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Paní ředitelko, rok 2015 skončil, 
jak ho hodnotíte coby skrbeňská ředi-
telka mateřské školy?

Pokud bych měla odpovědět jed-
ním slovem, pak jej tedy hodnotím 
dobře. Víte, každý rok je do jisté míry 
podobný tomu předchozímu – má 
stanoveny obecně závazné vzdělávací 
a výchovné cíle, které se snažíme co 
nejlépe naplnit v každodenních čin-
nostech a aktivitách s dětmi, má do 

jisté míry stejné vzdělávací podmín-
ky – máme stejnou budovu, stejnou 
zahradu, stabilní pedagogický sbor  
a podobně, ale přináší i nové projekty, 
nové nápady, nové aktivity. Snažíme se 
vytvářet pro děti pohodové, podnětné, 
esteticky příjemné prostředí, s využi-
tím individuálních schopností a talentu 
učitelek k výtvarným, hudebním či 
tvořivým aktivitám. Velmi pozitiv-
ně hodnotím rovněž spolupracující  

a vstřícný přístup rodičů a podporu 
obecního úřadu.

Máte nějaké vánoční tradice, které 
vždy ke konci roku s dětmi ve školce 
dodržujete?

Doba adventu (a s ním související 
tradice) je  pro naše děti velmi ra-
dostné období. A je velmi hezké tuto 
dobu plnou očekávání prožívat s nimi. 
Přibližně před sedmi lety jsme s kole-
gyněmi pro naše děti vytvořily pro-
jekt s názvem „4 adventní pohádky“  
- u adventního věnce se každé pondělí 
v přátelském kruhu scházíme  u čtené 
nebo vypravované pohádky, která 
nejen „odpočítává“ spolu s rozsvěco-
vanou svíčkou dětem čas do Štědrého 
dne, ale současně přináší i poučení, 
zamyšlení a porozumění tomu, co, 

25 LET VE SKRBEŇSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V roce 2016 to bude 25 let, co paní Drahomíra Koryčanová začala 

vést skrbeňskou školku. Za tu dobu vychovala pod její střechou několik 
generací dětí, a ač jsou někteří již dospěláci, stále vzpomínají na zlaté 
časy, kdy se před obědem hrabaly v písku za školkou a po obědě si dáchly 
na lehátku. Jak hodnotí paní Koryčanová rok 2015 a potažmo celé své 
působení ve skrbeňské školce?

Máma s tátou očima dětí mateřské školy.
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jak a proč se děje, co je dobře a co je 
špatně.

Co dalšího s dětmi o Vánocích 
děláte?

Hezkou předvánoční tradicí jsou 
i naše každoroční „Mikulášské díl-
ničky“ pro rodiče a děti, ve kterých 
prožíváme těšení se na Mikuláše. 
Všichni si vyposlechnou krátký čtený 
příběh, společně si zazpíváme u kla-
víru, a pak už s dopomocí rodičů tvo-
říme. Letos to byl Mikuláš ze špalíku 
dřeva. Pochopitelně, k Mikuláši patří 
i nadílka a návštěva „opravdového“ 
Mikuláše, čerta a anděla. Náš velký 
vánoční den bývá přibližně týden před 
Vánocemi. Děti ráno uvítá rozsvícený 
stromeček s kupou dárků a když se 
všichni sejdeme, děti si vyposlechnou 
jednoduchý vánoční příběh, zpívají 
koledy, rozkrajujeme jablíčko, aby-
chom byli zdraví, házíme střevícem, 
abychom věděli, jestli pojedeme na 
výlet, pouštíme svíčičky ze skořápek, 
mlsáme maminkami poslané cukroví 
a hlavně rozbalujeme „školkové“ 
dárky. Hezkou tradicí je jistě i to, že 
si všechny děti odnášejí ze školky 
domů svůj malý osobní dárek. Je to 
ten nejjednodušší způsob, jak dětem 
prakticky ukázat, co je „moje“ a co 
„naše“. Tradic máme ještě mnohem 
více, ale to bych mohla povídat ještě 
dlouho. Abych nezapomněla – chtěli 
jsme letos  začít novou tradici – máme 
v polích vyhlédnutý smrček a těšili 
jsme se, jak půjdeme připravit zvířát-
kům vánoční hostinu, ale počasí bylo 
proti nám. Tak snad příští rok.

Jak vnímají vlastně dnešní děti 
Vánoce? Je to spíše o materiálních po-
třebách, nebo vnímají i ten čas „svátků 
klidu a rodiny“?

Myslím, že je děti vnímají stále 
stejně - je to pro ně doba stromečků  
a dárků od Ježíška. A upřímně - my-
slím, že po prvním okamžiku okouz-
lení z rozsvíceného stromečku je to 
opravdu o radosti a veselém výskání 
při rozbalování dárků, které má ke 
klidu hodně daleko. (směje se) A že 
právě ta upřímná radost ze splněných 

přání je to, co maminky, táty, babičky  
a všechny ostatní dospěláky hřeje  
u srdce a spoluvytváří ty Vámi zmiňo-
vané svátky klidu a rodiny. Malé dítě 
totiž prožívá Vánoce svým dětským 
způsobem a to, že vyrůstá v láskypl-
ném prostředí klidu a pohody rodiny, 
bere jako samozřejmost. To asi my, 
dospělí, si po předvánočním chvatu 
přejeme klidné Vánoce. (usmívá se)

Dáváte si do nového roku, kro-
mě toho osobního, i nějaké profesní 
předsevzetí?

Osobní předsevzetí si nedávám 
– obvykle dělám to, co považuji za 
důležité, v tu dobu, kdy to považuji 
za důležité. A ani profesní předsevzetí 
zcela určitě nedělám 1. ledna.  Profes-
ně je to spíše jakési hodnotící ohlédnu-
tí za právě uplynulým školním rokem, 
takže tedy spíše je dělám 1. září. Na 
začátku nového školního roku mívám 
zpravidla promyšlené, co je třeba vy-
lepšit, doladit, dotáhnout, zařídit, lépe 
načasovat a tak dále.

Ředitelkou mateřské školy už jste 
nějaký ten rok, jak se napříč dobou 
mění děti a jejich přizpůsobení se 
době?

Dříve ředitelkou, teď vedoucí 
učitelkou MŠ ve Skrbeni už nějaký 
ten rok – přesněji, letos to bude 25 let  
- a vždycky jsem usilovala o to, 
aby školička byla pro děti místem 
klidu, pohody a bezpečí, aby byly 
respektovány obecně lidské, vývojové  
a individuální potřeby dětí, aby pe-
dagogický přístup učitelek byl osob-
nostně orientován, aby vzdělávací 
a výchovný obsah byl v souladu se 
závaznými vzdělávacími dokumenty 
a aby osobní svoboda dětí byla v rov-
nováze s nezbytnou mírou omezení, 
zejména z nutnosti zajistit bezpečnost 
dětí a dodržovat v MŠ určitý  nezbytný 
řád. Vždy jsem se snažila při vedení 
MŠ používat zdravý selský rozum  
a nejen proto, že jsme „na dědině“. 
Ale k vaší otázce -  změna bývá zpra-
vidla důsledkem změny podmínek. 
Logicky tedy zásadní společenské 
změny s sebou přinesly změny na 

různých úrovních, tedy i ve výchově 
a vzdělávání. Tak, jak se přizpůsobu-
jeme podmínkám doby my, dospělí, 
tak se jim přizpůsobují i děti.  Záleží 
jen na nás - jaké podmínky pro rozvoj 
osobního potenciálu, jakou motivaci, 
jak podnětné vzdělávací prostředí, 
jaká pravidla, jaké vzory a mantinely 
chování jim nabídneme a vštípíme. 
Na jednu věc bychom opravdu neměli 
zapomenout - že jsou to děti a že na 
nás záleží, zda a jak se mění a měnit 
budou. A že navzdory změnám, které 
svět provázely, provázejí a provázet 
budou, existují hodnoty a normy, 
jejichž důležitost a nezastupitelnost 
se nemění. 

Před relativně krátkou dobou do-
stala budova školky nový kabát, jak 
hodnotíte změnu s odstupem času?

Nejen kabát, pane redaktore, 
ona dostala něco mnohem mnohem 
potřebnějšího – celé patro a kom-
pletní rekonstrukci a postupně i nové 
vybavení. Velmi si cením rozhodnutí 
obecního zastupitelstva zásadním způ-
sobem řešit ožehavou problematiku 
umisťování dětí v předškolních zaří-
zeních – mateřská škola není hlídací 
zařízení, mateřská škola je vzdělávací 
zařízení a v nároku na vzdělávání jsou 
si děti rovny. A dnes už není třeba vést 
ve Skrbeni debaty, zda umístění v MŠ 
potřebuje víc ten či onen.

Máte nějaké zásadní plány, které 
plánujete v nejbližší době ve školce 
realizovat?

Plán mám stále stejný už 25 let  
a zcela určitě je zásadní – řeknu to vel-
mi jednoduše – chci i nadále pracovat 
v mateřské škole, kde jsou spokojené 
děti a spokojení rodiče, a využívat  
k tomu všechny možné cesty a výchov-
né a vzdělávací metody a formy práce  
s dětmi, vracet ke „starým“ osvědče-
ným akcím a aktivitám, plánovat nové, 
starat se o zlepšování materiálních 
podmínek (vždy je co zlepšovat), vy-
tvářet pohodové pracovní prostředí pro 
učitelky, spolupracovat s těmi, kdo nás 
podporují nebo přinášejí nové nápady. 
Teď mám na mysli rodiče „našich“ 
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dětí, zřizovatele, vedení ZŠ a MŠ, 
skrbeňské hasiče či seniory, Skrbeňá-
ček, kterým, podle našich možností, 
vstřícnost a podporu oplácet. 

rozhovor připravil  
Ing. Jakub Wittka

V letošním roce nás čekají dvě 
velké akce. Je to rekonstrukce části 
místní komunikace v ulici Vyhnálovská 
a hřiště.

První projekt řeší rekonstrukci 
místní komunikace, která je hlavní 
spojnicí středu obce a zástavby na 

PLÁNY – ZÁMĚRY

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

západní straně vesnice. Rekonstru-
ovaný úsek začíná u křižovatky uli-
ce Vyhnálovská s ulicí Hynkovská  
a končí na křižovatce s ulicemi Příčná, 
V Oleškách a Nádražní. Obsahem 
projektu je úprava dopravní situace 
stávající komunikace, na kterou bu-
dou později navazovat další úpravy  
v ulici V Oleškách. Stávající poško-
zená a nevyhovující komunikace  
s přilehlým nepoužívaným chodníkem 
bude nahrazena novou asfaltobeto-
novou vozovkou, podél které bude 
vytvořen dlážděný podélný parkovací 
pruh přerušovaný sjezdy k jednot-
livým nemovitostem. Na začátku  
a konci úseku budou vytvořeny sta-
vebně upravené zpomalovací prahy/
zvýšené křižovatky. Přínosem rekon-
strukce bude odstranění havarijního 
stavu komunikace, zklidnění dopravy 

Jak si občané určitě všimli, rozhod-
lo zastupitelstvo o zvýšení poplatku za 
odpad z dosavadních 372 Kč na 396 Kč. 
Původní sazba platila od roku 2007. Od 
té doby se podstatně rozšířily možnosti, 
jak se pohodlně a legálně odpadu zba-
vit: sběr bioodpadu, celoroční možnost 
odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče 
(pračky, ledničky, sporáky atd.) do 
dvora obecního úřadu, stejně tak i ko-
vového odpadu, každoroční jarní drcení 
větví. To vše, včetně tříděného sběru  
a jarního a podzimního sběru ob-
jemného a nebezpečného odpadu je  
v poplatku zahrnuto. Pokud by ale měl 
odpovídat všem nákladům, byl by ještě 
o cca 30 Kč vyšší. 

Na této úrovni se drží i díky tomu, 
že skrbeňští občané (alespoň většina  
z nich) odpad třídí. Celkově skrbeňští 
občané produkují směsného komunál-
ního odpadu (obsah popelnic) méně, 
než je průměr. Z dvaceti šesti obcí svo-
zové oblasti Technických služeb města 
Olomouce je Skrbeň na pátém místě se 
167 kg/osobu/rok. Krajský průměr je 
273 kg, celostátní 265 kg. Co se týká 
vytříděnosti, jsme s 19% na 11. místě.  

POPLATEK ZA ODPAD To ovšem neznamená, že třídit ještě 
víc nelze, nebo že třídí všichni. Obce 
si nyní nechávají udělat rozbor sveze-
ného odpadu, ze kterého vyplyne, kde 
jsou ještě rezervy. Obdobný rozbor lze 
udělat i u jednotlivých popelnic. Je třeba 
si uvědomit, že zaplacením poplatku 
např. za tři osoby v domě nevzniká 
nárok na vyvážení tří popelnic. Jedná 
se o podíl na celkových nákladech na 
odvoz a likvidaci odpadů v obci. Pokud 
například některé dvoučlenné domác-
nosti pravidelně vyvážejí dvě popelnice  
a domácnostem se šesti sedmi členy 
stačí jedna až dvě, je to zarážející.

Na jednom z nedávných zasedání 
zastupitelstva upozornil pan Kole-
ňák na skutečnost, že při jízdě od 
Nové čtvrti nejsou výstražná světla 
přejezdového zabezpečovacího zaří-
zení vidět. Přijíždí-li vlak od Horky, 
mnozí řidiči ho včas nezpozorují  
a dochází k nebezpečným situacím. Na 
základě tohoto podnětu požádal obecní 
úřad Správu železniční dopravní cesty  

a zajištění dostatečně kapacitního pro-
pojení okrajové části obce s centrem 
obce při současném zvýšení bezpeč-
nosti provozu (režim „obytná zóna“).  
V současné době se připravuje vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby.  
O jeho výsledku a o termínu rekon-
strukce budeme průběžně informovat.

Na hřišti se bude dělat větší z při-
pravených ploch – vznikne zde hřiště 
určené hlavně pro malou kopanou. Po 
několika jednáních bylo rozhodnuto na 
menší ploše vybudovat hřiště nejen pro 
volejbal a nohejbal, ale i pro tenis. To 
si ovšem vyžádá změnu územního roz-
hodnutí. Realizace by tedy přicházela 
v úvahu po vyřízení všech náležitostí 
spojených s touto změnou.

O dalších, v porovnání s uvedenými 
už menších akcích bude rozhodnuto  
v rámci přípravy rozpočtu. 

ŽELEZNIČNÍ 
PŘEJEZD

o doplnění výstražných světel. Z ná-
sledné odpovědi vyplývá, že přejezd 
odpovídá platným normám a že dopl-
nění dalších „výstražníků“ je možné 
na základě veřejnoprávního jednání. 
Prosté doplnění dalších výstražných 
světel však z technického hlediska bo-
hužel nelze provést. Vzhledem k sou-
časným doporučením Drážní inspekce  
a umístění přejezdu v zastavěné oblasti 
by bylo pravděpodobně rozhodnuto  
o jeho zabezpečení závorami, což 
představuje náklady cca 12 mil. Kč. 
Bude snahou SŽDC zařadit rekon-
strukci přejezdu do plánu investic na 
další léta, realizace je samozřejmě 
závislá na přidělených prostředcích.  
Do té doby nezbývá, než dodržovat 
zákon o provozu na pozemních komu-
nikacích a být opatrný.

Do roku 2016 vstupuje Skr-
beň s tímto počtem obyvatel:
muži do 15 let 103
muži nad 15 let 493
ženy do 15 let 94
ženy nad 15 let 504
celkem 1194

KOLIK NÁS JE
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Ve čtvrtek 25. února v 18:00 hod. 
se koná v knihovně beseda s cesto-
vatelkou a fotografkou Mgr. Alenou 
Ceplovou. Beseda bude doplněna 
promítáním fotografií z její cesty po 
Nepálu.

Mezi koncem ulice Zahradní a Hradiskem je pozemek porostlý rákosem, ze 
kterého na jednom místě vyčnívá skupina velkých vrb. Při pozemkové úpravě 
byl pozemek určen pro vysazení remízku. Přednost ale dostala jiná místa a až 
loni na podzim se o výsadbě začalo reálně uvažovat. Záměr byl vysekat rákos 
a traviny na části přiléhající k polní cestě za Hradiskem a na takto připravené 
ploše začít s výsadbou. Pár stromů zde totiž podél cesty už roste. Jaké bylo naše 
překvapení, když se po vysečení nečekaně objevily tři řady různě vzrostlých 
sazenic dubů a další stromy. Za tuto zapomenutou výsadbu vděčíme zřejmě již 
zesnulému panu Antonínovi Trubačíkovi staršímu, neúnavnému a obětavému 
myslivci. Díky němu nebude zdaleka nutné osazovat celou plochu a některé 
mladé doubky navíc poslouží pro přesazení na jiná vhodná místa. 

ZÁRODEK REMÍZKU

Vás srdečně zve na

DÍLNIČKY PRO DĚTI A MAMINKY
Kdy: v sobotu 27. 2. 2016 od 15:30 hod.

Kde: Dům služeb 

Zveme Vás na tvořivé odpoledne. Děti si mohou vytvořit barevná zvířátka 
z papírových talířů a maminky šperky z polymerové hmoty fimo. S sebou 
si vezměte dobrou náladu a přezůvky.

BESEDA O NEPÁLU

KULTURA

Tříkráloví koledníci letos 
ve Skrbeni vybrali celkem 
21.481 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA


