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STROMY DOŽÍVAJÍ, VYSADÍME NOVÉ

obchodu u Svobodů je důkazem, jak
může být pevnost stromu oslabena.

Během letošní zimy se v místech, kde na obecních pozemcích rostou stromy,
často ozýval zvuk motorových pil. To proto, že i stromy po desítkách let, které
jsou jejich životu vyměřeny, dožívají a zasluhují buď péči nebo jsou natolik
nemocné, že musejí být odstraněny, aby uvolnily místo stromům novým.
Kde se všude kácelo a řezalo?
Byly prořezány koruny stromů vysazených kdysi na březích Močidla.
Jejich větve se při silnějším větru
často odlamovaly a znamenaly značné
nebezpečí. Obdobně byly ošetřeny lípy
kolem hřbitova. Ty zde byly vysazeny
ve dvou etapách. Nejstarší zřejmě po
postavení ohradní zdi v roce 1907, ty
mladší na počátku 50. let 20. století.
Jak u Močidla, tak u staré části
hřbitova jsou stromy v takovém stavu,

že zanedlouho bude nutné uvažovat
o jejich odstranění a o nové výsadbě.
Totéž se postupně týká stromů
v ulici Na Návsi, kde byly pokáceny
některé hrušně a ořešáky včetně dvou
hrušní při cestě ke hřbitovu. Také jejich stav byl špatný a stejný osud čeká
nepochybně i stromy zbývající. Riziko
pádu větve na chodník či komunikaci
nelze zlehčovat.
Vyhnilý kmen javoru donedávna
rostoucího na Sokolském hřišti naproti

Po kácení musí však následovat
nová výsadba. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o vypracování návrhu na
novou veřejnou zeleň v některých
ulicích, kde to šířka ulice a jiné podmínky dovolí. Navržená řešení budou
poté projednána s občany a brzy snad
v obci porostou stromy nové.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Usnesení zastupitelstva obce ze
dne 14. března 2011
1/5/2011
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a zprávu kontrolního
výboru.
2/5/2011
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního systému
a o poskytnutí příspěvku na pokrytí
ztráty dopravce DPMO, a.s. se Statutárním městem Olomouc, dle které je
příspěvek obce Skrbeň na rok 2011 ve
výši 245.842,- Kč.
3/5/2011
ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy s Olomouckým krajem
o bezúplatném převodu vybavení poskytnutého pro Knihovnu obce Skrbeň
Olomouckým krajem na základě smlouvy o výpůjčce v rámci projektu Internetizace knihoven Olomouckého kraje.
4/5/2011
ZO schvaluje podání žádosti
o dotaci z ROP Střední Morava na stavbu
cyklostezky Skrbeň-Horka nad Moravou
s vyznačením do Hynkova a Břuchotína
– projekt „Moravská stezka na území
ORP Olomouc, v k.ú. Skrbeň“.
5/5/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy
na zpracování žádosti o dotaci z ROP
Střední Morava na projekt „Moravská stezka na území ORP Olomouc,
v k.ú. Skrbeň“ s Ing. Stanislavem
Losertem.
6/5/2011
ZO schvaluje uzavření smlouvy o
dílo s Ing. Luďkem Vrbou na zpracová2

ní projektové dokumentace pro stavbu
cyklostezky - projekt „Moravská stezka
na území ORP Olomouc, v k.ú. Skrbeň“
ve stupni pro územní řízení.

12/5/2011
ZO schvaluje rozpočet obce na
rok 2011 dle předloženého návrhu –
příloha č. 1 k usnesení.

7/5/2011
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 28.485,- Kč pro MAS
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.

13/5/2011
ZO schvaluje rozpočet Sociálního
fondu.

8/5/2011
ZO schvaluje
a) Znění „Závazného návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě kupní
a o nájmu“ části pozemku p.č. 413/26
– orná půda v k.ú. Skrbeň. Kupní cena
435,- Kč/m², nájemné 1,- Kč/m².
b) Zveřejnění záměru pronajmout a následně prodat část pozemku
p.č. 413/26 v k.ú. Skrbeň předem určenému zájemci panu Otakaru Otáskovi.
Podmínkou zveřejnění záměru je podepsání „Závazného návrhu smlouvy
o budoucí smlouvě kupní a o nájmu“
zájemcem a předložení oddělovacího
geometrického plánu dle čl. X. odst. 5
„Závazného návrhu“.
9/5/2011
ZO schvaluje přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemku p.č. 577/1
– ostatní plocha, pozemku p.č. st. 198
– zastavěná plocha a objektu márnice
bez čísla popisného nebo evidenčního
na pozemku p.č. st. 198 – zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Skrbeň,
do majetku obce Skrbeň.
10/5/2011
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 90.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Skrbeň, a to na
financování oprav a údržby kostela sv.
Floriána.
11/5/2011
ZO schvaluje zadání instalace
úsporných zařízení na veřejném
osvětlení /přezbrojení 31 svítidel/
firmě Hofmeister Jiří dle předložené
nabídky.

14/5/2011
ZO schvaluje rozpočet Fondu na
podporu oprav a modernizace bytového fondu.
15/5/2011
ZO pověřuje starostku obce Náměšť na Hané Mgr. Martu Husičkovou
zastupováním obce Skrbeň na XII
sněmu Svazu měst a obcí ČR.
16/5/2011
ZO nesouhlasí se záměrem společnosti Solvit s.r.o. prezentovaným dne
22. 2. 2011.
17/5/2011
ZO schvaluje záměr koupit do
vlastnictví obce Skrbeň dům č. p. 57
a pozemek p.č. 11/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Skrbeň a pověřuje starostu přípravou kupní smlouvy
a všech ostatních náležitostí souvisejících s převodem.
18/5/2011
ZO na základě upřesnění povinného mechanismu stanovování
ceny stočného mění své usnesení
č. 5/3/2010 takto:
Cena za 1 m3 odvedené odpadní
vody se pro období od 1.1.2011 stanovuje ve výši 41,78 Kč.
Množství odvedené odpadní vody
se určí ve výši 69,3 % 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.
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PLÁNOVANÉ
AKTIVITY

a obci to například umožní žádat
o dotace na celkovou opravu průčelí
hřbitova.

Největší stavební akcí v tomto
roce bude nová komunikace v ulici
Zahradní a Příčná.
Další větší akcí bude celková
rekonstrukce sociálního zařízení
u Obecního sálu.
Připravuje se také vybudování
chodníku z návsi ke hřbitovu, oprava
chodníků kolem školy, parkoviště ve
Vyhnálovské ulici poblíž křižovatky
s ulicí Hlavní a nahrazení dožívajícího přístřešku na autobusové
zastávce přístřeškem novým. Počítá
se s vybavením zahrady mateřské
školy novými herními prvky, rozsah závisí na tom, zda obec získá
dotaci.
Hledá se optimální řešení pro první etapu úprav „sokolského“ hřiště.
Montáž úsporných zařízení ve
veřejném osvětlení probíhá v době
uzávěrky tohoto čísla Inforu.
Tento výčet může být v průběhu
roku rozšířen, na několik dalších záměrů se budou připravovat projekty
a studie (úpravy veřejné zeleně, úpravy místních komunikací + částečné
řešení parkovacích míst, úpravy
Močidla, …).

KAM MIZÍ ŽELEZO

HŘBITOV
Majetkoprávní vztahy
Hřbitov ve Skrbeni byl zřízen současně se vznikem samostatné farnosti
v roce 1868. V roce 1946 bylo schváleno jeho rozšíření. Hranice mezi starou
a novu částí je zřejmá z provedení
oplocení směrem k silnici /předěl mezi
zídkou s pilíři a mřížemi a plotem z
drátěného pletiva/.
Stará část byla ještě donedávna v
majetku skrbeňské farnosti, nová část
byla majetkem obce.
Nyní došlo ke sjednocení vlastnických vztahů - farnost svou část
bezúplatně převedla na obec. To
zjednoduší výkon správy hřbitova

V polovině března zmizely dva kovové poklopy z čerpací stanice původní kanalizace ve Dvorské ulici. Během
krátké doby byly nalezeny v jedné
z olomouckých sběren a vráceny
na své místo. Z informací postupně získaných lze zúžit okruh osob,
které mohou mít krádež na svědomí.
Vzhledem k závažnosti problémů

vznikajících tím, že někdo ukradne
poklop či kanálovou mříž a vznikne
tak nebezpečí, že si jiný může způsobit pádem zranění nebo jinou újmu,
nelze toto jednání tolerovat. A tak
jako před časem skončili před soudem
pachatelé krádeže kanálových mříží
ve Skrbeni a okolí, ve chvíli, kdy
bude shromážděno dostatek důkazů,
budou ke zodpovědnosti pohnáni
i pachatelé dalších krádeží. Současně
žádáme občany, aby byli pozorní
a všímali si podezřelého počínání
osob, nakládání a odvážení kovového
šrotu nebo jiné podezřelé činnosti.

Myslivecký rok
Prvním dubnem začíná nový myslivecký rok. Loveckých příležitostí
mají myslivci jen minimálně, loví jen celoročně nehájené druhy zvěře, tzn.
lišku obecnou, černou zvěř do věku dvou let. O co méně se věnují lovu,
o to více mají práce v honitbě.
Po letošní mírné zimě je zvěř v dobré kondici a většinou již přestala navštěvovat myslivecká krmná zařízení. Proto z nich musí myslivci odstranit zbytky
starého krmiva a provedou jejich asanaci. U větších krmelců provedou asanaci
také okolí, menší přemístí na jiné místo, protože velmi dobré desinfekční účinky
má UV složka slunečního svitu.
V dubnu, před rychle se blížícím začátkem lovu srnců, je nezbytné
provést revizi a výstavbu loveckých zařízení. Stará a nepoužívaná zařízení musí myslivci odstranit, ta která jsou ve špatném stavu opraví. Nesmí
zapomínat, že myslivecká zařízení jsou nedílnou součástí naší krajiny
a proto musí být nejen účelová, ale také estetická. Špatný stav mysliveckých
zařízení a jejich nedobrý vzhled (např. našich sousedů) nedělají dobré jméno
naší české myslivosti. V dubnu také myslivci provádí úpravy mysliveckých
políček, která vláčí, přihnojují a osévají vhodnými plodinami
Tak jako v letech minulých, i letos skrbenští myslivci vypustili do přírody
na vybrané lokalitě koroptve polní za účelem zvýšení stavů tohoto ohroženého druhu. Také se myslivci starají v dubnu o klid v honitbě ve spolupráci s
obecním úřadem. Objevují se první mláďata, samice se připravují na kladení,
nebo sedí na vejcích. Proto je nežádoucí zvěř rušit hlavně volně pobíhajícími
psy. Obecní úřad může na základě požadavku mysliveckého hospodáře dočasně
omezit vstup do stanovené části honitby.
Nic a nikdo není dokonalý
Při přednáškách, besedách a diskusích o myslivosti pro nemysliveckou
veřejnost jsou nejčastější připomínky na negativní jevy v řadách myslivců.
Uvedené jevy byly v minulosti, jsou v současnosti a nelze je zamlčovat.
V kritice v minulosti se jedná o nesmiřitelný postoj myslivců k dravcům
a šelmám. Do negativního podvědomí vstoupily i velké panské hony podobající
se spíše jatkám. V současnosti se jedná o pytláctví ve vlastních řadách myslivců,
nedodržování zákonů, vyhlášek státní správy, nedodržování myslivecké etiky,
neopatrné zacházení se zbraní, lov krotké zvěře z velkochovů, nedostatečná péče
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o zvěř, prospěchářství, závist a nepříkladný způsob občanského života.
Minulost se dá snadno odsoudit
tím, „ že i myslivost měla dobu svého
temna“, tak jako celá společnost. Složitější je současnost. Právní vědomí
a vzdělanost společnosti se zákonitě
promítá i do myslivosti a tady jsme
u podstaty problému. Mění se struktura společnosti, mění se společenské
řády a vztahy. Protože i myslivci jsou
součástí této transformující se společnosti, mění se i oni. Úroveň myslivosti
byla vždy a bude odrazem úrovně celé
společnosti. A jaká je společnost, takoví jsou i myslivci.
Je naším přáním, aby myslivci byli
lepší než řadoví občané, bohužel není
tomu tak. Selhání jedinců v myslivosti
je stejně časté jako u všech ostatních
profesí. Nezbývá nic jiného, než tyto
negativní jevy cíleně snižovat na minimum. Je velká škoda, že myslivci
nemají vlastní disciplinární orgán
a přestupky proti myslivosti řeší ze
zákona justice.
Očistit myslivost můžeme jen
vlastními pozitivními příklady, vzdělaností a morálkou spojenou s mysliveckou etikou. O tom, že většina myslivců o to usiluje nelze pochybovat.
Za nejdůležitější potřebu v současné
době pokládáme výchovu k etickému
chování vůči zvěři, přírodě i lidem.
Zdaří-li se alespoň částečně tato práce v našich řadách, je to i naděje pro
ostatní společnost, které jsou i myslivci neoddělitelnou a vlivnou součástí.
K menším přestupkům bude stále
docházet, nutné je, aby nebyly časté
a byly méně závažné. Nikdo není přece
dokonalý a „i svatí údajně několikrát
denně zhřešili“.
Vážení a milí čtenáři, touto pro
myslivce a současnou myslivost kritickou kapitolou jsem ukončil seriál
článků na obranu myslivosti, protože
myslivci jsou podrobeni kritickému
pohledu současné společnosti, musí
nejen podle vědeckých, etických
a ekologických zásad provozovat, ale
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v zájmu jejího zachování do budoucnosti i kultivovaně propagovat před
celou občanskou veřejností.
Ing. Vladimír Vrbka

KULTURA

Velikonoční dílny
Základní škola a mateřská škola ve
Skrbeni zvou děti a rodiče, kteří rádi
společně tvoří na Velikonoční dílny
které se konají v pátek 8. 4. 2011 od
16 hodin v budově základní školy.

Špičkoví umělci
ve Skrbeni
V sobotu 9. dubna 2011 vystoupí ve Skrbeni dva špičkoví umělci, klavírista Ivo Kahánek
a violoncellista Petr Nouzovský. Přednesou skladby Antonína Dvořáka, Fryderyka Chopina
a Bohuslava Martinů.
Koncert se koná v Domě služeb,
začátek je v 18 hodin.

Přivítejte s námi jaro

CO NOVÉHO
V SENIORKLUBU
Náš nejstarší člen klubu pan Zbyněk Fiala slavil krásné 95. narozeniny.
Na únorové schůzce jsme mu popřáli
hodně zdraví a aby ještě dlouho mohl
s námi jezdit na výlety a scházet se
s námi na našich besedách. Jeho vyprávění jak prožil svůj život a čím vším
se živil bylo velmi zajímavé.
Březen jsme zahájili výstavkou
knih, kameninových hrnců a forem na
pečení na výstavě FORMODEL, která
se konala 4. – 6. března. v pavilonu
A na výstavišti FLORA Olomouc.
O staré kuchařky byl velký zájem
a výstava se líbila.
V sobotu 12. března jsme již
druhým rokem slavili na sále MDŽ.
Členky senior klubu připravily občerstvení a i letos dostala každá žena
malou kytičku. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem, kteří nám
přispěli dárkem do tomboly. K tanci
nám hrál pan Dostál z Horky a nálada
byla opravdu veselá. Věříme, že i naši
hosté z Horky n/Mor., Křelova, Choliny a ostatních klubů se dobře bavili.
Děvčata z Horky nám opět ukázala, že
i v našem věku se dá nacvičit pěkné
vystoupení, kterým nám zpestřila
odpoledne.

Pozvánka
na velikonoční výstavku kuchařek,
nejen knih, ale i vyšívaných kuchařek
a zástěr našich babiček. Výstava se
koná v pátek 22. dubna od 12.00 hod.
do 18.00 hod. a v sobotu 23. dubna
od 9.00 hod do 15.00 hod. na Domě
služeb.
Loučení se ZIMOU se stalo v naší
obci již tradicí. Ne jinak tomu bude i letos. Vynášení ZIMY a VÍTÁNÍ JARA
se uskuteční v neděli 10. 4. 2011.
Sraz všech příznivců je u budovy
základní školy ve 14 hodin.
Těšíme se na Vás.
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