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Tak by se dala nazvat ekologická 
škola v přírodě, kterou prožilo v týdnu 
od 17. června do 21. června 31 žáků 
skrbeňské školy. Pro svoje aktivity 
si vybrali CHKO Beskydy nedaleko 
slovenské státní hranice. V celoden-
ních animačních programech se vě-
novali vodnímu čarování, životu v lese  
a lesnímu hospodářství, vyhledávali 
pobytová znamení zvířat, stopařili, 
zabývali se odpady a jejich násled-
ným využitím či recyklací, pozoro-
vali slunce a mluvili o udržitelných 

i neudržitelných přírodních zdrojích. 
Komu se po přečtení těchto řádků 
zdá, že to asi byla pěkná nuda a pouhá 
teorie, ten se hluboce mýlí. Klukům  
a děvčatům můžeme jen závidět, neboť 
si užili kupu legrace, dokázali, že to, 
co se ve škole učí, umí s humorem  
a vlastní tvořivostí využít v praxi  
a ještě se při tom zvládnou dobře ba-
vit. Vedle celé řady her a zábavných 
soutěží prokázali zručnost při výrobě 
vlastního mlýnského kola, které po 
zapojení na dynamo opravdu rozsví-
tilo pomocí vodního zdroje žárovku, 
vyzkoušeli si náročnou roli módních 
návrhářů z odpadového materiálu  
a uspořádali vkusnou módní přehlídku. 

ZA POZNÁNÍM 
DO BESKYD

Nezapomínalo se ani na pravidelný ak-
tivní pohyb při prozkoumávání CHKO.  
A protože oblast je rozlehlá a času bylo 
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Zastupitelstvo obce přijalo na svém 
23. zasedání 10. června toto usnesení:

1/23/2013
ZO bere na vědomí informaci  

o plnění usnesení a přípravě akcí.

2/23/2013
ZO schvaluje závěrečný účet obce 

za rok 2012 bez výhrad.

3/23/2013
ZO schvaluje, že o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2013 bude 
požádán Krajský úřad Olomouckého 
kraje.

4/23/2013
ZO ruší provedené výběrové řízení 

na stavbu Rekonstrukce kanalizace Vy-
hnálov – úsek č. 1, 3 a 4 a ukládá sta-
rostovi vypsat nové výběrové řízení.

5/23/2013
ZO schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 2/2013.

6/23/2013
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 

Střední škole a základní škole DC 90, 
s.r.o., Olomouc – Topolany ve výši  
10 000,- Kč.

Na stránkách www.idsok.cz 
v sekci „Jízdní řády“ byl zveřej-
něn pracovní návrh jízdního řádu 
vlaků na období 2013/2014.

Připomínky se zdůvod-
něním můžete uplatnit pro-
střednictvím obecního úřadu 
nejpozději do 10. 7. 2013.

V květnovém Inforu byl článek s názvem „Dopřejme si chvíli ticha“.  
V něm se apelovalo na vzájemnou ohleduplnost a vyzývalo k tomu, aby alespoň 
v neděli odpoledne bylo respektováno právo každého na klid a aby se v tuto dobu 
dodržovala obecní vyhláška zakazující v určenou dobu používat křovinořezy, 
sekačky , motorové pily a pod. Bohužel, stále je dost těch, kteří toto respektovat 
nehodlají. Například v neděli 16. června odpoledne se vrčení sekaček ozývalo 
z několika míst v obci. Tito „pilní“ jedinci by si měli uvědomit, že sousedům 
může dojít trpělivost. Porušení obecní vyhlášky je považováno za přestupek, 
za který lze uložit citelnou pokutu. 

Návrh jízdního 
řádu vlaků

OHLEDUPLNOST CHYBÍ?

Seniorklub připravil na 10. červen-
ce proškolení řidičů panem Charou-
zem z BESIPu. Školení se bude konat 
v domě služeb v 17 hod.  Kdo si chce 
osvěžit povinnosti řidiče a seznámit se 
s novými pravidly a značkami, určitě si 
z besedy odnese zajímavé poznatky.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

málo, přepravovali jsme se na speciál-
ně vybavených koloběžkách, které po 
pár kilometrech perfektně zvládali jak 
starší děti, tak i naši prvňáci, kteří se 
drželi nadmíru statečně a zodpovědně.  
A protože Beskydy jsou krásné, pan 
kuchař na zdejší chatě skvěle vařil 
a počasí nám přálo, tak jsme si při 
odjezdu slíbili, že se do této lokality 
určitě ještě jednou vrátíme. Bylo to pro 
všechny účastníky příjemné zakončení 
letošního školního roku a všem, kdo 
nám ho umožnili, děkujeme.

Mgr. Jarmila Kulatá

Olomoucké 
Poděbrady vábí 
novinkami

Přírodní koupaliště olomoucké 
Poděbrady vstupují do letošní sezóny  
s novými provozovateli.

Tým entuziatických rekreologů 
čeří jezerní vody řadou novinek.

Ve spolupráci s majitelem areálu  
a budovy restaurace Terasa panem 
Sedláčkem připravujeme na léto kalen-
dář akcí, které zaujmou jak sportovní, 
tak kulturychtivé návštěvníky. Termíny 
a aktuální program k těmto podnikům 
najdete na nově vzniklých webových 
stránkách www.olomuckepodebrady.cz 
a na známé sociální síti, uvádí Jiří 
Holub (jeden z provozovatelů). Pro 
jednoznačnou identifikaci areálu 
vzniklo i nové logo, zmiňuje dále. 
“Prakticky od února probíhal úklid  

Každá obec rok co rok usiluje 
o získání nějakých dotací. Žádostí 
se podává více, zdaleka ne všech-
ny bývají úspěšné. Naší obci se 
letos podařilo získat dvě, a to na 
opravu chodníků v ulici Na Návsi 
z Programu rozvoje venkova pro-
střednictvím MAS Moravská cesta 

ZÍSKANÉ DOTACE (předpokládaná dotace 411 253 Kč)  
a na zpracování územního plánu obce 
z Integrovaného operačního programu 
218 500 Kč.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
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Úterý 18. června letošního roku – pro někoho obyčejný 
pracovní den, pro děti z naší mateřské školy den výletní.  
Meteorologové na tento den slibovali slunečno s odpoled-
ními teplotami 35 stupňů Celsia. Již v sedm hodin ráno vše 
nasvědčovalo tomu, že tento den mikiny ani pláštěnky po-
třebovat nebudeme. Něco po půl osmé se děti s batůžky na 
zádech, některé se slzičkami v očích, vydaly ke krásnému 
sněhobílému autobusu a ten se brzy naplnil osmačtyřiceti 
natěšenými dětmi.  Pak už jen zbývalo zamávat maminkám, 
tatínkům, babičkám, bráškům a sestřičkám a náš usměvavý 

pan řidič mohl zařadit rychlost a rozjet se za dopoledním 
dobrodružstvím. Děti mohly pozorovat ubíhající okolní 
krajinu, avšak pohledy dětských očí směřovaly častěji do 
horního prostoru autobusu, kde v televizi běžely pohádky 
o Krtečkovi. S příbývajícími kilometry na tachometru při-
bývalo i dětských dotazů: „ Kdy už tam budem?“  Naštěstí 
Střížov není od Skrbeně tak daleko, a proto jsme ve čtvrt 
na devět mohly dětem odpovědět: „Už jsme tady!“ 

Sláva, nazdar výletu!

a úpravy vně i uvnitř Terasy. Starost o břehy kolem plá-
ží zabrala nejvíce času. Kosili jsme traviny, vysekávali 
křoví a sbírali mrtvé ryby. Připraveni jsme již i na větší 
návštěvu cyklistů, kteří budou moci uložit své bicykly na 
novém velkokapacitním stojanu”, prozrazuje dále Holub. O 
prázdninách budeme ve spolupráci s o. s. Be Life pořádat 
několik příměstských táborů. Menší i větší děti si určitě 
vyberou z lákavé nabídky zaměření. V plánu je letos ještě 
zřízení webkamery, která by snímala břehy areálu a dávala 
tak skrze internet informace návštěvníkům o aktuálním 
stavu počasí a návštěvnosti. Tento počin je však závislý 
na datovém připojení, které je do této lokality obtížné 
dostat. Provozovatelé však věří v úspěch a tím by i hosté 
měli možnost online připojení chytrých telefonů či tabletů 
zdarma, dodává Holub. Ideálním stavem pro tento rok by 
byla i revitalizace hřišť na plážový volejbal a nohejbal, 
které v současné době připomínají jen osamocené kůly 
v trávě. Věříme, že budeme mít čas a sílu zbudovat ales-
poň hřiště na ringo, badminton či speedminton, které by 
mohly návštěvníkům zpříjemnit chvíle u vody a rozšířit 
tak nabídku pro trávení volného času na Poděbradech. 
Doufejme, že plány a vize nového týmu provozních 
vyjdou dle očekávání a počasí nastaví teplejší tvář než  
v dosavadních dnech.

Petr Macháň, provozovatel
Za plotem rodinného domku č. p. 101 na děti čekalo 

obrovské překvapení. Mezi keříky a skalničkami se táhly 
desítky metrů kolejí a když pan majitel, výpravčí, průvodčí, 
výhybkář a opravář v jedné osobě stiskl tlačítko, po kole-
jích se ze stanice Drahanovice rozjel model motorového 
vláčku se čtyřmi vagóny. Projížděl kolem jezírka, několika 
zatáčkami, tunelem i po mostě do vršku na konečnou. Květ 
levandule, který se skláněl nad kolejemi, se při každém 
dotyku se střechami vagónků jemně rozhoupal. Děti pobí-
haly nahoru a dolů po vydlážděných cestičkách a sledovaly 
s nadšením cestu vlaku. Potom „pan vrchní železničář“ 
přistoupil ke kolejím, párkrát něco cvaklo a hned se po 
kolejích šinula černá parní lokomotiva s cisternami. Toho, 
že by jedna z cisteren podle nápisu mohla obsahovat zlata-
vý mok, který nejlépe chutná dobře vychlazený, si všimly 
pouze některé paní učitelky. Sluníčko začínalo pálit, a proto 
jsme už raději popadli batůžky, rozloučili se a vyrazili na 
nedaleké hřiště. Tam se děti usadily na lavečky, doplnily 
tekutiny a posvačily. Po chvilce, zase plné elánu, dováděly 
a hrály mezi vysokými stromy poskytujícími dostatek stínu 
na schovávanou. 

Druhou zastávkou našeho výletu byly Čechy pod 
Kosířem. Nádvořím zámku nás provedl údajně pravnuk 
posledního majitele zámečku. Perfektní akustiku na nádvoří 
vyzkoušely děti písničkou a pak se už vydaly do zámeckého 
parku. Barevné fáborky značily cestu kolem rybníka a ve 
stínu nádherných obrovitánských stromů čekaly na děti 
kartičky s úkoly. Malým cestovatelům nevadilo ani horko 
ani delší procházka parkem a na konci celého putování 
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Skrbeň, červenec 2013

 Na začátku června se konaly 
dvě „besídky“ žáků skrbeňské 
pobočky Základní umělecké 
školy Litovel, na kterých se 
představily děti učící se hře na 
klavír. Vyučování probíhá denně 
od pondělka do pátku každé od-
poledne. Takový zájem vyvolala 
možnost naučit se hrát na hudeb-
ní nástroj.

Zúčastnil jsem se jedné  
z těchto „besídek“ a často jsem 
bez nadsázky žasl nad tím, jak 
dobře už mnozí žáci hrají. Byla 
to opravdu radost poslouchat – ty 
nejmenší i ty pokročilé. Všichni 
hráli s chutí. Vzpomněl jsem si, 
jak jsme před několika roky po-
řizovali klavír s tím, že na něm 
budou hrát pozvaní umělci a snad 
se na něm naučí hrát i skrbeňské 
děti. Daří se obojí. Když jsem 
odcházel, napadlo mne shrnující 
konstatování: Má to smysl.

Tomáš SpurnýPoradna pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory, kterou provo-
zuje občanské sdružení InternetPoradna.cz, nabízí novou formu poskytování 
této služby, a to terénní, tedy v přirozeném prostředí klientů. Lidé, kteří se 
nemohou dostavit osobně do Poradny tak mohou využít Poradnu například  
u sebe doma. 

„Terénní forma této poradenské služby je určena lidem, kteří celý den pečují 
o osobu se zdravotním postižením a potřebují poradit. Je určena i těm, kteří 
jsou upoutáni na invalidní vozík či na lůžko a nemohou se tak dostavit k nám 
do Poradny,“ říká Kristýna Sklenářová, vedoucí služby a dodává: „Sociální 
pracovnice může přijet k zájemcům až do vzdálenosti 20 km od Olomouce.“ 

Poradna je určena lidem se zdravotním postižením, jejich blízkým a také 
seniorům. Zájemcům nabízí pomoc hlavně při řešení dluhů, sporů vzniklých  
z předváděcích akcí či podomních prodejů; také při sepisování námitek a od-
volání nebo konzultace k žádostem o dávky.

Pokud zájemci o tyto služby ze zdravotních či jiných důvodů nemohou 
navštívit Poradnu na adrese  Wurmova 7 v Olomouci, mají možnost požádat  
o schůzku v místě bydliště, a to na telefonních číslech 774 724 877; 587 406 
126, na Skype: poradna.pro.ozz, nebo emailem olomouc@iporadna.cz.     

Podmínkou poskytnutí služby je vzdálenost místa bydliště od sídla porad-
ny do 20 km. Poradna poskytuje tuto službu bezplatně a je podpořena Nadací 
Taťány Kuchařové Krása pomoci, rovněž i Statutárním městem Olomouc ze 
zdrojů MPSV ČR.

PORADÍME VÁM U VÁS DOMA

MÁ TO SMYSL

Skrbeň – moje vesnice,
Mám ji ráda velice.
Žiju v ní už deset let,
Zalíbila se mi hned.
Nechci ji nikdy opustit 
A doufám, že v ní budu žít
Až do konce svého života
Skrbeň je moje vesnice bohatá.

Viktorie Adamicová

VERŠE O SKRBENI

je čekal poklad. To, že pod několika sáčky s bonbóny se skrývají ještě další 
„cennosti“, se dověděly až ve školce. 

Zpáteční cesta rychle ubíhala, autobusem zněly nejrůznější písničky a těsně 
u cedule s nápisem Skrbeň se z autobusu rozléhala píseň „Sláva, nazdar výletu!“ 
A pravda byla i „Nezmokli jsme, už jsme tu“. Splnění posledního požadavku 
„A my máme velký hlad a my chceme obědvat“ zajistily paní kuchařky. Po 
dobrém obědě i klidné spaní v postýlkách uvítala většina dětí. A kdo ví, možná 
se jim zdálo o princezně nebo zámecké paní. Ale to se už musíte zeptat malých 
výletníků. O tom, že se jim výlet líbil, svědčí první středeční slova ve školce: 
„Dobrý den, paní učitelko. Dnes pojedeme zase na výlet?“  

Pro Infor Skrbeň  Mgr. Lenka Adamcová

KULTURA


