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Úèastníci letošních hodových
oslav u sochy sv. Floriána
(nádvoøí bez váhy)

Mostní váha vedle sochy sv. Floriána
ve statku ve Skrbeni

Poslední mostní
váha ve Skrbeni
Když olomoučtí měšťané rozhodli přemístit sochu sv. Floriána
z Olomouce do městského statku ve
Skrbeni, byli si vědomi, že to není
místo tolik důstojné, jako Dolní náměstí. Nicméně i v těchto skromných podmínkách sv. Florián vévodil rozlehlému prostranství nádvoří
statku. Se změnou poměrů v 50. letech, se změnou způsobu hospodaření a používané techniky však nastala i v tomto ohledu změna. Jak
zaznamenal kronikář „Socha sv. Floriána na nádvoří, když nemohla být
odstraněna, tak alespoň znešvařena

vybudováním mostní váhy v těsném
sousedství“. Florián tak získal pozadí, které mu vůbec neslušelo. Provoz zemědělského podniku byl
upřednostněn před estetickým vnímáním cenné památky. Od té doby
bylo obtížné vzácnou sochu vyfotografovat, aniž by se do záběru dostala alespoň část domku mostní
váhy. Účastníkům letošního hodového průvodu se však naskytl zcela
nový pohled. Vážní domek byl srovnán se zemí, jáma na vážní mechanismus byla zahrnuta a terén byl
urovnán. Florián je tak opět uprostřed
volné plochy a jeho monumentalita
může zase vyniknout (pokud před
ním neparkují velké kamiony).

Připomeňme, že kromě váhy ve
statku byly ve Skrbeni ještě další tři.
Postavily je jednotlivé cukrovary pro
své dodavatele poblíž nádraží. Jedna stávala na vyvýšené části dnešního dětského hřiště, druhá naproti
v místě odbočení do ulice Spálené.
Jako poslední zanikla váha vedle
domu Svobodových, která byla
zbourána v roce 1994 - viz foto.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na 32.
a 33. zasedání 3. a 17. května tato
usnesení:
1/32/2010
ZO bere na vědomí informaci
o plnění usnesení.
2/32/2010
ZO schvaluje zadání projektové
dokumentace pro rekonstrukci místní komunikace v zastavěné části ul.
Dvorská ing. Luďkovi Vrbovi.
3/32/2010
ZO bere na vědomí výsledek
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2009.
4/32/2010
ZO schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2009.
5/32/2010
ZO schvaluje, že o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
bude požádán Krajský úřad Olomouckého kraje.
6/32/2010
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č. 08017781 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního
programu „Životní prostředí“ na akci
„SKRBEŇ – splašková kanalizace“.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta obce Tomáš Spurný.
7/32/2010
ZO schvaluje uzavření Zástavní smlouvy č. 08017781 – Z, dle
které budou k zajištění půjčky ze
Státního fondu životního prostředí
ČR použity tyto nemovitosti v majetku obce Skrbeň v katastrálním
území Skrbeň: stavební parcela
2

parc. č. st. 12, pozemková parcela
parc. č. 91 a stavba č.p. 67 umístěná na pozemku p.č. st. 12 sestávající z hospody, sálu a hasičské
zbrojnice.
Podpisem smlouvy a podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí je pověřen starosta obce Tomáš Spurný.
8/32/2010
ZO doplňuje kontrolní výbor
o Mgr. Jiřího Vymětala.
9/32/2010
ZO deleguje starostu obce Skrbeň na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.,
která se bude konat 28. 5. 2010.
1/33/2010
ZO bere na vědomí posouzení
a hodnocení nabídek na akci „Realizace nového parkoviště u Hřbitova“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností OSA STERA, spol. s.r.o.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
2/33/2010
ZO schvaluje znění „Smlouvy o
odvádění odpadních vod“, která
bude uzavírána s majiteli jednotlivých objektů připojených na splaškovou kanalizaci.
3/33/2010
ZO stanovuje, že počet členů
zastupitelstva obce Skrbeň pro volební období 2010 – 2014 bude 9.
4/33/2010
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku
40.000,- Kč (1/3 celkových nákladů) s Olomouckým krajem na projekt „Pořízení a instalace ukazatelů
rychlosti na vjezdech do obce Skrbeň“.
Podpisem smlouvy je pověřen
starosta.

5/33/2010
ZO pověřuje posouzením nabídek a výběrem dodavatele ukazatelů rychlosti kontrolní výbor.
6/33/2010
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku 8.000,- Kč od Olomouckého kraje na vybavení jednotky SDH Skrbeň
b) schvaluje spolufinancování
pro tento účel z vlastních prostředků obce nejméně ve výši 8.000,- Kč
c) schvaluje uzavření příslušné
Smlouvy o poskytnutí příspěvku
s Olomouckým krajem.
7/33/2010
ZO schvaluje přijetí dotace
z Programu podpory venkova na
projekt „Hrajeme si ve školním parku“ ve výši 294.000,- Kč.
8/33/2010
ZO schvaluje zadání realizace
projektu společnosti KARIM, spol.
s r.o. (herní prvek ROPLAY 135)
a panu Jindřichu Bořilovi (příprava
dopadové plochy).
9/33/2010
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2010

JARNÍ SBĚR
Pravidelný sběr nebezpečných
a objemných odpadů i tentokrát
zřejmě dopadl ke spokojenosti skrbeňských občanů – měli možnost
zbavit se všeho, co jim doma překáží. Objemného odpadu bylo 17,3 t,
kromě toho 22 chladniček, 33 televizorů 725 kg pneumatik (bez disků – ty na discích jsou započítány
do objemného odpadu) a dalších
druhů odpadů již v menším množství. Pro srovnání – objemného odpadu, což je rozhodující složka sběru, bylo při loňském jarním sběru
16,6 t, při podzimním sběru 14,7 t.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a 29. května 2010
Počet oprávněných voličů:
Počet hlasů celkem:
Počet platných hlasů:
Volební účast:
číslo
1
4
5
6
7
9
12
13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26

954
587
584
61,22 %

strana

počet hlasů

Občané.cz
Věci veřejné (VV)
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Koruna Česká
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Moravané
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová (KDU – ČSL)
Volte Pravý Blok...
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové,
strana zdravého rozumu
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana (ODS)

MYSLIVECKÝ ROK
Červen je měsícem myslivosti
a ochrany přírody. V honitbách se
vyskytuje mnoho mláďat a to nejen
zvěře drobné a spárkaté, ale také
ostatních volně žijících živočichů.
Spatřit můžeme srnčata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata
a mláďata většiny našich pěvců. Právě v této době vznikají četné škody
na zvěři vlivem predátorů, toulavých psů a koček, nebo také nevhodným chováním člověka v přírodě. Proto se snaží myslivci ve spolupráci s orgány státní správy
myslivosti a obecním úřadem zajis-

procenta

1
72
0
84

0,17
12,32
0,00
14,38

0
126
4
31
0
82

0,00
21,58
0,68
5,31
0,00
14,04

43
3
12

7,36
0,51
2,05

26
6
11
8
75

4,45
1,03
1,88
1,37
12,84

tit dostatečný klid v honitbě alespoň
v tomto kritickém období. Vždyť
podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001
Sb. o myslivosti může orgán státní
správy myslivosti v době hnízdění
a kladení mláďat na žádost místních
myslivců nařídit zákaz vstupu do
honitby nebo jejich částí. Večerní
procházky nemyslivecké veřejnosti
se svými pejsky po honitbě, cykloturistika nebo nově se objevující
„čtyřkolky“ představují především
v naší obci velký problém, který je
i přes oporu v zákoně v praxi obtížně řešitelný.
Koloběh mysliveckého roku je
opět na počátku lovecké sezony –

od 16. května začala doba lovu naší
nejhojnější spárkaté zvěře, zvěře srnčí. Myslivci se věnují lovu tzv. průběrných srnců ( parukáři, knoflíkáři, špičáci ), kteří jsou do chovu nežádoucí a je nutné je odlovit před
srnčí říjí.
V poslední době často slyšíme
ve sdělovacích prostředcích názory
o nemorálnosti, nehumánnosti a nepotřebnosti lovu zvěře. Zdůvodňováno je to tím, že ponechá-li se příroda sama sobě, uspořádá se vše
„samo od sebe“. Za nositele těchto
myšlenek či názorů jsou prezentováni většinou samozvaní ochránci
přírody a ekologové, z nichž někte3
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ří nedovedou ani definovat, co to
ekologie je. Pokusím se odpovědět,
zda je lov zvěře v souladu s morálkou, humanitou a zda je nutnou potřebou.
Postupem vývoje člověk částečně nahradil získávání masa lovem
zemědělskou činností. Lov začal
nově plnit i funkci obrany vlastních
stád zvířat. Původní středoevropský
prales se změnil na les umělý, kromě několik rezervací v národních
parcích a zbytek ploch je změněn
na polní zemědělskou krajinu. V této
rostlinným pokryvem a navíc stále
expandující zástavbou změněné krajině, jsme udrželi původní druhy
zvěře a dovezli také nové druhy zvěře. Některé u nás žijí tak dlouho, že
je většina lidí ani za nepůvodní nepovažuje ( bažant, daněk, muflon).
Tuto zvěř chceme v odpovídajících
stavech v krajině udržet, protože má
význam jak hospodářský tak i kulturní. V poslední době se v naší krajině nežádoucně rozmnožují člověkem zavlečená šelmy jako jsou psík
mývalovitý, mýval severní a norek
americký. Nevíme zda se nám nevymknou z kontroly stavy krkavce velkého, kormorána říčního
a bobra evropského. Životní prostředí zvěře se stále zmenšuje zástavbou sídlišť, průmyslových zón,
komunikací a výrazně se narušují
migrační cesty zvěře za potravou.
V takto stále více omezeném prostoru už je existence velkých masožravců více než problematická
a jedině člověk je schopen prostřednictvím lovu zajistit druhovou
a početní regulaci zvěře.
Bylo by licoměrné tvrdit, že lovíme jen pro regulaci zvěře. Radost z mysliveckého zážitku a loveckého úspěchu byla a je podstatnou hnací silou myslivosti
a základem odhodlanosti myslivců obětovat svou práci, čas a peníze pro zachování celého volně
žijícího světa zvířat jako důležité
součásti přírody a udržení rovno4

váhy mezi stavy zvěře a jejich životního prostředí. Lov přináší loveckou pohodu, rekreaci, lovecké
štěstí a uspokojení pro asi 120 000
myslivců v České republice.
I v nemysliveckých kruzích si
většina společnosti uspokojuje svou
skrytou loveckou potřebu prostřednictvím lovu příbuznými činnostmi
jako jsou rybaření, houbaření, potápění, sběratelství přírodnin a různé sportovní aktivity. Rozličné jsou
jen způsoby a trofeje.
To, že lov není záliba v zabíjení, se Vám milí čtenáři, pokusím objasnit v příštím čísle našeho občasníku.
Ing. Vladimír Vrbka

existuje. Proto pokud se někdo setkal s informacemi, vzpomínkami
nebo i s doklady vysvětlující tuto
záhadu, sdělte to obecnímu úřadu,
který bude příbuzné Vojtěcha Vaška
informovat.

HRAJEME SI VE
ŠKOLNÍM PARKU

Záhadná přezdívka
VOJTĚCH VAŠEK
(vulgo Plhák)
Počátkem května navštívili Skrbeň lidé z Veselí na Moravě a hledali stopy po svém předkovi, který
se zde narodil v srpnu roku 1903
v domku č.p. 55. Dochoval se jeho
rodný a křestní list vystavený v roce
1938. Je zajímavé a neobvyklé, že
za jménem a příjmením Vojtěch Vašek je v závorce uvedeno (vulgo Plhák). Tentýž údaj je také u jména
jeho otce Josefa Vaška (vulgo Plhák). Jako kmotři jsou uvedeni Edmund a Karolina Kolouškovi, domkaři ve Skrbeni. Pokud farář považoval za vhodné, aby v úředním
dokumentu uvedl kromě jména a příjmení i přezdívku, musela být tak
často používaná, že možná převážila nad správným příjmením a lidé
tohoto člověka znali spíše pod přezdívkou než pod správným jménem. Dalo by se také předpokládat,
že se z přezdívky nakonec stane oficiální příjmení, které přejde na potomky. A protože ve Skrbeni Plhákovi několik generací žijí, hledaly se
stopy u nich. Nikdo v této rodině
však o žádné takové spojitosti neví
a ani nejstarší lidé si nic podobného
nepamatují. Onen rodný list však

Pod tímto názvem byl zpracován
projekt, jehož realizace bude podpořena z prostředků ministerstva pro
místní rozvoj. Záměrem bylo umístit ve školním parčíku moderní herní prvek, který bude sloužit žákům
skrbeňské školy v hodinách tělocviku, školní družině i ostatním dětem.
Z několika nabídek nejrůznějších
typů od různých výrobců byl vybrán lanový herní prvek dodávaný
pod názvem ROPLAY 135. Umístěn bude v části parčíku, v níž bylo
dříve doskočiště a trubkový globus.
Pod ním bude zhotovena dopadová zóna z gumových dlaždic, které
jsou sice o dost dražší, než běžně
používaný drobný štěrk, jsou však
mnohem snadněji udržovatelné.
Vzhledem k dodacím lhůtám nedostanou děti tuto novou „průlezku“
spolu s vysvědčením, ale až během
prázdnin.
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