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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Při tříkrálové sbírce bylo ve Skrbeni vybráno celkem 19.019,- Kč.
Zleva: Kája Mánková, Veronika Reichová, Kristýna Mánková, Vojta Ulčík, Tereza Zatloukalová,
Veronika Doleželová, Iva Smahelová, Natálka Štangová, Beátka Gromusová, Nikola Plisková.
V pozadí: Ondřej Fiala, Jiří Jemelka, Marek Fiala.

JAKÁ BUDE
LETOŠNÍ ZIMA?
Někteří klimatologové předpovídali, že nás letos čeká krutá, přímo
arktická zima. Až na několik prosincových dnů s nočními mrazy ke 20 °C
se tyto předpovědi naštěstí zatím nepotvrdily. Doufejme, že se ani nepotvrdí
a že se nebude opakovat často vzpomínaná zima roku 1929. Její průběh
obecní kronikář zaznamenal takto:
Zima 1928-1929 byla velmi dlouhá a krutá. Začala mírně před vánoci,

trvala v lednu a v únoru se vystupňovala na mínus 15, 20, 26 i 30 °C!
Ve dne slunce hřálo, tálo a toto
střídání teplot způsobilo ohromné
škody na ovocném stromoví. Kromě
toho nadělali spousty škod hladní zajíci, kteří vnikali do zahrad. Ve sklepích
a komorách pomrzly zemáky, velice
trpěl dobytek (kozy) v lehčích chlévech. Naše lokální dráha následkem
zimy, sněhových závějí, měla provoz
velmi zpožděný (i tři hodiny!) a za
potíží nevídaných. Obleva začala
9. března a byla výhodně zdržována
nočními mrazy. Doprava auty byla
nebezpečná a vázla. 11. března zase

sněžilo i bylo obci nařízeno odklízení závějí na silnici ke Křepelce
a upravení rigolů v obci pro snadný
odchod vody.
Škody způsobené zimou na ovocném stromoví ukázaly se až na jaře, ba
v létě, kdy ještě zelené stromy usychaly. Nejvíce utrpěly třešně, meruňky,
ořechy, hrušně, réva. Jabloně méně.
V obci byly zničeny třešně na ulicích
i staré stromy u Křepelky. Velice
utrpěla na podzim vysázená jubilejní
alej k Hynkovu. Pro úsporu topiva,
jehož začínal nedostatek pro váznoucí
dopravu, byly školy uzavřeny od 18.
do 28. února.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
1/4/2011
ZO bere na vědomí informace
o plnění usnesení a o stavu a přípravě akcí.
2/4/2011
ZO schvaluje aktualizace Plánu
rozvoje obce Skrbeň (v rámci Programu obnovy venkova).
3/4/2011
ZO schvaluje podání žádosti
o příspěvek Olomouckého kraje
na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného
vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů (celkové předpokládané
náklady jsou 25 000 Kč).

4/4/2011
ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ulici
Zahradní a Příčná“.

zajistit zpracování podkladů k podání
žádosti o dotaci.

5/4/2011
ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní
rozvoj na vybavení zahrady mateřské
školy herními prvky.

Od 1. 1. 2011 je v platnosti
nařízení, které ukládá majitelům
nemovitostí provádět revizi používaných komínů. Tato revize
musí být provedena oprávněnou
osobou, která vydá i revizní
zprávu. Pokud budete mít zájem,
může provedení této revize zprostředkovat pan Milan Morávek,
Jos. Fialy 16. Cena této revize je
od 200,- do 350,- Kč. Objednat
revizi je možno písemně s uvedením adresy nebo telefonicky
na čísle 585 967 712. Žadatelé
budou včas vyrozuměni o datu
a hodině provedení.

PROHLÍDKY
KOMÍNŮ

6/4/2011
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
pro MAS Moravská cesta ( Litovelsko – Pomoraví) o.s. ve výši 15 Kč
za občana obce podle stavu ke dni
1. 1. 2011.
7/4/2011
ZO souhlasí se záměrem revitalizace Močidla a pověřuje starostu
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INFOR
O B ČA N É P O Z O R !

HA S I Č I VA R U J Í !

Pozor na nebezpečí požáru při použití létajících
balónků.
Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také
létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí,
u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do
vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi.
Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití
může způsobit požár.
Proto Vám radíme
Při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod
výrobce! Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady, které
jsou v návodech uvedeny:
1. Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let.
Balóny uchovávejte mimo dosah dětí a v žádném případě
nenechávejte balón dětem na hraní.
2. Balón vypouštějte pouze za bezvětří!
3. V blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné
hořlavé předměty.
4. Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů
sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto
materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací stanice a pod.
5. Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného
sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých
luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je
vypouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez
dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.
6. Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa
či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se
vypouštění balónů v obytných zónách.
7. Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku
a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového
hořáku.
8. Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru! Za toto jednání Vám hrozí
postih podle zákona o požární ochraně.
9. Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti
s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba ma-

nipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem
manipulováno v souladu s návodem k použití!
10. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku
150 nebo 112
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

MYSLIVECKÝ ROK
Honcování zajíců, přílety prvních stěhovavých ptáků
a prodlužující se den jsou jasnými důkazy konce zimy
a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však
v únoru většinou ještě leží sníh a zvěř potřebuje na ochranu
a péči víc než jiné měsíce. Proto je hlavní náplní myslivců
péče o zvěř. Po dlouhé zimě má vyčerpány tukové zásoby
energie, je v horší fyzické kondici, v těle samic probíhá
intenzivní vývoj mláďat. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitní a vyvážené potravy. Jadrné krmivo
předkládané v menších dávkách, zejména u srnčí zvěře je
velmi důležité. Dužnaté krmivo (řepa, cukrovka, mrkev)
je nutné podávat jen v malých dávkách , aby je měla zvěř
stále čerstvé. Koncem února začíná zvěř postupně přecházet
na zelenou potravu. Myslivci zkontrolují a doplní sůl do
solníků a v rizikových oblastech honitby (ozimy, řepky,
u lesa) musí nabídnout kvalitní seno. Intenzivní péči se
rovněž věnují drobné zvěři. Při větší sněhové pokrývce kácí
tzv. zahryzly z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné
stromy). Čas strávený v honitbě myslivci využívají ke sčítání zvěře a k tomu, aby si udělali co možná nejpřesnější
obraz o počtu, stavu, poměru pohlaví a věkových třídách
zvěře v honitbě. V únoru se často zvyšuje frekvence onemocnění zvěře, proto je nutné si všímat její kondice či stavu
osrstění nebo opeření.
Jaký užitek má myslivost pro myslivce
„Proč se ti myslivci dobře mají…“. Tak se zpívá
v jedné lidové písničce a mnoho lidí si myslí, že to tak
je. Myslivci prý mají plné mrazáky zvěřiny a nedělají nic
jiného, než že střílí nevinná zvířátka.
Členství v mysliveckém sdružení umožňuje členům
získání zvěřiny podle lokálních možností, ale rozhodně to
není zadarmo. Zvěřina je hmotným výsledkem myslivecké péče členů příslušného sdružení a myslivci si ulovené
kusy podle svých regulí mezi sebou rozdělují. Část zvěřiny
zpravidla prodají do veřejného stravování či na export
a za utržené peníze platí nájem honitby, škody na lesních
a polních kulturách, krmivo pro zvěř, budování mysliveckých zařízení, výživné na lovecky upotřebitelné psy,
léčiva pro zvěř a ostatní režijní náklady honitby. Zvěřinu,
kterou si rozdělují mezi sebou zpravidla také platí, i když
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v nižší ceně, než je běžně na trhu. Za určité pracovní výkony, za zásluhy, při
svatbách a životních jubileích se zvěřina v některých sdruženích přiděluje
členům zdarma. Při spočítání veškerých finančních nákladů a po teoretickém
finančním ocenění odpracovaných hodin pro myslivost dojdeme k výsledku,
že myslivce jeden kilogram zvěřiny stojí mnohonásobně více, než by ji koupil
v běžném prodeji.
Nabízí se otázka, proč to ti myslivci dělají? Zvěřinu by si mohli koupit,
zastřílet na střelnici a bylo by to za zlomek výdajů, nikdo přece peníze zbytečně
neutrácí. Odpověď je jasná. Myslivci nevykonávají právo myslivosti pro peníze
nebo pro jiný hmotný zisk.
Výkon práva myslivosti provádějí myslivci pro radost z pobytu v přírodě
s možností vidět zvěř, pečovat o ni a také lovit. Přináší jim to pocit uspokojení,
štěstí, zdravotní relaxaci a trofeje, o jejichž významu a hodnotě jsem již psal.
Na myslivost se vážou další zájmové činnosti, jakými jsou lovecká kynologie, sokolnictví, lovecké sportovní střelectví a myslivecké společenské
aktivity. Mnoho myslivců, především na vesnici, považuje „být myslivcem“
za stavovskou hrdost.
A být také nositelem mysliveckých tradic v rodině i ve společnosti. Pokud takto užitek z myslivosti nechápe, nepatří mezi slušné myslivce. Selhání
„lidského faktoru“ se bohužel vyskytuje ve všech profesích a společenských
vrstvách.
Ing. Vladimír Vrbka

KULTURA

Večer s koncertním
melodramem
Tereza Karlíková - recitace, zobcová a příčná flétna, Petr Vočka klavír. Neděle 20. února v 17 hod.
v Domě služeb.
Petr Vočka, rodák z Horky nad
Moravou. Vystudoval hru na klavír
na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci pod vedením
MgA. Ladislava Pulcherta.
Tereza Karlíková vystudovala hru
na zobcovou flétnu v hudební třídě
Gymnázia Jana Nerudy v Praze u prof.
Miloslava Klementa a Josefa Jelínka.
Během vysokoškolských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci zahájili společně i činnost
uměleckou a stali se opakovaně laureáty
Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha
v interpretaci koncertního melodramu,
která se každoročně koná v Praze.
Zatímco se Tereza Karlíková
věnovala dalším vysokoškolským
4

studiím tentokrát na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého,
stipendijnímu pobytu na Univerzitě College of Worcester a výuce
a n g l i č t i ny n a Z Š v M o h e l n i c i
a Šumperku, Petr Vočka pedagogicky působil postupně na Základních
uměleckých školách v Moravském
Berouně, Mohelnici, Zábřehu až
konečně zakotvil v Šumperku.
V současné době Petr Vočka rovněž spolupracuje s Ensemble Daman při interpretaci neobarokních
a postmoderních komorních skladeb
a s Dětskou operou Olomouc.

ROK NA HANÉ
– LOUČANY
Před časem byla na obecním úřadě
k zakoupení kniha pana Vaci z Příkaz
„Stařečkovo povidáni o ževotě“.
V Loučanech vydali obdobnou
knihu vzpomínek na léta minulá,
kterou napsala někdejší loučanská
starostka (kdysi také občanka Horky
nad Moravou) paní Libuše Seidlová.
Kniha nabízí neobyčejně poutavé čte-

ní, prodchnuté láskou autorky k rodné
obci a jejím občanům.
Zakoupit si ji můžete na obecním
úřadě nebo v knihovně za 70,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů
Skrbeň
Vás zve na

HASIČSKÝ
MAŠKARNÍ PLES
pořádaný
v sobotu 5. února 2011
v Obecním sále ve Skrbeni
Začátek je ve 20 hodin
Hraje skupina PROFIL-L
Vstupné 50 Kč, masky zdarma
Sraz masek v 19.30 hod.
v SALONKU
Občerstvení, tombola
Zvou hasiči ze Skrbeně

Sbor dobrovolných hasičů
Skrbeň
si Vás dovoluje pozvat na

K
C
O
R
.
III
PLES
pořádaný
v pátek 25. února 2011
v Obecním sále ve Skrbeni
Začátek je ve 20 hodin
Hraje skupina TRIFID
Občerstvení zajištěno, tombola
Vstupné 50 Kč

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, 1. února 2011

