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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXV. 2015

„Na kopci u Močidla bylo díky sněhové nadílce živo…“

Flek, kam se podíváš
Kateřina Janíková se svým mužem Jaroslavem před více než dvaceti lety
dali za vznik malému podnikání, díky kterému ze Skrbeně putuje každý
měsíc několik set kasírtašek křížem krážem celou republikou.

Před jak dlouhou dobou jste začala podnikat?
Pokud dobře počítám, tak je to letos dvacet jedna let, tedy od roku 1994.
Byla jsem vyučená v oboru brašnářství
a sedlářství, takže jsem v podstatě po-

kračovala v tom, co jsem se naučila.
Manžel se poté musel řemeslu přiučit,
protože pro podnikání bylo potřeba
více rukou.
Proč jste se vrhla zrovna do podnikání tady této povahy?
Bylo to spíše podnikání z nouze,
neměli jste žádnou práci a práce bylo
obecně málo. V té době jsem se potkala
s člověkem, který toto řemeslo dělal
doma a navíc sám, tak jsem si říkala,
že bychom to mohli zkusit taky. Začali
jsme šít a vyrábět první výrobky doma,
vedle plotny, na jídelním stole, prostě

kde se dalo. Před dvanácti lety jsem
přestěhovala svou činnost do této malé
dílny (u vstupu do statku, pozn. autora),
která tvoří dvě menší místnosti, které
ale úplně pro výrobu stačí. V jedné
mám materiál, kde ho řežu, a v druhé
dva průmyslové šicí stroje, kde výrobky
dostávají konečnou podobu.
Postupně jste se s manželem vyprofilovali jako výrobci kasírtašek,
ale předtím jste vyráběli více druhů
zboží, že?
Ano, zezačátku jste dělali více
věcí, měli jsme vzorkovou prodejnu
na domě služeb. Dělali jsme dětské
a dámské kabelky, pánské aktovky,
sportovní tašky, batohy nebo peněženky. Na tržnici to ale stejně člověk
dokázal koupit levněji, než já jsem
měla výrobní náklady, a doba byla
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taková, že lidé raději sáhli po levnejší, méně kvalitní kabelce z tržnice.
Takže tržnice pro nás byla velká
konkurence.
Takže jste přešli na kasírtašky
neboli fleky…
Ano, vyrobili jsme pár kasírtašek
a manžel s nimi doslova oběhával
hospody po vesnicích. Byl o ně zájem,
a v současné době máme kontakty
po celé republice. Velký zájem mají
i gastrocentra, tedy velkoobchody, které poté distribuují zboží do restaurací
a hospod.
Kolik zhruba vyrobíte za týden
kasírtašek?
V současné době dokážu za týden
vyrobit kolem sta kusů. Než manžel
dostal práci a dělávali jsme kasírtašky
spolu, vyrobili jsme jich i více, ale zase
na uživení pro dva lidi to nebylo. Když
je teď hodně práce, manžel mi občas
pomůže, děti také někdy přiloží ruku
k dílu, a když je nejhůř a objednávek je
opravdu hodně, pomůžou i kamarádky
a kamarádi. (smích)
Jaká je vaše pracovní doba?
Od brzkého rána až tak do šesté
večerní, kdy přijíždí manžel, to beru
jako konec pracovní doby, ale někdy
si dám přesčasy.
Chcete ještě svoji výrobu rozvíjet?
Jednoznačně, mám v hlavě moc
nápadů. Třeba ten, kdy bych chtěla
do kůže razit vzory a například monogram, které si zákazník objedná.
Jsem v tom sice ještě laik, ale právě
po té šesté večerní si začínám hrát
a experimentovat. Navíc, kdysi bylo
pravidlem, že kasírtašky byly černé,
dnes se ale začíná pracovat i s materiálem hnědým, maskáčovým, někdo
chtěl dokonce i růžovou barvu…
Když přijde i nabídka na jinou
práci, vezmete ji?
Ano! Kasírtašky jsou sice z velké
většiny hlavní podstatou podnikání, ale
čalounila jsem třeba celý autobus nebo
dělala sedáky do tanku. (smích) Navíc,
někdy přijde člověk s flekem, který
ho má už úplně roztrhaný, ale chtěl
by ten samý. I když ho jako takový
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nevyrábím, přizpůsobím se, vyrobím
mu ho a vezmu si rovnou šablony
a někdy ho začnu vyrábět jako další
model. Dělám i drobné opravy kabelek
a jiného koženého zboží, což mnozí
skrbeňáci ví, ale vždy až po večerech,
ve volných chvílích.
Máte vůbec představu, kolik jste
vyrobila za celý svůj život fleků?
No, to nemám, ale číslo by to bylo
jistě zajímavé. Vzhledem k tomu, že
je jich za měsíc do několika set, nedovedu si to takhle rychle odhadnout.
Navíc, někdy přijdou slabší časy,
jindy zase nestíhám, takže si opravdu
netroufám odhadovat.
I skrbeňští hospodští mají fleky
od vás?
No jistě! Jak by to vypadalo, kdyby neměli??? (smích)
Rozhovor připravil
Ing. Jakub Witka

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svých zasedáních 19. ledna a 2. února tato usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti
o poskytnutí příspěvku Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotky SDH ve
výši 20.000 Kč se spoluúčastí obce
30.000 Kč, a to na nákup motorového
kalového čerpadla.
ZO souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z programu ministerstva pro
místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015“ na realizaci
projektu „Od semínka k lesoparku“
(vysazení remízku/lesoparčíku na p.č.
413/52).
ZO souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Státní

podpora sportu pro rok 2015, program
133510, subtitul 133512 – podpora materiálně technické základny
sportovních organizací“ na realizaci
projektu „Skrbeň – víceúčelové sportoviště“.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy
o využívání sportovního hřiště mezi
obcí Skrbeň a TJ Sokol Skrbeň. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
Pozn.: Tato smlouva byla povinnou
přílohou žádosti o dotaci.
ZO schvaluje aktualizaci Plánu
rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/na období 20152018 s výhledem do dalších let.
ZO schvaluje uzavření kupní
smlouvy o převodu pozemků p.č. St.
342/1 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 322 m2, p.č. St. 398/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
770 m2, p.č. 432/19 – ostatní plocha
o výměře 10.128 m2, p.č. 432/35 –
ostatní plocha o výměře 2.198 m2, p.č.
St. 447/1 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 169 m2, p.č. St. 448/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78
m2, vše v k.ú. Skrbeň, z vlastnictví
paní Lipnické do vlastnictví obce
Skrbeň, prostřednictvím společnosti
NEXT REALITY GROUP a.s., za
celkovou cenu 900.000,- Kč (včetně
rezervačního poplatku/odměny za
zprostředkování). Podpisem smlouvy
o rezervaci a kupní smlouvy je pověřen
starosta.
ZO schvaluje výběr zhotovitele
stavby „Rekonstrukce kanalizace Vyhnálov – úseky č. 2 a 5“ dle hodnocení
nabídek, které provedla hodnotící komise a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky – společností FIRESTA – Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628,
nabídková cena 2.418.025,31 Kč bez
DPH a bez rezervy.
Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta.
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ZO schvaluje Nařízení obce
č. 1/2015 – tržní řád.
Pozn.: Tímto tržním řádem se ve
Skrbeni zakazuje podomní prodej
a nabízení služeb (například „výhodné“ smlouvy na dodávky energií)
s výjimkou prodeje potravin. Jestliže
Vás budou takoví prodejci obtěžovat,
upozorněte je na zákaz a uvědomte
obecní úřad, který podnikne další
kroky.
Cena za 1 m3 odpadní vody se pro
období od 1. 1. 2015 stanovuje ve výši
47,11 Kč + DPH. Množství odvedené
odpadní vody pro účely paušální platby se na základě měření v předchozím
roce stanovuje na 33 m3/osoba/rok.
Stočné pro rok 2015 dle takto stanoveného množství odvedené odpadní
vody činí 1.554,63 Kč/osoba/rok +
DPH, to je 1.788,- 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.
Pozn.: Stočné se vybírá od března.
Zájemcům o bezhotovostní platbu sdělí
obecní úřad na požádání potřebné
údaje.
ZO schvaluje Pravidla pro kompenzaci nárůstu stočného hrazeného
za odvádění odpadních vod kanalizací
pro veřejnou potřebu na území obce
Skrbeň.
ZO stanovuje hodnotu kompenzace nárůstu stočného připadající na jednu osobu pro rok 2015 na 100,- Kč.
Pozn.: Tato forma kompenzace
byla zvolena jako způsob částečného
zmírnění ceny stočného. Po jejím odečtení je skutečně vynaložená částka
menší než v roce 2013, kdy bylo stočné
1.728 Kč.
ZO schvaluje zveřejňování zápisů
ze zasedání zastupitelstva obce.
Pozn.: Zápisy budou obdobně jako
usnesení zveřejněny na webu obce.

Pravidla pro kompenzaci nárůstu stočného hrazeného za odvádění
odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce Skrbeň
1) Kompenzaci poskytuje obec
Skrbeň plátcům stočného hrazeného
za rodinné domy a byty, a to ve formě
jídelních kuponů – stravenek.
2) Hodnotu kuponů připadající
na jednu osobu platící stočné paušální
částkou stanoví na každý kalendářní
rok zastupitelstvo obce.
3) V případě placení stočného
za část roku se hodnota kuponů poměrně sníží. Pro plátce stočného dle
vodoměru se hodnota kuponů vypočítá
podle poměru jimi spotřebované vody
a průměrné spotřeby na osobu pro paušální platbu stanovené na příslušný rok.

V těchto případech se hodnota kuponů
zaokrouhluje aritmeticky na 10 Kč.
4) Kupony se vydávají po uhrazení stočného za příslušný kalendářní
rok a za všechny osoby v domě/
objektu specifikovaném ve Smlouvě
o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu na území
obce Skrbeň. Podmínkou je uhrazení
stočného nejpozději do 31. prosince
příslušného roku, při placení dle vodoměrů do 28. února následujícího
roku. Při úhradě stočného po tomto
termínu nárok na poskytnutí kuponů
zaniká.
5) Podmínkou poskytnutí kompenzace je, že žadatel nemá žádné
nesplacené finanční závazky vůči obci
Skrbeň.

PŘÍSPĚVKY AKTIVNÍM
Také v letošním roce mohou rodiče využít možnosti požádat obec
o příspěvek na zájmovou nebo sportovní činnost svých dětí. Je pravděpodobné, že většina žádostí bude podána až v podzimním termínu, nicméně i jarní
termín (do konce dubna) je příležitostí k čerpání příspěvku. Formuláře jsou
k dispozici na obecním úřadě nebo www.skrben.cz/ostatni-dokumenty/.

SBĚR KOVOVÉHO
ODPADU
Novela zákona o odpadech uložila všem obcím další povinnost. Od
letošního roku musí být od jara do
podzimu zajištěn sběr bioodpadů a
celoročně též sběr kovového odpadu.
Kromě možnosti předat kovový odpad
při jarním a podzimním sběru, který i
nadále budou organizovat hasiči, je už
nyní možné takový odpad odevzdat na
určené místo ve dvoře obecního úřadu.
Kdo nechce čekat na sběrovou sobotu,
může využít tuto možnost. Také je
možné na obecním úřadě, případně
na tel. 725 132 495 dohodnout, že pro
kovový odpad přijedou pracovníci
obce.
Prosím, v žádném případě neodkládejte kovový odpad ke kontejnerům
na ostatní složky tříděného odpadu
(ani do kontejnerů!).

VĚTVE K DRCENÍ
Zanedlouho přijde čas prořezávání stromů a keřů. Jako každoročně 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 materiál nastříhejte do
bionádob.

MYSLIVECKÝ ROK
Neustálý koloběh přírody je opět
na svém počátku – v lednu. Staré
přísloví sice říká „ na Nový rok o slepičí krok“, ale v přírodě zatím pevně
vládne zima.
Právě proto je naším prioritním
úkolem péče o zvěř a zajištění klidu
3
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v honitbě. Ve spolupráci s mysliveckou zařazena do ohrožených druhů zvěře
stráží dbáme na to, aby návštěvníci a od roku 1960 se ve Skrbeni neloví.
zimní přírody zvěř zbytečně nerušili. Naopak v rámci udržení početních
Srnčí zvěři předkládáme kvalitní seno. stavů se každoročně vypouští do příTaké zajícům do zaječích krmelců rody 30 ks.
podáváme seno, dužnatá a jadrná krNa členské schůzi konané dne
miva. Koroptvím a bažantům mícháme 13. 10. 2014 proběhly volby nového
jadrná krmiva s plevami a kukuřičnými statutárního orgánu, změna názvu
palicemi.
na Myslivecký spolek Skrbeň a nová
Leden je v naší honitbě, která má adresa spolku. Také byly přijaty nové
malou bažantnici ještě také období stanovy spolu, které odpovídají dikci
pořádání společných honů na bažanty nového občanského zákoníku.
z polodivokého chovu.
Ing. Vladimír Vrbka
Na základě jarního sčítání zvěře
myslivecký
hospodář
v honitbě vypracuje myslivecký hospodář celoroční plány chovu a lovu na
zvěř spárkatou (srnčí) a zvěř drobnou
(zajíc, bažant, kačena), plán lovu
a chovu ostatních druhů zvěře (husa,
holub atd.), plán chovu loveckých
psů, plán mysliveckých zařízení pro
přikrmování a v poslední řadě plán
společných lovů.
V roce 2014 byly tyto výsledky
sčítání zvěře v honitbě: zvěř srnčí 28
ks, zajíc polní 117 ks, koroptev polní
78 ks a bažant obecný 97 ks.
K 31. 3. 2014 byl vypracován roční
výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře.
Jen pro ilustraci, jestli myslivci
dobře hospodaří, uvádím stavy zvěře
určené orgánem státní správy myslivosti. Minimální stav u zajíce je 25
ks, normovaný 100 ks, u srnčí zvěře je
Tříkráloví koledníci letos vybrali
minimální stav 5 ks, normovaný 31 ks
a cílový stav 20 ks. Koroptev polní je ve Skrbeni celkem 20.318 Kč
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Každoroční zápisy dětí do prvních
tříd jsou pro základní školu nesmírně
důležité. Není divu, že mu všechny
školy věnují náležitou pozornost.
V pátek 16. ledna 2015 se konal zápis
i ve skrbeňské základní škole. Zapsáno
bylo 10 žáků. Některé děti si budou
muset na nástup do školy ještě chvilku
počkat, ale většina z nich v září zaplní
školní lavice 1. třídy.
Mezi třináctou až sedmnáctou
hodinou přicházeli do školy rodiče
se svými dětmi. Zatímco rodiče řešili
administrativní záležitosti, budoucí
prvňáci se pustili do práce. Čekal na
ně náročný program. Usměvavé paní
učitelky prováděly jednotlivě budoucí
žáčky připravenými úkoly. Děti byly
na zápis vzorně připravené. Zpívaly
písničky, recitovaly básničky, prokazovaly svoji samostatnost při oblékání.
A i když některé tkaničky nedržely
dost dobře, snaha a nasazení se našim
předškolákům nedalo upřít. Budoucí
žáci zvládli hravě poznávání barev,
geometrických tvarů a nepřekvapilo
je ani počítání. Snadno určovali, co je
vpravo a co vlevo, vyzkoušeli si práci
na interaktivní tabuli. Na závěr každé
paní učitelce namalovali obrázek a za
své skvělé výkony si domů odnášeli
upomínkový list, sladkou drobnost a
malý dáreček od starších kamarádů.
Našim budoucím prvňáčkům
přejeme šťastné vykročení na cestu za
poznáním a hodně úspěchů po celou
školní docházku. Již teď se těšíme
na září, kdy přijdete za námi s novou
aktovkou objevovat ten opravdový
školní svět.
Mgr. Jarmila Kulatá
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