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Dárců krve je i ve Skrbeni spous-
ta, o mnohých se to ani neví a nikdo 
z nich se tím ani nechlubí. Vědí, 
že dělají dobrou věc a to jim stačí. 
Přesto jsme přemluvili tři z nich, aby 
nám něco o svém dárcovství řekli. 
Všichni jsou držiteli zlaté medaile 
MUDr. Janského, která se uděluje za 
čtyřicet odběrů. „Zlatých“ dárců jsou 

ve Skrbeni možná dvě desítky, přesný 
seznam nemáme. Nicméně oslovení 
jsou do jisté míry výjimeční. V sou-
časné době zřejmě nejstarší držitelkou 
této medaile je paní Hana Piterková.  
O svém dárcovství říká toto:

Pro dárcovství krve mne a zhruba 
desítku mých kolegyň získal v roce 
1971 MUDr. Stavěl z Nákla, který 

tehdy měl na toto téma přednášku  
v příkazském závodě OP Prostějov, 
kde jsem pracovala. Tím vše začalo.  
A když jsem zjistila, že mne odběr 
nijak nezatěžuje, ale naopak že se po 
něm cítím jaksi svěžejší, pokračovala 
jsem v pravidelných intervalech i na-
dále. Stejně jako teď se odběry konaly  
v Olomouci a tak jsme v den odběru 
zameškaly celou pracovní směnu.  To 
se brzy přestalo zaměstnavateli líbit, 
ale na zásah MUDr. Stavěla se přístup 
změnil, a nikdo nám v odběrech už 
nebránil.

Sama jsem žádnou kampaň na 
získávání dalších dárců nedělala, ale 
nikoho jsem také nezrazovala. Odběrů 
postupně přibývalo a tak jsem získala 
bronzovou i stříbrnou medaili. Tehdy 
jsem si řekla, že pokud mi to zdraví 

DÁRCI KRVE
Obec Skrbeň v letech 2014 a 2015 poskytovala držitelům zlaté Janského 

medaile příspěvek na městskou hromadnou dopravu, aby měli stejné vý-
hody jako dárci s trvalým bydlištěm v Olomouci. Koncem loňského roku 
zastupitelstvo poskytování tohoto příspěvku zrušilo, avšak nikoliv proto, 
že ho už nechtělo poskytovat, ale proto, že zvýhodnění je nyní zahrnuto 
do tarifních podmínek platných pro všechny bez ohledu na místo bydliště.  
I tak je to zcela minimální poděkování za dar, který je neocenitelný a který 
může potřebovat pro svou léčbu či záchranu života každý z nás. 

BRONZOVÁ MEDAILE 
Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. 
Předává OS ČČK 
zpravidla přímo na trasfuzní stanici.

STŘÍBRNÁ MEDAILE 
Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. 
Předává OS ČČK 
na slavnostním shromáždění.

ZLATÁ MEDAILE 
Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. 
Předává OS ČČK 
na slavnostním shromáždění.
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Zastupitelstvo obce Skrbeň při-
jalo na svém zasedání 8. února toto 
usnesení:

Zastupitelstvo obce
- bere na vědomí zprávu o plnění 

usnesení a o provedených rozpočto-
vých opatřeních.

- schvaluje uhrazení členského 
příspěvku pro MAS Moravská cesta, 
z.s. za rok 2016 ve výši 20,- Kč / oby-
vatele obce.

- schvaluje finanční dar pro DC 
90 o.p.s. ve výši 5.000,- Kč.

- schvaluje finanční dar pro 
Domov pro seniory Červenka, p.o. ve 
výši 5.000,- Kč.

- schvaluje připojení obce  
k akci Vlajka pro Tibet.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

dovolí, dotáhnu to až „na zlato“.  
K tomu došlo v roce 1991, kdy jsem 
darovala krev po jednačtyřicáté. Snad 
má krev za tu dobu pomohla těm co ji 
potřebovali.

Dalšími oslovenými jsou man-
želé Pavel a Zdena Musálkovi. 
Pan Musálek začal krev darovat 
obdobně jako mnoho dalších mužů  
v době základní vojenské služby. 
Jak říká – vždyť za to byl den volna! 
Po návratu do civilu ale pokračoval 
a na svém kontě má plných 80 od-
běrů. V rodině zapůsobil v duchu 
hesla „příklady táhnou“, přidala se  
k němu i jeho manželka, která krev 
darovala osmašedesátkrát. Přitom 
se řídila myšlenkou, že buď pomůže 
jiným, nebo si „nastřádá“ krev pro 
svou rodinu, stát se může cokoliv.  
A považuje za nemorální, když si ně-
kdo za krev nechá zaplatit. Musálkovi 
mají už následovníka, jejich syn Pavel 
je držitelem bronzové plakety.

To byli jedni z mnoha dárců. Všem 
patří poděkování, ať už darovali krev 
jednou nebo mnohokrát.

- cena za 1 m3 odpadní vody 
se pro období od 1. 1. 2016 stanovuje 
ve výši 47,89 Kč + DPH. Množství 
odvedené odpadní vody pro účely 
paušální platby se na základě měření 
v předchozím roce stanovuje na 32,9 
m3/osoba/rok. 

Stočné pro rok 2016 dle takto sta-
noveného množství odvedené odpadní 
vody činí 1.575,58 Kč/osoba/rok + 
DPH, to je 1.812,- Kč.

Placení stočného lze po dohodě  
s obecním úřadem rozložit do několika 
splátek.

Stočné placené paušální částkou se 
nevybírá za děti narozené v příslušném 
kalendářním roce.

- stanovuje hodnotu kompen-
zace nárůstu stočného připadající na 
jednu osobu pro rok 2016 na 125,- Kč.

- schvaluje Dodatek č.  1  
k Pravidlům pro kompenzaci nárůstu 
stočného hrazeného za odvádění od-
padních vod kanalizací pro veřejnou 
potřebu na území obce Skrbeň.

Na konci bodu 4) Pravidel se do-
plňuje tento text:

Nárok na stravenky nevyzvednuté 
do 30. dubna roku následujícího po 
roce, za který se kompenzace posky-
tuje, zaniká. 

- schvaluje podání žádosti  
o dotaci na pořízení vozidla pro jed-
notku SDH Skrbeň z Programu na 
podporu jednotek sborů dobrovolných 
hasičů 2016 Olomouckého kraje                   
ve výši 150 tis. Kč s předpokládanou 
spoluúčastí obce ve výši 450 tis. Kč.

- souhlasí s tím, aby výkon 
působnosti speciálního stavebního 
úřadu ve věcech místních komunikací 
v obci Skrbeň byl zajištěn veřejnopráv-
ní smlouvou se Statutárním městem 
Olomouc.

- souhlasí s tím, aby byla se 
Správou silnic Olomouckého kraje 
uzavřena Smlouva o společném po-
stupu zadavatelů při výběrovém řízení 
na zhotovitele díla „Silnice III/4466 
Skrbeň, projektová dokumentace“,  
v rámci které bude řešeno i zpracování 
projektu tzv. ostatních ploch (parkova-

cí stání, vjezdy, zpevněné a travnaté 
plochy, aut. zastávky), rekonstrukce 
dešťové kanalizace a veřejného osvět-
lení podél rekonstruované silnice. 

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

Připomínáme občanům, že se  
na obecním úřadě vybírají poplatky  
za odpad (popelnice) 396,- Kč  
za osobu a stočné 1.812 Kč za osobu. 

Prosíme, respektujte pokladní dny, 
kterými je pondělí a středa. Zájemcům 
o bezhotovostní platbu sdělí obecní 
úřad na požádání potřebné údaje.  
Po uhrazení všech poplatků za všechny 
osoby v domě vzniká nárok na kom-
penzaci v podobě jídelních kuponů  
v hodnotě 125 Kč za každou osobu.  
I když se cena stočného zvýšila  
o 24 Kč, díky kompenzaci v hodno-
tě 125 Kč je reálný výdaj za stočné  
za jednu osobu na úrovni před ro-
kem 2013.

Poplatek za odpad (popelnice) je 
splatný do konce dubna, čtyř a více-
členné domácnosti ho mohou platit 
ve dvou stejných splátkách – první 
do konce dubna, druhá do konce září.

Stočné lze po dohodě s obecním 
úřadem rozložit do několika splátek.

POPLATKY

Také v letošním roce mohou ro-
diče využít možnosti požádat obec  
o příspěvek na zájmovou nebo sportov-
ní činnost svých dětí. Je pravděpodob-
né, že většina žádostí bude podána až 
v podzimním termínu, nicméně i jarní 
termín (do konce dubna) je příležitostí 
k čerpání příspěvku. V loňském roce 
bylo takto podpořeno více než 40 
dětí. Určitě je ale ještě dost těch, kteří 
o příspěvek nepožádali. Neváhejte! 
Formuláře jsou k dispozici na obecním 
úřadě nebo www.skrben.cz/ostatni-
-dokumenty/.

PŘÍSPĚVKY 
AKTIVNÍM



3

INFOR

Dnes ještě jako předškoláci a za 
pár měsíců už jako prvňáci. To je osud 
většiny dětí, které se každoročně do-
staví k zápisu do prvních tříd, aby zde 
ukázaly, že jsou na školu připraveny.

Zápis do prvního ročníku se ve 
skrbeňské škole konal v pátek odpo-
ledne 22. ledna.

Těšení se na onen významný den  
a zvědavost, co zápis obnáší, s dět-
mi samozřejmě intenzivně prožívali  
i jejich rodiče. Budoucí školáci při-
cházeli většinou s nadšením a chutí 
se předvést. 

Uvítala je krásně nachystaná třída 
a příjemné prostředí. Žáci keramic-
kého kroužku budoucím školákům 
společně s paními učitelkami připravili 
různá překvapení a drobné dárečky, 
aby z nich během tohoto významného 
dne spadla tréma a mohli se soustředit 
na otázky a úkoly, které je během zápi-
su čekaly. Malovali obrázky, počítali, 
poznávali různé tvary, barvy nebo 
písmenka. Poprvé se také seznamovali  
s prostředím, které většina z nich, po-

ZÁPIS DO ŠKOLY

Rok 2016 přináší i některé změ-
ny v dopravním značení. Jednou  
z hlavních změn je změna významu 
modré dopravní značky Silnice pro 
motorová vozidla. Ta označuje ne-
zpoplatněnou komunikaci (pokud to 
z dodatkové tabulky umístěné pod 
značkou nevyplývá jinak).  Kromě 
obecných pravidel provozu na pozem-
ních komunikacích zde platí nejvyšší 
dovolená rychlost 110 km/h (pokud 
není místní úpravou provozu, doprav-
ním značením, stanoveno jinak).

Tuto informaci přinášíme z pod-
nětu některých řidičů, kteří si nebyli 
jistí, zda mohou jet do Olomouce  
z Křelovského nadjezdu směrem ke 
Globusu bez dálničního poplatku.

KE GLOBUSU BEZ 
POPLATKU? ANO

ZAHÁJENÍ SBĚRU 
BIOODPADU

Sběr bioodpadu bude zahájen 
nikoliv až 5. dubna, jak bylo původně 
plánováno, ale o dva týdny dříve, tedy 
v úterý 22. března.

S blížícím se jarem přichází čas 
prořezávání stromů a keřů. Jako ka-
ždoročně můžete větve narovnat na 
místo k tomu určené naproti železniční 
zastávky. Větve ale opravdu rovnejte, 
manipulace se spletenými větvemi je 
o hodně obtížnější. Také respektujte 
blízkost železniční trati a zachovávejte 
od ní dostatečný odstup. Neodkládejte 
zde trnité větve, růže apod. Tento ma-
teriál nastříhejte do bionádob.

VĚTVE K DRCENÍ
 Zpráva o činnosti Obecní 

knihovny ve Skrbeni

Milí čtenáři,
letos uplyne 13 let od přestěhování 

obecní knihovny do nových prostor 
nad školní jídelnou. V současné době 
je zaregistrováno 92 čtenářů, z toho 
37 do 15 let. Je nás tedy o něco méně 
než v letech minulých. Starších čtenářů 
ubývá v důsledku úmrtí. Žáci a studen-
ti využívají i knihovny v místě svých 
škol, protože nemáme pro všechny 
dostatek povinné četby (vedeme od ka-
ždého titulu pouze jeden výtisk). Před 
dvěma lety byla v knihovně provedena 
hloubková revize. Knihy poškozené  
a čtenáři nevyužívané byly vyřazeny. 
Snažíme se knihovní fond každým 
rokem doplňovat.V současné době 

DEJME  
KNIHÁM ŠANCI

KULTURA

Před časem jsme přinesli krátkou 
zmínku o tom, že oprava silnice přes 
Skrbeň bude zařazena do seznamu 
akcí, jejichž projektová příprava 
bude zahájena v letošním roce. Zá-
ležitost skutečně pokročila. Správa 

PRŮTAH OBCÍ

silnic Olomouckého kraje uzavřela 
s naší obcí smlouvu o společném 
postupu při výběrovém řízení na 
projektanta, přičemž se nebude řešit 
pouze dlážděný úsek, ale celý průtah 
obcí – od hřbitova po kříž na konci 
ulice Jos. Fialy. Obec musí do svých 
plánů zařadit rekonstrukci staré 
kanalizace a veřejného osvětlení  
a vybudování parkovacích stání tam, 
kde to bude možné a vhodné. A kdy 
se začne? To zatím není rozhodnuto. 
Ovšem první krok – projekt – bude 
proveden.

kud nedostane odklad, bude pravidelně 
navštěvovat od 1. září.

Zápis prokázal, že o naši školu je 
ve Skrbeni i v okolí zájem. Převážná 
většina dětí, které se zápisu účastnily, 
byla ze Skrbeně. Ale zaznamenali 
jsme i žádosti o přijetí z jiných spá-
dových oblastí - Horka nad Moravou, 
Příkazy, Olomouc.

Celkově jsme zaznamenali 18 žá-
dostí o přijetí ke školnímu vzdělávání, 
ale to není číslo konečné. Jsou mezi 
nimi některé žádosti, které zůstávají  
i nadále v řešení. Přesný počet bude 
tedy znám až těsně před prvním záři-
jovým dnem.

Závěrem bych ráda poděkovala 
všem zaměstnancům za jejich zásluhy 
na dobrém jménu školy a rodičům za 
důvěru, kterou nám vzájemnou spo-
luprací projevují. Šikovným předško-
lákům vzkazujeme, že se na ně v září 
ve škole moc těšíme.

 Jarmila Kulatá
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Skrbeň, březen 2016

Seniorklub Skrbeň pořádá v sobo-
tu 5. března ve 14 hodin v Obecním 
sále veselici u příležitosti svátku žen. 
K tanci a pro dobrou náladu hraje 
skupina BETA TRIO. 

O občerstvení a bohatou tombolu 
se postarají členky seniorklubu. Vstup-
né je 50 Kč.

V sobotu 19. března se koná 
koncert Wihanova kvarteta, 
tentokrát netradičně v knihovně. 

Účinkují
Leoš Čepický (1. housle),

Jan Schulmeister  (2. housle), 
Aleš Kaspřík (violoncello),

Jiří Žigmund (viola).
Začátek je v 18 hodin.

Hračky z minulého století
Senior klub pořádá ve dnech  

18. až 20. března 2016 výstavu 
hraček, se kterými jsme si jako 
děti hráli. Budou to panenky, 
kočárky, stavebnice, plechová 
auta a různé jiné hračky. 

Některé hračky už dnešní děti 
ani neznají. Výstava proběhne  
v Domě služeb. 

Pátek 14 hod.  - 18 hod.
Sobota 10 hod.  - 18 hod.
Neděle  10 hod.  - 17 hod.

Malé občerstvení připraví 
členky senior klubu. 

Při jďte si  zavzpomínat  
a ukázat dětem a vnoučatům, jak 
jsme si hráli.
  za výbor senior klubu 

Marta Studená, předsedkyně

SVÁTEK ŽEN

KONCERT  
V KNIHOVNĚ

VÝSTAVA HRAČEK

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKRBEŇ

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

POŘÁDANÝ V SOBOTU 12. BŘEZNA 2016

V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

ZAČÁTEK JE VE 20 HODIN

HRAJE SKUPINA MOTORS

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ 60 KČ

VIII. ROCK

       PLES

V pátek 18. 3. 2016 se bude 
konat v obecním sále tradiční ba-
zárek, který začíná v 16.00 hod.  
a potrvá do 19.30 hod. Nachys-
táno bude pro vás dětské zboží, 
čepičky, zdravé láhve, jarní de-
korace a jiné.

Na vaši účast se těší
pořadatelky

mohou návštěvníci vybírat z téměř 
3217 titulů. Knihy v naší knihovně 
máme rozděleny na knihy pro děti  
a knihy pro dospělé. Najdete tu belet-
rii, poezii, naučné knihy, detektivky, 
cestopisy, knihy o historii, přírodě, 
regionu … K dispozici jsou i časopisy 
věnované čtenáři.  

Čtyřikrát do roka dostáváme nové 
knihy z Městské knihovny Olomouc, 
které máme k dispozici 1 rok. Říká 
se tomu výměnný fond a o tyto knihy 
je velký zájem, proto jsou tyto knihy 
půjčovány pouze na 1 měsíc. Po roce 
se knihy vrací zpátky do Olomouce. 

Vypůjčených knih za rok 2015 
bylo 1173. Zaevidovali jsme 76 
nových knih, které jsme získali da-
rem od občanů nebo jsme zakoupili  
z desetitisícové dotace obce. Knihy 
vždy vybíráme podle zájmu čtenářů 
(romány pro ženy, detektivky, knihy 
o historii a regionu). Největší část-
ka byla věnována na knihy pro děti  
(i povinná četba). 

V knihovně je možnost přístupu  
k veřejnému internetu. Přístup je zdar-
ma. Vloni ho vyhledalo 5 návštěvníků. 
Znamená to, že většina lidí má svůj 
přístup k internetu. 

Každoročně také pořádá knihov-
na různé výstavy a besedy. Vloni je 
navštívilo 402 osob. 

Knihovna je otevřena v úterý  
od 17.00 - 20.00 hodin a ve čtvrtek  
od 14.00 – 17.00 hodin. Zápisné na 
rok 2016 činí 20 Kč.

Těšíme se na setkávání s Vámi.
                                  

knihovnice

BAZÁREK
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19.3.2016
SKRBEŇ OBECNÍ SÁL

VODÁCKÉ SRANDABÁL

Start 20:00
Hudba: SKROL + Cirkus Pešek
O přestávkách soutěže o hodnotné ceny!

1. cena: Bežky Sporten v hodnotě 2 090 Kč
2. cena: Boby + 2x tričko

3. cena: Svítilna + 2x čelovka
A další...

Občerstvení zajištěno | Vlezny 50 Kč 

Hlavní sponzor:                            vodak-sport-olomouc.cz


