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sPoLEčnÁ PŘíPRaVa
Každá obec usiluje o získání nej-

různějších dotací a přípravě žádostí je 
věnováno mnoho času a úsilí. Každý 
dotační titul má své podmínky, ne-
existuje jeden totožný formulář či 
šablona. Kromě jiných žádostí se naše 
obec letos opět rozhodla podat žádost 
o dotaci z programu ministerstva 
pro místní rozvoj „Podpora obnovy 
a rozvoje venkova“. Připomeňme, že 
z tohoto zdroje se v loňském roce po-
dařilo získat dotaci na velkou lanovou 
prolézačku v parčíku za školou. Letos 
bychom chtěli získat peníze na moder-
ní vybavení zahrady mateřské školy. 
Tomu odpovídá dotační titul „Podpora 

zapojení dětí a mládeže do komunitní-
ho života v obci“. Co je tím myšleno? 
Znamená to, že budou podporovány 
akce s výstupy sloužícími převážně 
dětem a mládeži, na jejichž výběru 
a přípravě (resp. realizaci) se děti 
a mládež prokazatelně podílely, a které 
jsou zaměřené například na obnovu 
a údržbu občanské vybavenosti (školy, 
předškolní zařízení, hřiště…).

Do přípravy skrbeňského projektu 
se děti (a s nimi i jejich rodiče) sku-
tečně zapojily. V mateřské škole děti 
vystřihly z prospektů obrázky proléza-
ček, skluzavek, houpadel, nalepily je 
na výkresy, z nichž po dobarvení se-
stavily kytku svých přání o tom, jak by 
měla zahrada ve školce vypadat. Jejich 
starší kamarádi, dříve předškoláci nyní 

již žáci skrbeňské školy se podíleli 
systémem projektového vyučování. 
Pracovali v několika etapách.

Vytvářeli společné představy 
o herních prvcích v jednotlivých tříd-
ních kolektivech (kreslili, modelovali, 
stavěli ze stavebnic).

V počítačovém kroužku zpraco-
vali technické nákresy jednotlivých 
prvků.

Nakreslili svou představu pro-
storového řešení a umístění prvků 
v areálu zahrady MŠ, svůj návrh potom 
jednotlivé pracovní skupiny presento-
valy před ostatními spolužáky.

Nakonec v keramickém kroužku 
vytvořili modely herních prvků a celé 
zahrady. Podíleli se i rodiče zodpově-
zením dotazníku.

VESELÝ PROJEKT
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. 
organizovala již 3. ročník fotosoutěže (2010), tentokrát 
s tématikou „Stavby kolem nás“. Zúčastnilo se 7 autorů, 
od kterých bylo přijato 31 snímků se správně dodrženou 
tématikou. Po ukončení příjmu 31. 7. 2010 probíhala výsta-
va a hodnocení. Fotografie byly vystaveny od 2. 8. 2010 do 
18. 11. 2010 na těchto místech: obecní úřad Červenka, 
obecní úřad Haňovice, obecní úřad Bílá Lhota, na „Dni 
MAS“ v Sobáčově, obecní úřad Slavětín, v Hanáckém skan-
zenu v Příkazích, obecní úřad Skrbeň a nakonec na obecním 
úřadě na Bouzově, kde byly k vidění až do slavnostního 
vyhlášení 10. 2. 2011, ale již bez možnosti hodnocení. 

Na prvním místě se umístil Miroslav Pinkava s foto-
grafií „Čertův most“, na druhém místě se umístil Ondřej 
Vlček s fotografií „Kaplička nad Měníkem 1“ a na třetím 
místě se umístil Jakub Henkl s fotografií „boží muka“ 
ve skrbeni. Gratulujeme!

FOTOSOUTĚŽ

Současně byl vyhlášen nový ročník soutěže, tentokrát 
na téma „Co nikdo nevidí“ (rarity atp.)

Zúčastnit se může každý, kdo doručí fotografie formátu 
nejméně o rozměru A4 na adresu: Moravská cesta, o. s., 
Svatoplukova 16, 784 01  Červenka, a to do 31. 7. 2011. 

Fotografie je nutné dodat i v elektronické podobě. 
Fotograf  může přihlásit do soutěže nejvíce pět fotografií, 
které pocházejí z území působnosti MAS Moravská cesta 
(Litovelsko-Pomoraví), o. s. Území zahrnují tyto obce: Bílá 
Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad 
Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Mě-
rotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, 
Střeň a  Žerotín.

Bližší informace k hodnocení a putování výstavy budou 
zveřejněny 31. 7. 2011. Výsledky a vyhlášení výsledků 
bude probíhat v závěru roku 2011. 

Autoři nejlépe hodnocených fotografií obdrží pamětní 
diplom, získají finanční odměnu s tím omezením, že jeden 

SOKOL – 100 LET

Protože se děti při své práci na projektu docela bavily 
a podaří-li se moderní vybavení pořídit, užijí při hře spoustu 
veselí, je název „VESELÝ PROJEKT“ zcela na místě.

Teď zbývá jen čekat, jak  bude žádost příslušnou mi-
nisterskou komisí  posouzena.

František Izák

Zápis z valné hromady  Tělocvičné jednoty Sokol ve Skrbeni ze 
dne 19. března 1911

Zcela v tichosti se dostavilo jedno významné výročí. 
V březnu roku 1911 byla ve Skrbeni založena samostatná Tě-
lovýchovná jednota Sokol Skrbeň. Stalo se tak na ustavující 
schůzi 12. března. Prvním starostou Sokola se stal Gabriel 
Zlámal a náčelníkem František Izák. Za členy se přihlásilo 

56 mužů a 16 žen, v dalším 
roce začalo cvičení žáků.

Za sto let své existence 
prošel skrbeňský Sokol růz-
nými obdobími, ovlivněnými 
aktivitou té které generace, 
společenskými a politický-
mi poměry, také měnícími 
se představami o charakteru 
sportovního vyžití ve vazbě na 
měnící se životní styl. Každá 
taková etapa stojí za připome-

nutí. I když je archiv Sokola poměrně obsáhlý, zdaleka 
není zdokumentováno vše. Proto máte-li doma fotografie, 
diplomy, pozvánky, plakáty, medaile, korespondenci, 
novinové články a jiné dokumenty a zajímavosti, nejen 
staré ale i z novější doby, poskytněte je, prosím, obecnímu 
úřadu k okopírování. Určitě by z nich byla zajímavá vý-
stava. Stoleté jubileum stojí za připomenutí. Přinejmenším 
z úcty vůči všem, kteří se organizaci tělovýchovy a sportu 
ve Skrbeni věnovali.



3

INFOR

Po letošní dlouhé zimě netrpělivě očekáváme příchod 
jara. V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku 
a v krajině se otevře nový svět. Začínají kvést první byliny, 
přilétají skřivani, špačci, holubi či husy. Hnízdí březňačky, 
tokají bažanti,  můžeme pozorovat mladé zajíčky, koroptví 
kohoutci svým typickým „čiřikáním“ vyhledávají slepičky, 
aby vytvořili nové páry pro založení rodiny. V této době skr-
benští myslivci vypouštějí do přírody mladé páry koroptví 
na vybrané lokality, aby tento ohrožený druh zvěře z naší 
krásné přírody nevymizel. Při této příležitosti bych Vás, milí 
čtenáři, chtěl požádat o ukázněné chování při vycházkách 
s Vašimi psími mazlíčky. Nezapomínejme, že podle zákona 
č. 449/2001 Sb. § 10 je zakázáno vlastníkům domácích 
zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého 
majitele či vedoucího. Sluneční svit a prodlužující se den 
stimulují v organizmu změny jako intenzivní vývoj mla-
dých zárodků v těle samic či tvorbu paroží u samců.

V březnu mají myslivci loveckých příležitostí po-
skrovnu. Loví jen celoročně nehájené druhy zvěře – lišku 
a mladou černou zvěř. Čekané a pochůzek honitbou využívají 
k pozorování zvěře, jejich početních stavů poměru pohla-
ví, věkové struktury či zdravotního stavu. Tyto informace 
využívají pro sčítání zvěře.

V březnu již zvěř nebývá zcela závislá na péči myslivců 
a začíná postupně přecházet na zelenou potravu – rašící 
byliny, pupeny stromů či porosty ozimů a řepky. Po le-
tošní zimě je zvěř vyčerpaná, může i nadále navštěvovat 

myslivecká zařízení, a proto myslivci nesmí v péči polevit. 
V krmelcích předkládají kvalitní jadrná krmiva a zejména 
kontrolují ve slaniscích stav lizu.

Jaký mají smysl a hodnotu myslivecké tradice
Myslivost a její tradice jsou nepopíratelnou součástí 

české kultury a historie. Myslivecké zvyky a myslivecká 
mluva nejsou překonané ani v dnešní době. Odborná mluva 
existuje v mnoha oborech lidských činností a má stejný 
význam jako v myslivosti. Myslivecká mluva slouží nejen 
k vzájemnému dorozumění, ale i ke zjemnění některých 
výrazů a poetičtějšímu vyjadřování úcty ke zvěři a lovu. 

 Používané názvy jsou výstižnější, než v běžné hovo-
rové řeči a navíc se myslivecká mluva vyhýbá jakýmkoliv 
vulgarismům. Mnohé výrazy myslivecké mluvy přešly 
do hovorového jazyka, zobecněly v něm a staly se často 
užívaným rčením (například „vystřílej svůj prach, dostal 
za slecha, je to ostřílený pytlák, ale nakonec borec či spor-
tovec, toká jako tetřev, mnoho psů zajícova smrt, je platný 
jako hluchý pes na honě, je to liška podšitá“ a další). 

Na tradicích nejsou závislí jen myslivci, většina lidí 
ctí různé tradiční obřady a oslavy (křtiny, svatby, pohřby, 
promoce, poutě, dožínky, masopust, hody a mnoho dalších 
společenských akcí). Myslivecké zvyky, tradice, rituály 
a obřady jsou ze všech lidských činností nejrozsáhlejší. 
Myslivci mají nejen svou mluvu, obřady či rituály, ale také 
stejnokroje, svoji literaturu, písničky myslivecké fanfáry 
a hlaholy, názvy jídel, lahůdek a nápojů, pověry, talismany 
i přísloví, své patrony, tradičně zdobené zbraně a ozdoby, 
mysliveckou etiku a údajně i „zelenou krev“. 

   Myslivecké rituály nejsou nijak nesmyslně nadsazo-
vané, nýbrž skýtají osvědčené praktické návody při výkonu 
práva myslivosti. Například úlomek vložený do svíráku, či 
mordy není jen projevem úcty ke zvěři a důkazem opráv-
něnosti lovu, ale zajišťuje také odvětrání uloveného kusu, 
výřad není jen slavnostním zakončením lovu, ale také 
kontrolou počtu ulovené zvěře 

   Myslivecké tradice kultivují výkon práva myslivosti 
a znatelně odlišují lov od zabíjení. Veškeré tradice, tedy 
i myslivecké, mají svůj význam a patří do naší evropské 
kultury. Ing. Vladimír Vrbka

Myslivecký rok

autor může dostat jedno finanční ocenění. Autor na 1. místě 
3.000 Kč, na 2. místě 2000 Kč a na 3. místě 1000 Kč.

Do fotosoutěže budou zařazeny fotografie s dodrženou 
tématikou, které mají na zadní straně uvedeného autora, 
název fotografie, místo pořízení fotografie, kontakt. Or-
ganizátor soutěže fotografie neupravuje.  Autoři fotografií 
svojí účastí souhlasí s případným použitím fotografií při 
akcích pořádaných organizátorem fotosoutěže a k vydávání 
propagačních materiálů.

Jedná se o soutěž amatérských fotografií! Proto nevá-
hejte a zúčastněte se tentokrát i Vy!

Omlouváme se za nesprávné údaje uvedené v tabulce počtu obyvatel obce, která byla uveřejněna v minulém 
Inforu. Nedopatřením byly zaměněny řádky muži-ženy. Správné údaje jsou tyto: 

Statistika – oprava

Evidence obyvatel: statistika k 31.12.20010

0 - 6 7 - 18 19 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 99 100 +

  ženy 39 83 93 115 68 75 58 39 34 5 1

  muži 34 80 105 118 82 79 59 21 7 1 0

  celkem 73 163 198 233 150 154 117 60 41 6 1

d v ata chlapci ženy muži celkem p ist hováno odst hováno narození úmrtí s atky rozvody
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Protivánek Protivánková Absolon Smitková Sva inka Vym tal Zbo il
8 8 7 7 7 7 7

Jan Ji í Marie Jana Petr Josef Jaroslav Pavel Anna Tomáš Miroslav
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Navrátilová
12

Sedlá ková
8

nej ast jší jména
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dlouhodobý pobyt 
cizince trvalý pobyt cizince p echodný pobyt ob ana EU

v kový pr m r v roce 2009
muži ženy chlapci

492 42,8 508

trvalý pobyt ob ana EU

v kový pr m r v roce 2010

1 Chorvatsko 3 Mongolsko,2 Rusko,1 Moldavsko,1 Slovensko, 1 Ukrajina 3 Bulharsko, 1 Polsko 1 Bulharsko, 1 Polsko

94 7,58 102 7,53
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podmínek.Velmi pozorně jsme sledo-
vali promítání DVD o návštěvách paní 
Dostálové v Ugandě. Škola v Buhumi 
leží v těsné blízkosti Národního par-
ku Bwindi, jehož vzácností je výskyt 
horských goril. I mezi tato obrovská 
zvířata se paní Dostálová odvážila 
a byly z toho moc pěkné záběry. Na 
přednášce byla i dvě děvčata Terezka 
Zatloukalová a Verunka Doleželová, 
která se mohla přesvědčit o tom, jak 
se žije dětem v Africe. Určitě jim 
nezáviděla ani školu, ani to, v jakých 
podmínkách děti žijí a mimo dvě teplá 
jídla ve škole nemají co jíst a i oblečení 
dostávají jako uniformu do školy.Vět-
šina dětí jsou sirotci, ti starší se musejí 
starat o ty malé. Jako příspěvek pro 

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,

IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057 

e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz

Skrbeň, 25. února 2011

KULTURA

Jako starosta SDH Skrbeň musím 
reagovat na mylné informace někte-
rých občanů o zvýhodňování hasičů 
před jinými spolky z dotace obecního 
úřadu. Zřizovatelem zásahové jed-
notky je podle zákona 133 o požární 
ochraně obec. Tato jednotka čítá devět 
členů. O její výstroj a výzbroj se stará 
zřizovatel. Taktéž hasičská zbrojnice 
a hasičské vozidlo je obecní. V roce 
2010 jsme obecní zastupitelstvo požá-
dali o dotaci ve výši 15.000 Kč. Tyto 
finance byly použity na vícedenní po-

Na naši první schůzku v letošním 
roce jsme měli pozvanou paní Mgr. 
Dostálovou, která jezdí s nevládní 
organizací bvindi orphans pomáhat 
dětem do Ugandy. Jejich organizace 
má dvě školy, jednu v oblasti Bwindi 
na jihozápadě a druhou v Soroti v seve-
rovýchodní Ugandě. Jejich organizace 
se zabývá „adopcí na dálku“. Adop-
tovaným dětem zajišťují financování 
školní docházky zajišťují pravidelnou 
lékařskou péči a zlepšování životních 

DĚTI Z UGANDY

Zveme všechny na oslavu 
MDŽ, která se koná 12. března  
2011 ve 14.00 hod. v Obecním 
sále. K tanci a poslechu nám 
zahraje kapela J+J pana Dostála 
z Horky n/Mor. Bohatou tombolu 
a dobré občerstvení zajistí seni-
orky. Přijďte se s námi pobavit 
a užít si pěkné odpoledne. Srdeč-
ně zve senior klub.

Pozvánka na MDŽ

S dostatečným předstihem 
informujeme o termínu jarní 
sběrové soboty. Velkoobjemové 
a nebezpečné odpady se budou 
sbírat v sobotu 9. dubna. Kontej-
nery budou přistaveny v ulici Na 
Návsi od 8 do 9 hodin, u želez-
niční zastávky od 9 do 10 hodin. 
Současně bude možné odevzdat 
starý papír do dvora základní 
školy, kam ho lze stále průběžně 
odkládat každý pátek od 14 do 
17 hodin.

SBĚROVÁ 
SOBOTA

byt mladých hasičů v Beskydech. Dále 
pak na stravné a startovné taktéž pro 
mladé hasiče. Byly nakoupeny stoly 
a lavice pro různé akce pořádané hasiči. 
Na požádání toto vybavení půjčujeme 
i jiným spolkům i občanům Skrbeně 
zdarma.  V minulých létech byla dotace 
v podobné výši. Naopak každoročně 
přispíváme mateřské a základní škole 
na jejich mimoškolní aktivity.

Na svou činnost si prostředky 
zajišťujeme pořádáním zábav a ple-
sů. Nemalou částku máme ze sběru 
starého železa, které sbíráme po obci. 
Za toto železo bych chtěl občanům 
poděkovat.

Starosta SDH Skrbeň 
Jaroslav Jureček

PRAVDA O DOTACI 
PRO SKRBEŇSKÉ 
HASIČE

děti si každý mohl zakoupit výrobky, 
které děti vyrábějí. Byly  to vyřezané 
gorilky, košíčky, náramky, korálky 
a také dobrovolným vstupným 
a příspěvkem z fondu seniorů jsme při-
spěli na děti v Ugandě. Ochutnali jsme 
kávu, čaj a buráky, které nám dovezla  
paní Dostálová přímo z Ugandy. Určitě 
to byl pro všechny nezapomenutelný 
zážitek a věříme, že po další návštěvě 
v Africe se zase setkáme na další za-
jímavé besedě.

Marta Studená

Po obecním bále, maškarním 
karnevalu a III. rock plesu zakon-
čí letošní skrbeňskou plesovou 
sezónu tradiční PYŽAMOVÝ 
PLES, který se koná v sobotu 
19. března. Chystejte pyžama, 
noční košile a čepce a přijďte se 
pobavit.

PYŽAMOVÝ PLES


