a Marco Hilpovi (Finsko). Začátek je v 17 hodin.

Římskokatolické farnosti
NÁKLO, PŇOVICE, SKRBEŇ

Obec Skrbeň si Vás dovoluje pozvat na

pořádají v sobotu 29. ledna 2011
od 20.00 hodin
v becním sále ve Střeni

pořádaný v sobotu 15. ledna 2011
v Obecním sále ve Skrbeni

4. FARNÍ PLES

Začátek je ve 20 hodin
Hraje skupina AXEL

Hraje hudební skupina „Halogen“
a dechová hudba „Nákelanka“

Ukázky exotických tanců
Občerstvení zajištěno
Vstupné 50,-Kč

Přijďte si zatančit při dobré hudbě,
posedět s přáteli, pobavit se,
popovídat a pochutnat si
na něčem dobrém.

Výtěžek plesu bude věnován
na podporu akcí pro skrbeňské děti

Doprava tam a zpět bude zdarma
zajištěna autobusem.
Základní škola a mateřská škola Skrbeň zvou všechny malé
i velké příznivce tance, hudby a dobré nálady na tradiční

MAŠKARNÍ KARNEVAL
S ŠAŠKEM VIKI

který se uskuteční v prostorách obecního sálu Skrbeň
dne 16. 1. 2011 od 14.00 hodin.
Budeme tančit, zpívat a soutěžit.
Tak neváhejte a přijďte se s námi pobavit.
Všichni jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vás.

O POMOCI AFRICE
Senior klub zve na besedu s paní
Mgr. Dostálovou která se podílí na
práci v UNICEF pro pomoc dětem
v Afrických zemích. O svém pobytu
v Ugandě nám nejen řekne mnoho zajímavého, ale je možno zakoupit korálky,
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náramky, košíčky či gorilky vyráběné
chudými Uganďany a tak jim ulehčit
v jejich bídě.
Beseda se bude konat 28. ledna 2011
v 15.00 hod. v Domě služeb. Zveme
všechny občany, nejen členy senior
klubu.
Za senior klub Marta Studená.

Vstup pouze
ve společenském obleku
Vstupné: 50,- Kč
Autobus na ples:
Skrbeň (od kostela) 18.30 hod.
Autobusy zpět:
první přibližně ve 23.30 hod.
a druhý po skončení plesu.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057
e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, 3. ledna 2011

