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Proč ještě není cyklostezka?
Již delší dobu se mluví o přípra-

vě cyklostezky ze Skrbeně do Hor-
ky, jako součásti dalšího úseku
z Hynkova přes Olomouc až
k Dubu na Moravě. I když je celá
trasa jako celek koordinována pro-
jektovým manažerem, každá obec
si svůj úsek připravuje sama. A kaž-
dá také naráží na různé problémy.
Šance na dotaci je však podmíněna
návazností alespoň několika sou-
sedních úseků. Obtížně řešitelné díl-

čí problémy tak ovlivňují realizaci
v širším rozsahu. Obec Skrbeň již
pozemky pro úsek na svém katast-
ru vlastní, nicméně v Horce nebylo
v minulosti provedeno scelování
pozemků ani pozemková úprava
a trasa cyklostezky proto kříží de-
sítky parcel. Získání souhlasů všech
vlastníků vyžaduje mnoho času,
někteří vlastníci nejsou známi nebo
jsou v cizině a taková situace není
jen v Horce. Bez vyřešení vstupu na
pozemky nelze o dotaci požádat.

Proč se doposud nic neudělalo
s hřištěm?

Ujasněné majetkoprávní vztahy
jsou naprosto nezbytnou podmínkou
pro přípravu a zpracování žádosti
o dotaci, bez níž se potřebné zlep-
šení stavu hřiště neobejde. Sokolské
hřiště však přešlo po několikaletých
soudních sporech a jednáních do
majetku obce až počátkem tohoto
roku. Nebyl tedy dostatečný prostor
pro zajištění potřebných finančních
prostředků.

Proč je podél parkoviště u hřbi-
tova chodník?

Tento, dnes zdánlivě nepotřeb-
ný chodník, bude v budoucnu pro-

OHLÉNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM
Zanedlouho skončí další čtyřleté volební období obecních zastupitel-

stev a je tedy čas alespoň na stručné ohlédnutí. Nejprve odpovědi na ně-
které otázky občanů:

Nové parkoviště u hřbitova

Budování kanalizace na obecním dvoře
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ADOPCE – HAITI
Na začátku července se z Haiti

vrátila pracovnice Arcidiecézní cha-
rity Olomouc sestra Klimková, kte-
rá s sebou přivezla mnoho obrázků,
dopisů a hlavně radosti, kterou jí na-
plnily děti ze základní školy Em-
maus. Tu navštěvuje chlapec Aléus
Alderson podporovaný naší obcí
v rámci projektu Adopce na dálku.
Tato škola je součástí centra sv. Jo-
sefa, o které se starají indické řádo-
vé sestry. Kromě školy se v centru
věnují také postiženým dětem a vý-
živě matek s malými dětmi. Vzhle-

dem k tomu, že děti v centru pochá-
zejí opravdu z nejchudších rodin,
žádné z nich nemusí platit školné.
Sestry musí každoročně hledat
prostředky na zajištění chodu ško-
ly a vybavení dětí včetně uniforem,
zařazení téměř stovky dětí do pro-
jektu Adopce tedy znamená oprav-
du lepší vyhlídky nejen pro dítě
námi podporované, ale pro celou
školu. Protože Gonaives vzhledem
ke své poloze nepatří k oblastem po-
stiženým zemětřesením, do školy
přišlo i několik dětí z rodin, které po
12. lednu opustily své domovy. Ob-
last však bývá pravidelně postiho-
vána povodněmi způsobenými mon-
zunovými dešti. V roce 2008 bylo
Gonaives zasaženo hurikánem a zce-
la zatopeno.

Obdobně jako jiné děti poslal
Aléus svým „adoptivním rodičům“
obrázek.

SBĚROVÁ SOBOTA
V dostatečném předstihu infor-

mujeme o termínu sběru nebezpeč-
ných  a objemných odpadů, který
se bude konat v sobotu 2. října. Kon-
tejnery budou jako obvykle od 8 do
9 hodin v ulici Na Návsi, od 9 do 10
hodin u železniční zastávky.

Nově se sbírají i jedlé oleje, což
je řešení v situaci, kdy nelze tento
odpad vylévat do kanalizace (nejen
tlakové). Použité oleje z fritovacích
hrnců a pod. tedy uschovejte a ode-
vzdejte v rámci sběru.

Starý papír bude možné ode-
vzdat ve dvoře základní školy
v době do 8 do 10 hodin. Opět pla-
tí, že papír lze odevzdat také každý
pátek do 14 do 17 hodin.

dloužen do ulice Na Návsi a při ces-
tě na hřbitov tak lidé budou muset
do vozovky vstupovat pouze při je-
jím přecházení před hřbitovem. Rov-
něž z budoucí ulice Za Školkou bude
tímto umožněna pohodlná a bezpeč-
ná chůze do středu obce.

Proč nejsou opravena poškoze-
ná místa na cestě do Hynkova?

Investorem stavby byl pozem-
kový úřad v Olomouci, pro který na
základě výběrového řízení stavbu
prováděla společnost INSTAV Vyš-
kov. Již v průběhu stavby se firma
dostala do určitých potíží a cestu do-
končila jen s vypětím sil. V souladu
se zákonem o pozemkových úpra-
vách převedl pozemkový úřad do-
končenou cestu do majetku obce.
Když obec na jaře letošního roku
uplatnila vůči firmě požadavek na
provedení záruční opravy, firma ne-
reagovala. Současně bylo zjištěno, že
je INSTAV od konce roku 2009
v insolvenčním řízení. To však bylo
před nedávnem zastaveno a obec
tedy opakovaně vznesla požadavek
na provedení záruční opravy.
V případě, že firma patřičně neza-
reaguje, bude zvážen další postup.

Naopak řada věcí byla během
uplynulých čtyř let realizována
a slouží, případně začíná sloužit ob-
čanům:

- Modernizovaná mateřská škola
- Zpevněné polní cesty
- Dětské hřiště na „Nadymači“
ve Dvorské ulici
- Dětské hřiště za školou
- Prodloužení panelového chod-
níku v Zahradní ulici
- Orientační směrovky k jedno-
tlivým ulicím
- Opravená socha sv. Floriána
a pomník padlých
- Vánoční strom
- Parkoviště u hřbitova
- Měřiče rychlosti projíždějících
vozidel
- Splašková kanalizace

K tomu ještě několik přichysta-
ných projektů (opravy místních ko-
munikací, sociálního zařízení u
Obecního sálu, podkroví nad hasič-
skou zbrojnicí, zajištěné pozemky
pro cyklostezku), vyřešení roztříš-
těného vlastnictví pozemku vedle
školy, …

To vše bylo provedeno nejen
z vlastních prostředků obce. Během
uplynulého období se Skrbeni na
různé projekty podařilo získat dota-
ce v celkovém objemu téměř 30 mil.
Kč. Bez vynaložení  obecních pro-
středků byly vybudovány a do ma-
jetku obce převedeny další polní
cesty v hodnotě více než 11 mil. Kč.

Obec si i v současné složité eko-
nomické situaci zachovává značnou
finanční rezervu. Jediné dva úvěry
(na mateřskou školu a na kanaliza-
ci) jsou uzavřeny za výhodných
podmínek a obec i při výrazném
poklesu daňových příjmů je schop-
na plnit své závazky, zajistit provoz
obecních zařízení při udržení zdro-
jů pro další aktivity.

Tolik stručná bilance uplynulých
čtyř let. Děkuji všem, kteří jakkoliv
přispěli k tomu, co se podařilo usku-
tečnit a zorganizovat.

za Zastupitelstvo obce Skrbeň
Tomáš Spurný, starosta
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MYSLIVECKÝ ROK
V září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká

sezona. Myslivci se věnují lovu samčí a mladé zvěře.
Zvěř není v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje,
což umožní lepší posouzení věku a chovnosti. Před-
mětem průběrného lovu jsou zejména slabá srnčata, dále
kusy ve špatné kondici, nevodící a přestárlé. Začínají
první hony na divoké kachny.

Začátek podzimu s sebou přináší období zvýšené
péče o zvěř. Myslivci v honitbách kontrolují stav zaří-
zení k přikrmování zvěře, které opravují, přemístńují
či budují nové. V září se rozpadají hejnka bažantů
a kohouti se toulají po krajině. Včasným přikrmováním
se zabrání jejich rozptylu mimo honitbu. Spárkatou zvěř
začínáme již od září intenzivně přikrmovat jadrným
krmivem. Právě v tomto období je jejich zažívací trakt
připraven dobře strávit  a uložit energeticky bohatou
potravu.

Myslivost není jen zábavou bohatých lidí.
Velmi často je šířen názor, že myslivost je zábavou

bohatých a řadový občan na takový luxus nemá pení-
ze. Myslivci jsou označováni za elitní kliku, silnou lob-
by nebo dokonce za „zelenou mafii“.

Každý občan ČR starší 18 let, který prokáže poža-
dovanou kvalifikaci a trestní bezúhonnost, se může po
vykonání všech zkoušek stát myslivcem.

Cena mysliveckého kurzu pro žadatele o první lo-
vecký lístek je zhruba 5 000 Kč, každý myslivec musí
každoročně platit zákonné pojištění a členský příspě-
vek myslivecké organizaci. Cena základního vybave-
ní, které je potřeba k výkonu práva myslivosti, je nižší
než vybavení u řady sportů, které se počítají mezi ma-
sové či lidové. Základní vybavení jako je lovecká zbraň
a dalekohled lze při troše skromnosti koupit například
v komisním prodeji už asi od 5 000 Kč.

Mysliveckou výbavu lze také pořídit za statisíce,
ale to je stejné jako s automobilem nebo jiným zbožím.

Většina myslivců nemá vlastní honitbu a právo
myslivosti vykonávají v mysliveckých sdruženích.
Myslivecká sdružení si honitbu o minimální rozlo-
ze 500 ha pronajímají od vlastníků pozemků, Po-
zemkového fondu, Lesů ČR, s.p., nebo od honeb-
ních společenstev (sdružení vlastníků honebních
pozemků).

V mysliveckých sdruženích myslivci vykonávají
právo myslivosti a naplňují tak svůj zájem a radost
z pobytu v přírodě. Myslivci mohou jako hosté lovit
i v jiných honitbách. Poplatkové lovy na cizích konti-
nentech jsou ale vyjímečnou záležitostí jen pro malou
část českých myslivců. Nejvíce myslivců sdružuje Čes-

komoravská myslivecká jednota. Zhruba 95 000 jejich
členů pochází ze všech vrstev společnosti a sjednocuje
je společný zájem o myslivost, zvěř a přírodu.

VZPOMÍNKY  pana  Lakomého
pokračování

TRANTRIBUS
Když se nás – chlapců a děvčat – sešlo alespoň

šest, a někdo měl malý míček, hrávali jsme na „Trantri-
busa“. Kdo ním bude první, svěřili jsme rozpočítadlu
např.:

Enyky, benyky, klepy, bé
abr fábr domine.
Elce, pelce do pekelce
draus!

Potom se vyznačilo hřiště. Vybavuje se mi konkrétní:
V prostoru na silnici před dnešním obchodem Smahe-
lovým. Frekvence na silnici bývala tehdy jen nepatrná,
že si nepamatuji, že by nám někdy hru přerušil nějaký
povoz. Hroudou z hromádky hlíny, která vznikla vy-
schnutím bláta shrabaného ze silnice, označili jsme
místo startu a asi 2 m před ním jsme udělali cílovou
čáru. Jako mety nám posloužila, ve vzdálenosti asi 15
– 20 metrů vpravo, vrátka Lónovy zahrady, vlevo vra-
ta Procházkovy stodoly. Kdo se jich rukou dotýkal, byl
nepolapitelný.

Průběh hry: Trantribus se postavil do prostoru mezi
metami, ostatní hráči do zástupu na místě startu. První
hráč nadhodil si levou rukou míč do výšky a pravou
dlaní jej „vši selô odlóskl“ do hřiště tak, aby ztížil tran-
tribusovi jeho zachycení. Protože zadní hranice hříště
byla určena jen slovně, vznikaly často spory, zda mí-
ček dopadl ještě do hřiště nebo už mimo ně. Při překro-
čení stával se hráč pomocníkem trantribusovým. Po
lusknutí utíkal hráč do první mety. Chytil-li trantribus
míč přímo ve vzduchu, stával se autor jeho pomocní-
kem. Nepodařilo-li se to, snažil se rychle zmocnit míče
na zemi a mířenou ranou zasáhnout běžícího hráče, než
se dotkl mety. Úspěšným zásahem získával dalšího
pomocníka. Ti si mohli navzájem míček přihazovat tak,
aby ho dostal ten, který byl v nejvýhodnější pozici
k zasažení utíkajícího. Netrefil-li, vracel se míček dal-
šímu hráči v zástupu. Při jeho odluskování přebíhal
první hráč do druhé mety.

V metě nesměli být více než dva hráči. Přiběhl-li
třetí, stával se prvním pomocníkem trantribusa. „Pálit“
se mohlo po kterémkoli z přebíhajících hráčů. Zasaže-
ní hráče, který již překročil cílovou čáru, neplatilo. Po-
slední nevybitý hráč se stával novým trantribusem.
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KOŠT
V sobotu 18. září se koná

ve Farské zahradě tradiční Košt ha-
nácké slivovice. Začátek je v 15 ho-

STAŘEČKOVO
POVIDÁNI
O ŽEVOTĚ

Na obecním úřade je možné za-
koupit knihu, kterou vydal Seniork-
lub v Příkazích k 25. výročí svého
trvání. Jedná se o dílo dlouholetého
předsedy seniorklubu pana Bolesla-
va Vaci s názvem „Stařečkovo po-
vidáni o ževotě“. V hanácky psa-
ných vzpomínkách pan Vaca vyprá-
ví o tom, jak šel život na vesnici před
desítkami let.

Cena knihy je 130 Kč.

KRUH PŘÁTEL HUDBY
Kruh přátel hudby zahajuje dal-

ší sezónu komorních koncertů, ten-
tokrát koncertem pro čtyřruční kla-
vír, na kterém účinkují Renata a Mi-
lan Bialasovi. Tito umělci tvoří
klavírní duo, které již 20 let cílevě-
domě propaguje a zasvěceně inter-
pretuje především  českou klavírní
tvorbu ve velkém historickém zábě-
ru od nejstarších jejích představite-
lů až po premiéry současných, ze-
jména brněnských autorů. Na reper-
toáru dua však není jen česká hudba,
kterou Bialasovi exportují do mno-
ha evropských zemí, ale   prostřed-
nictvím CD  i  do zámoří. Českému
publiku zase představují celou řadu
zahraničních skladatelů, z nichž
mnozí svoje skladby tomuto duu
věnovali a často i pro něj napsali.
Koncert se koná v Domě služeb v
neděli 12. září v 16:00 hod.

Druhým koncertem sezóny bude
v neděli 3. října v 18:00 hodin vy-
stoupení mužského pěveckého
kvarteta Q VOX.

HLASUJTE
VE FOTOSOUTĚŽI

MAS Moravská cesta, o.s. vyhlá-
sila v lednu další ročník fotosoutě-
že tentokrát na téma „Stavby kolem
nás“, příjem fotografií byl ukončen
k 31. 7. 2010. Tématiku fotosoutě-
že dodrželo celkem 31 fotografií od
sedmi autorů. Výstava fotografií je
instalována průběžně na různých
místech regionu MAS Moravská ces-
ta (viz Průběh výstavy). Přihlášeny
jsou i snímky ze Skrbeně.

Něco k hodnocení:
Každý hodnotitel (návštěvník

výstavy) může dát hlas maximálně
třem fotografiím. Hlasovací formu-
lář je k dispozici přímo v místě vý-
stavy nebo na webových stránkách

KULTURA

VÝUKA HRY
NA KLAVÍR

Od září otevírá Základní umě-
lecká škola Litovel ve Skrbeni svou
pobočku. Výuka klavírního oddělení
bude probíhat pod vedením di-
pl.spec. Lenky Bodlákové v odpo-
ledních hodinách v Domě služeb.
V případě vašeho zájmu, přijďte od-
poledne 1. září. S přáním dobré spo-
lupráce ZUŠ Litovel.

www.moravska-cesta.cz, zde také
můžete najít fotografie v elektro-
nické podobě a hlasovat tak přímo
z pohodlí domova. Do formuláře
hodnotitel napíše k fotografiím, kte-
ré se mu nejvíce zamlouvají pořa-
dové číslo 1, 2 a 3. Nezapomeňte
vyplnit kontaktní údaje, aby Vaše
hlasování bylo platné (tři vylosova-
ní hodnotitelé obdrží věcné ceny).
Formulář vyplněný na místě výsta-
vy vložte do označeného sběrného
koše. Hodnotíte-li elektronickou for-
mou, odešlete formulář na e-mail:
mas@moravska-cesta.cz.

Průběh výstavy:
6. 9. – 17. 9. 2010 výstava

v prostorách obecního úřadu v Bílé
Lhotě

18. 9. 2010 Výstava na „Dni
MAS“ v areálu Sobáčovského ryb-
níka

Další místa výstavy budou prů-
běžně doplněna.

Vyhodnocení fotosoutěže (oce-
nění autorů tří fotografií, které do-
staly nejvíce hlasů, proběhne na
konci roku 2010).

din, hraje kapela Nákelanka, občer-
stvení připraveno. Stále platí násle-
dující výzva - aby bylo co hodnotit
a koštovat, mohou všichni, kteří jsou
ochotni nabídnout k posouzení své
slivovice, meruňkovice, hruškovice
atd., své vzorky (minimálně 0,3 l)
předat kterémukoliv členovi obec-
ního zastupitelstva s uvedením dru-
hu ovoce ze kterého je pálenka vy-
robena, roku sklizně, případně ob-
sahu alkoholu, a to nejpozději do
pátku 10. září.

PLYNOSERVIS
Ačkoliv je stále ještě léto,

není od věci myslet na topnou

sezónu a včas si objednat od-

borné čištění a prohlídku ply-

nových spotřebičů.

Své služby v tomto oboru

nabízí pan Miloslav Jaške –

telefon 739 865 108.


