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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXIV. 2014

Psal pro pobavení, nyní je redaktorem
Už několik roků pracuje o prázdninách a ve dnech volna na brigádě
v obci Jakub Wittka. Před minulými prázdninami ale oznámil, že nebude moci
přijít. Důvodem byla stáž v redakci Hospodářských novin. Její absolvování
bylo pro Jakuba Wittku určitě správné rozhodnutí, které mu otevřelo dveře do
světa médií. Dnes se rodák ze Skrbeně setkává se zajímavými lidmi, informuje
veřejnost o kulturním dění a významně se podílí na tvorbě olomouckého časopisu OL4you. To není až tak obvyklé, a proto jsme se ho na jeho novinářskou
činnost zeptali.
Kde si nyní můžeme přečíst tvoje články?
V současné době píšu do olomouckého kulturního časopisu OL4you, který
vychází jednou do měsíce a je zadarmo k odebrání na zhruba stech různých
místech v Olomouci. Čtenář se v něm může dočíst o kulturních novinkách ve
městě i mimo něj, zasoutěžit si o zajímavé ceny, přečíst si inspirativní rozhovory
či tipy, kam na výlety. Okrajově se živím jako copywriter, což je člověk, který
píše pro různé webové stránky články na rozmanitá témata.

Je psaní zároveň i tvým koníčkem? Čemu dalšímu se ve volném
čase nejraději věnuješ?
Ano, psaní je mou velkou zálibou. Tvrdím, že psát bez nadšení se
nedá, pokud v této činnosti nenajde
člověk zalíbení, bude se jen trápit
nad každým dalším článkem a brzo
stejně skončí. Pokud zrovna nepíšu,
rád si zajdu s přáteli na badminton,
v zimě pak jezdím na snowboardu,
v létě na kole.
Máš svůj vzor mezi “spisovateli”?
Mám, je jím Stephen King. Píše
napínavé romány, jeho knihy hltám
jednu za druhou. Pokud bych měl
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někdy v budoucnu napsat svou vlastní knihu, právě on by mi byl velkou
inspirací.
Kdy jsi zjistil, že psaní bude asi
tvoje parketa?
Tušil jsem to už prakticky na
základní škole, slohové práce mi
vždycky vylepšovaly průměr z češtiny
a potažmo i pak celého vysvědčení.
Potvrzeno jsem to dostal na konci
střední školy, kdy jsem na maturitní
slohové práci našel poznámku, že se
jednalo o nejlepší práci ročníku.
Studuješ marketing, přesto jsi
absolvoval stáž v Hospodářských novinách jako redaktor, jak jsi se k tomu
dostal a co ti tato stáž dala?
Na stáž do Hospodářských novin
jsem se dostal spletitými cestičkami,
lemovanými notnou dávkou štěstí. Na
začátku, ve druháku na vysoké škole,
jsem začal přemýšlet, jak zúročit můj
psaný projev. Shodou okolností jsem
našel internetové studentské noviny
The Student Times, které dodnes
fungují pod záštitou Hospodářských
novin. Zhruba po roce si mojí práce
všimli lidi ze zpravodajského serveru
IHNED.cz, načež jsem dostal nabídku
praxe. Neváhal jsem.
Čemu ses v redakci IHNED.cz
věnoval? Mohl jsi psát články podle
sebe, nebo ti bylo vždy určeno, co
psát?
8. července jsem dorazil do pražského sídla Hospodářských novin,
a popravdě, cítil jsem se mírně ztracený. Pocit ještě umocňoval fakt, že
se redakce na začátku července přestěhovala do prostor bývalé kotlárny
v Karlíně, která byla před nedávnem
zcela zrekonstruována a zařízena jako
jedna velká redakce, kde vedle sebe
pracuje až tři sta lidí. Trochu to tam
připomínalo velkou „výrobní halu“ na
články. Nicméně, postupem času jsem
se zabydlel, stal jsem se rovnocenným partnerem ostatním redaktorům.
Dostával jsem široké spektrum úkolů,
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od telefonátů s politiky, přes tvorbu
týdenního plánu redakce až po výjezdy do terénu, jel jsem například jako
reportér i na Šumavu.
Na jaké téma píšeš články nejraději a kde bereš inspiraci pro své
články?
Jednoznačně mám nejraději rozhovory. Nejen, že se dozvíte spoustu zajímavých informací a setkáte
se zajímavými lidmi, s kterými bych
se normálně neshledal, navíc mám tu
čest prostřednictvím tisku dále jejich
myšlenky sdělovat ostatním lidem. Pokud jde o oblast, o které píši nejraději,
pak je to kultura. Velmi se zajímám
o filmové dění a literární tvorbu,
ostatně, pro The Student Times jsem
převážně psal filmové recenze.
Kterých svých rozhovorů si nejvíce ceníš?
Těch, které jsem zatím sepsal pro
OL4you. Šéfredaktorka je úžasná osoba, která dokáže zařídit opravdu inspirativní lidi, za všechny budu jmenovat
například Karla Janečka, miliardáře,
který se v současné době snaží změnit
volební systém v České republice.
Musím zmínit také olomouckého záchranáře Milana Brázdila, který byl
oceněn za záchranu muže, kterému
vytáhl velkou třísku přímo ze srdce,
a nyní se za zájmy občanů bude prát
v Poslanecké sněmovně.

láká novinářská práce, ekonomické
zpravodajství či něco podobného?
Nechávám vše otevřené, v dnešní
době, obecně, není vůbec lehké najít
práci. Samozřejmě bych byl nejraději,
kdybych někde našel teplé místečko
v redakci, už teď ale vím, že dobrý
psaný projev otevírá dveře i do různých jiných, zajímavých povolání,
spojených s marketingem.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zajímavých novinářských
zážitků.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Poplatky za odpad
Od února se na obecním úřadě
vybírá místní poplatek „za odpad“.
Jeho výše zůstává už po několik roků
stejná – 372 Kč na osobu a rok. Neplatí děti narozené v roce 2014 a lidé,
kteří v tomto roce dosáhnou věku 80
a více let. Poplatky lze uhradit hotově na obecním úřadě vždy v pondělí
a ve středu, po předchozí dohodě též
bezhotovostně.
Termín pro zaplacení je do
30. dubna. Domácnosti se čtyřmi
a více osobami mohou zaplatit ve dvou
stejných splátkách, první do 30. dubna,
druhou do 30. září.

DRCENÍ VĚTVÍ

Psaní čtivých článků je více
o talentu a, jak se říká, o „básnickém
střevu“. Je to podle tebe pravda?
Určitě. Víte, během stáže v Hospodářských novinách jsem potkal spoustu svých vrstevníků, kteří studovali
žurnalistiku, a přece jsem byl chválen
za své články více, než oni. Myslím,
že umět psát je stejné, jako například
umět malovat. Pokud nemáte výtvarný
talent, nikdy nenakreslíte dobrý obraz.
Stejné je to i se psaním.

PSI – VODÍTKA

Zanedlouho dokončíš vysokou
školu. Hodláš zůstat v oboru nebo tě

Dopravní nehoda u Křepelky
– 13. ledna – vlčák, který utekl při
procházce – neměl vodítko.

V minulém roce mnoho občanů využilo možnosti zbavit se větví po prořezání
stromů a keřů. Proto bude tato služba opět
zopakována. Větve přivezte na hromadu
naproti železniční zastávky. Následně
budou podrceny a vzniklá štěpka bude
použita pro mulčování výsadeb v obci,
případně nabídnuta zájemcům.
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Zápis do 1. třídy aneb
Z pohádky do pohádky
Období zápisů do 1. ročníků základních škol je v plném proudu. I předškoláci ve skrbeňské mateřské škole se
pilně připravovali na svůj slavnostní a velmi důležitý den,
který nastal v pátek 24. ledna 2014. Všichni přišli s dobrou
náladou a v doprovodu rodičů se cítili sebejistě.
Ve škole na budoucí prvňáčky čekala pohádková
cestička se sedmi zastaveními, na kterou se každý z osmi
předškoláků mohl vydat hned poté, co zazvonil na kouzelný
zvoneček pohádkového dědečka a zazpíval svoji oblíbenou
písničku. Pak již na pomoc malých šikulů netrpělivě čekal
Rákosníček, kterému utekla voda z rybníčka a bylo třeba
rychle zachránit a roztřídit všechny rybičky. Cesta do lesa
Řáholce byla sice samá překážka a prolézačka, ale stavění
domku z geometrických tvarů pro Rumcajse a Manku šlo
rychle. Natrhat Červené Karkulce pro babičku správný
počet jablíček a hrušek zvládl na výbornou každý. Když
pak pan hajný potřeboval zavázat boty, aby se šel vypořádat se zlým vlkem, je pravda, že se někdy musel místo
mašliček na botách spokojit jen s uzlíky. Nejtěžší úkol však
čekal na malé zachránce u rozbořeného hradu. Domalovat
a opravit části hradu, nakreslit zakletou princeznu nebo
svoji postavu bylo velmi náročné. Nakonec se všem rytířům a rytířkám podařilo i tento úkol zdolat a vysvobodit
tak zakletou princeznu.

V každé pohádce čekala na děti po splnění úkolu
pozornost v podobě razítka, která postupně zaplňovala
jejich pamětní list. Za velkou snahu si budoucí prvňáci
odnesli dárečky, které pro ně připravili starší kamarádi
v keramickém kroužku.
Na všechny nové děti se velmi těšíme a věříme, že se
jim u nás bude líbit.
Mgr. Jarmila Kulatá

MYSLIVECKÝ ROK
V loňském roce jsme vzpomínali a slavili devadesát
let od založení jednotné myslivecké organizace Českomoravské myslivecké jednoty. Myslivost ve Skrbeni má ještě
větší tradici, což dokazuje dobový snímek našich předků,
který byl pořízen ještě před rokem 1900.

Stojící zleva: Mrtýnek (č.p.21), Vogl, Vrbka, Nepustil,
Sedící zleva: Klein, Mikulka (č.p.23), Mikulka, Mrtýnek
Chlapec vlevo: Mrtýnek Jos.
Chlapec vpravo: Mikulka Tom.

Průměrný odstřel v té době činil podle dochovaných
záznamů 1.000 – 1.200 koroptví a 250 -300 zajíců. Bažanti
a srnčí zvěř byla lovena jen náhodně v blízkosti „Sečí“ nebo
lesa. První hlášený hon na bažanty byl až 21. 10. 1950.
Střelen byl jeden kohout a jedna slepice.
Kohout musel být odevzdán na dodávku. V těchto letech
se již lovilo (ve srovnání s dobou 1900 – 1940) polovina
koroptví, tj. 550 ks, zajíců asi 200, bažantů 10 a 5 ks srnčí
zvěře. V roce 1957 bylo uloveno 220 zajíců, 380 koroptví
a 75 bažantů. Zde je již vidět podstatný úbytek koroptví
a nárůst bažantů. V roce 1960 byl ve Skrbeni poslední hon
na koroptve, za celý den bylo uloveno pouze 55 koroptví.
Jen pro srovnání v dobách dřívějších nebylo výjimkou,
když jeden lovec za den ulovil víc jak sto kusů koroptví.
V roce 1963 byla uznána nová honitba Skrbeň o výměře
660 ha. Změny hranic nastaly posunutím od Hynkova
a od lesa (ochranné pásmo pro nově založenou bažantnici
Ministerstva zemědělství) až k Vojnicím. Na hlavním honu
v tomto roce bylo uloveno 380 zajíců. Došlo k neshodě
a tehdejší předseda MS udal překročení plánu na okres.
První samostatný hon na bažanty byl v roce 1966. Uloveno bylo 110 kusů. V dalších letech bylo loveno průměrně
150 - 250 zajíců, 200 - 270 bažantů a 5 kusů zvěře srnčí
a 10 – 20 kačen. Také byla lovena zvěř myslivosti škodící
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jako je liška, kuna a také v této době ještě tchoř. Velmi
oblíbeným lovem byl lov divokých králíků a holubů
hřivnáčů. Bohužel dnes se divoký králík v naší honitbě
již nevyskytuje. V roce 1980 došlo k násilnému sloučení
v rámci „kolektivizace“ s MS Křelov a MS Příkazy, které
trvalo deset let, tedy do roku 1990. V roce 1993 vznikla nová honitba o výměře 507 ha, která trvala do roku
2002. Zajíců značně ubylo, úlovky 60 – 100 ks, dokonce
v letech 1997 – 1998 se zajíc nelovil. Také divokých
bažantů ubývá, úlovky klesají na 30 kusů. V roce 2002,
kdy vyšel nový zákon o myslivosti, musela být vytvořena
nová honitba o výměře 589 ha. Nejlepší část původní
honitby (za dálnicí až k Vojnicím) jsme museli opustit.
Zajíc se přestal lovit, naopak jsme vybudovali odchovná
zařízení na umělý odchov zajíce. Nakoupením zajíců
„cizí krve“, jejichž potomci byli vypouštěni do honitby,
se stav zajíců výrazně zlepšil. V roce 2004 byla založena
a uznána bažantnice, která umožnila bažanta nejen lovit, ale i vypouštět. Dodnes se bažant mimo bažantnici
neloví. Stav koroptví v naší honitbě klesl na minimum
(některé honitby jsou již bez koroptví). V celé republice
byly koroptve vyhlášeny za kriticky ohrožený druh. Ve
snaze v naší honitbě koroptve udržet pro další generace
již pátým rokem vypouštíme vždy na jaře třicet koroptví
na jejich obnovu.
Protože nechci, aby tento článek byl jen historickou
statistikou, hodlám se zamyslet nad změnami v krajině,
nad šílenou devastací životního prostředí, nad neustálým
zmenšováním krajiny díky zástavbě všeho druhu. Lány
řepky olejné a kukuřice stále pokrývají větší část orné
půdy, z krajiny se vytrácejí brambořiště, jetelové kultury,
luční porosty a řepné lány. Z krajiny zmizel klid a pohoda
kvůli řevu terénních motocyklů a čtyřkolek. Zvýšil se turistický tlak na volnou krajinu, pohyb psů, jejichž majitelé
nechají své miláčky volně pobíhat a rušit zvěř. Kvůli lidské
činnosti ubývaly, ubývají a zřejmě i nadále budou ubývat
a vytrácet se celé řady druhů živočichů tak rostlin. Lidská
činnost mění charakter životního prostředí, narušuje řetěz
jednotlivých přírodních systémů a kvůli tomu bude příroda
stále chudší a chudší. Na konci tohoto řetězce je člověk, neskutečný ničitel vlastní budoucnosti. Ale protože o přírodu
se zřejmě zajímá jen nepatrná část populace, porozumí této
problematice málokdo. Většina spoluobčanů se spokojí
s návštěvou marketů, ale nenechá se znepokojit tím, že
bekasina otavní, tchoř, chocholačka chřástal či křepelka,
čejka nebo dudek a další nádherní tvorové z naší krajiny
vymizeli zcela, nebo je jich tak málo, že je můžeme považovat za vyhynulé. Marně si však kladu otázku jak to vše
zmírnit. Tak to k vyřešení ponechám na matce Přírodě.
Zřejmě to bude ona, kdo bude mít poslední slovo.
Ing. VladimírVrbka
myslivecký hospodář
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KULTURA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Při letošní Tříkrálové sbírce bylo ve Skrbeni vybráno
celkem 21.948 Kč.
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DĚTSKÝ BAZÁREK
V pátek 21. února od 17 do 19 hodin a v sobotu
22. února od 9 do 12:30 bude v Obecním sále „dětský
bazárek“. Jako obvykle zde bude možné nabízet a koupit
dětské oblečení, sportovní vybavení apod.

KLARINETOVÝ KONCERT
V sobotu 1. března pořádá Kruh přátel hudby další zajímavý koncert. Vystoupí na něm dvojice mladých, ale již
úspěšných umělců – klarinetistka Anna Paulová, kterou na
klavír doprovodí Lukáš Klánský. Koncert se koná v Domě
služeb, začátek je ve 14 hodin.
Vydává obec Skrbeň se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
IČO 00635693, ev. číslo - MK ČR E 10057
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