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SKRBEŇÁCI
NA FLOŘE

Na programu letošní podzimní
Flory a její doprovodné výstavy Oli-
ma se různou formou podíleli i skr-
beňáci. Již samotného zahájení vý-
stavy za účasti hejtmana Olomouc-
kého kraje a dalších oficiálních
hostů se zúčastnily čtyři děti ze Skr-
beně v hanáckých krojích, které jim
velmi slušely a malí Hanáci vzbu-
zovali zaslouženou pozornost. S vel-
kým zájmem se také setkaly členky
skrbeňského seniorklubu, které

v pavilonu E předváděly speciality
z brambor. Jejich výrobky jim mize-
ly pod rukama a ochutnávající ná-

vštěvníci se netajili uznáním i pře-
kvapením, jaké dobroty lze z bram-
bor připravit.
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JAK VOLILA SKRBEŇ
Výsledky voleb do zastupitelstva

obce

Celkový počet oprávněných vo-
ličů – 961

Celkový počet hlasujících – 548

Počty hlasů pro jednotlivé vo-
lební strany a jejich kandidáty:

Sdružení nezávislých
kandidátů – 2639
Tomáš Spurný – 440
Jan Žižlavský – 291
Markéta Gabrlíková – 284
Jiří Špunar – 274
Willy Weiglhofer – 283
Pavel Bačík – 296
Zdeněk Berka – 256
Milena Ulčíková – 258
Oldřich Smital – 257

CESTA NA
„ŽABĚNCI“

Lidé bydlící na konci dnešní uli-
ce Dvorské, kterému se od nepaměti
říká „Žaběnec“, si po desítky let stě-
žovali na blátivou cestu před svými
domy. Dokonce se o ní vypráví, že
se na ní za třicetileté války švédský
voják jedoucí na koni v blátě utopil
i s koněm a že tu od té doby vždyc-
ky o půlnoci jeho kůň řehtá. A pak
tu prý v tom blátě beze stopy zmize-
la i celá kompanie švédských muš-
ketýrů. Od té doby cesta zůstávala
tak – čili bláto „pamatovalo Švédy“.

Vybudování asfaltové komuni-
kace bylo připraveno již v roce
1998. Z důvodu odvolání jednoho
z občanů proti stavebnímu povole-
ní však byl postaven pouze úsek za

Komunistická strana Čech
a Moravy – 380
Marta Studená – 49
Vladimír Bodlák – 81
Věra Vrobelová – 72
Josef Absolon – 30
Ludmila Štěrbová – 21
Pavel Musálek – 55
Milan Morávek – 40
Jiří Berka – 16
Ludmila Dopitová – 16

Občanská demokratická
strana – 514
Stanislav Vaďura – 79
Lubomír Izák – 89
Helena Plachá – 64
Viktor Čehovský – 67
Růžena Pudilová  - 43
Markéta Krátká – 43
Rudolf Penc – 66
Iva Pecinová – 63

Hasiči pro Skrbeň – 716
Jaroslav Jureček – 138
Jan Koleňák – 73
Vratislav Obšel – 120
Václav Tichý – 74
Kamil Jureček – 87

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

Na první adventní neděli,
28. listopadu, je naplánováno
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Program včetně případ-
ných dalších akcí v rámci ad-
ventu bude po upřesnění  uve-
den na plakátech a na interneto-
vých stránkách obce.

Zdeňka Musálková – 76
Jan Vymlátil – 28
Lubomír Dopita – 68
František Rašovský – 52

KDU – Čs. strana lidová - 357
Josef Fiala – 60
Vladimír Vymětal – 101
Božena Smékalová – 9
Božena Procházková – 10
Marek Fiala – 58
Libuše Rašovská – 14
Josef Půr – 58
Jitka Fialová – 47

Členové zastupitelstva
Ing. Pavel Bačík
Vladimír Bodlák
Markéta Gabrlíková
Lubomír Izák
Jaroslav Jureček
Tomáš Spurný
Ing. Jiří Špunar
Ing. Willy Weiglhofer
Ing. Jan Žižlavský

Ustavující zasedání se bude ko-
nat v pondělí 8. listopadu v 18.30
v Domě služeb.

Stavba si vyžádá náklady ve výši
přes 700 tis. Kč. Tento výdaj neza-
sáhne negativně do plánovaného
rozpočtu obce, protože bude pokryt
vyššími daňovými příjmy, s nimiž se
při sestavování obecního rozpočtu
nepočítalo.

statkem. Nyní se „žaběnští“ dočka-
li. Během listopadu by měla společ-
nost STRABAG vybudovat před je-
jich domy novou asfaltovou komu-
nikaci až po mostek na konci ulice.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
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Myslivecký rok
  Listopadové soboty se nesou ve znamení společ-

ných lovů. Znějí lovecké signály, přichází období hlav-
ní lovecké sezony. Čas, na který se každý myslivec těší,
a to nejen z pohledu loveckého, nýbrž i společenské-
ho. V polních honitbách se organizují hony na bažanty
a zajíce. Myslivecký hospodář věnuje maximální po-
zornost důkladné přípravě společných honů, na níž
mnohdy záleží lovecký úspěch a celkový dojem z lovu.
Myslivecký hospodář zajistí, aby byla po každé leči
provedena výlož a udělá si představu o množství, sta-
vu a věku ulovené zvěře v konkrétní leči. Ke každému
honu patří pečlivě připravený výřad, se správným roz-
místěním zvěře i účastníků honu, kteří se dostaví všichni
a v plné myslivecké výstroji a výzbroji. Kromě společ-
ných honů se myslivci plně věnují individuálnímu lovu
srnčí zvěře holé a mladé. V listopadu jsou již plně pře-
barveny do zimní srsti naše šelmy. Od 1. 11. tudíž mys-
livci loví kunu lesní a skalní a lišku obecnou samozřej-
mě celoročně bez omezení.

V listopadu myslivci nezapomínají na péči o zvěř.
Spárkatou intenzivně přikrmují jadrnými krmivy. Ze-
jména vhodné jsou oves nebo připravené granule ob-
sahující vyvážený poměr živin a obohacené o vitamí-
ny a minerální látky. Z přirozených krmiv jsou nejvhod-
nější žaludy a kaštany, které jsou spárkatou zvěří rády
vyhledávány. Podle počasí a množství sněhu předklá-
dáme do krmelců seno a v solnících zkontrolujeme stav
lizu. Bažantům do zásypů předkládáme jadrné krmivo,
do zaječích krmelců seno a řepu.

Kolik zvěře v krajině mohou myslivci chovat.
Je pravda, že myslivci raději vidí v krajině více zvěře

než méně. Skutečnost je taková, že stavy zvěře v honit-
bách určují plány chovu a lovu, které jsou pod kontro-
lou státní správy a vlastníků či uživatelů lesních a pol-
ních kultur.

Tyto stavy určuje vyhláška Ministerstva zeměděl-
ství č. 491/2OO2 Sb. O způsobu stanovení minimálních
a normovaných stavů zvěře a o zařazení honiteb nebo
jejich částí do jakostních tříd. Při určování jakostních
tříd honiteb, a tím i normovaných stavů zvěře se vy-
chází z půdně ekologických, klimatických a hospodář-
ských podmínek lesní a zemědělské výroby. Normo-
vaný stav je nejvýše přípustný jarní stav, který odpoví-
dá kvalitě životního prostředí zvěře a úživnosti honitby.
Myslivecké plány řeší soulad mezi stavy zvěře a život-
ním prostředím, takže tato skutečnost se dá nazvat z hle-
diska obecné definice ekologie aplikovanou ekologií.

Hospodářské technologie v lese i na poli se v prů-
běhu doby měnily a vlivem tržního hospodářství se
i nadále mění. V důsledku rozvoje mechanizace a po-

třeby jejího účelného využití, dochází k nárůstu veli-
kosti obhospodařovaných ploch a pěstování monokul-
tur. Tím se většinou zhoršují životní a potravní pod-
mínky zvěře. Pokud chtějí myslivci zvěř v těchto
podmínkách zachovat, musí jí pomáhat. Jedná se
o zakládání a obhospodařování zvěřních políček, vy-
tváření krytiny, budování napajedel slanisek a přikrmo-
vání v kritických obdobích roku.

Péče o zvěř je pro myslivce ze zákona povinná
vzhledem k zachování všech druhů zvěře a udržování
přírodní kvality jejich genofondu. To znamená, že mys-
livci pečují a přikrmují i takové druhy, které nejsou před-
mětem lovu, například koroptve, kachny a husy na tahu,
tetřevovité a také dravce při vysoké sněhové pokrývce,
když se nemohou dostat k hrabošům a myším.

Pomocí přikrmování a vytvářením krytiny myslivci
zvěř vhodně odvádějí od kultur, kterým by hrozilo po-
škození. Předkládáním vhodných krmiv zabraňují vzni-
ku škod zvěří na lesních a zemědělských kulturách.

Myslivost prochází už několik desetiletí až do dneš-
ní doby procesem ekologizace a myslivci mají zájem
o vytvoření a udržení ekologické rovnováhy v naší
krajině. Ing. Vladimír Vrbka

VZPOMÍNKY  pana  Lakomého
pokračování

DO LESA ZA KVĚTINAMI
Prvým důkazem, že už přichází jaro, bývaly naše

dětské výpravy do často ještě rozbahněného lesa Lito-
velského Pomoraví. Vracívali jsme se s kyticemi sně-
ženek. Býval to jakýsi skrbeňský „folklor“, dát si za
okno směřující na náves, kytice těchto prvních jarních
květů, nebo ozdobit jimi na hřbitově hrob.

Sněženek bývaly plné paseky v polesí „Na Rov-
né“, „U tří mostů“ a v „Obršálech“. Za vzácnými ble-
dulemi se vypravovávali starší kluci do revíru až za
Hynkovem. Vracívali se někdy jen s několika kvítky.
Později se naše výpravy do lesa zaměřily na žluté petr-
klíče a nakonec na vonné konvalinky. Petrklíčů bývalo
v lese plno, tak jsme si jich odnášeli domů velké kyti-
ce. Zato kytičky konvalinek bývaly mnohem skrom-
nější, protože rostly jen na několika místech polesí: „Na
Rovné“, v „Panenském“ a v „Obecním“. Také znalců
jejich nalezišť bylo méně. Pozornost jiným květinám
v lese jsme nevěnovali.

KULIČKY
Sotva jarní sluníčko osušilo nezatravněnou část ná-

vsi (před čp. 54 – 56), vyhrnuli se na ni nedočkaví
hráči. Hrálo se v „kôlečke“. Nebývalo kluka, který by
neměl v plátěném „mišéčkô“ nebo aspoň v kapse svůj
poklad z hliněných barevných pálených kuliček. Ně-
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NABÍDKA POMOCI
Charita Šternberk – středisko Litovel nabízí terénní sociální službu Jiloro.
Poslání služby
Terénní sociální služba Jiloro – Srdíčko je zaměřena na pomoc lidem,

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Pomáhá těmto lidem uplatňovat
jejich práva a seznamuje je s jejich povinnostmi a navazujícími službami.
Služba je poskytována v místě bydliště s důrazem na vzájemnou spolu-
práci a na jejich přání.

Cíl projektu
Hlavním cílem služby je zmírnění negativních důsledků sociálního

vyloučení a dosažení samostatnosti uživatelů při řešení svých problémů.

Členky seniorklubu při výsadbě okrasných
keřů u parkoviště před hřbitovem

ZAJIŠTĚNÍ OPRAV LYŽÍ
- oprava skluznice
- seřízení vázání
- montáž vázání

krátké dodací lhůty
tel.: 604 667 906

Zajištění prodeje jetých lyží
za výhodné ceny.

Cílová skupina
- Sociálně slabé rodiny
- Etnické menšiny

Poskytované služby
- Poradenství (bytová proble-

matika, dluhy, nezaměstnanost, so-
ciální dávky, výživné)

- Pomoc při uplatňování práv
a obstarávání osobních záležitostí

- Nabídka ošacení a obuvi z cha-
ritního šatníku

Principy
- Dodržování práv uživatele
- Respektování idividulaity
- Poskytování služeb zdarma
- Podpora duchovních potřeb

Provozní doba
Po – Pá 9.00 – 15.00 v místě

bydliště uživatele, po telefonické do-
mluvě, možno i ambulantně v bu-
dově charity.

Kontakty:
Vítězná 1129, Litovel
Tel.: 733 755 865
e-mail:
jiloro.teren@sternberk.charita.cz
www.sternberk.caritas.cz

kteří se dokonce pyšnili i pestrobarevnou kuličkou skleněnou. Ta měla u
kluků hodnotu desetkrát větší, než hliněná.

Hrálo se do důlku o průměru asi 10 cm a s o něco menší hloubkou.
Prostor před naším domem nebyl vhodný pro tuto hru, protože byl roz-
brázděn járky, kterými odtékala voda spadlá ze střechy bez ryn. Ideálním
místem, kde jsme se soustřeďovali ke hře, bývalo před sousedním Mrtýn-
kovým gruntem. Hrálo se „od čáre“ vzdálené 3 – 4 m od důlku. Hra měla
několik variant, co do počtu hráčů, počtu hrajících kuliček, způsobu há-
zení kuliček apod. Záleželo na domluvě. Nejběžnější bývali dva hráči
s pěti kuličkami.

Hra začínala tím, že první hráč vyházel postupně po jedné všech pět
kuliček. Které padly do důlku, si vzal a házel druhý. Podobně i on si vzal
kuličky, kterými trefil do důlku. Poté následovalo „šprtání“  kuliček, které
byly mimo důlek. Někde se do kuliček „cvrnkalo“, uváděla se do pohybu
prostředníkem pravé ruky, vymrštěným od palce.

U nás se „šprtalo“: kulička se uváděla do pohybu ohnutým ukazováč-
kem pravé ruky šprtnutím po zemi směrem k důlku. Začínal ten, jehož
kulička byla nejblíže důlku. Když netrefil, vybral kuličky z důlku a po-
kračoval druhý hráč stejným způsobem. Hra skončila šprtnutím poslední
kuličky do důlku. Kuličky jsme nosívali i do školy, kde bývaly předmě-
tem složitého handlování a vyměňování.


