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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXVII. 2017

SNY, PLÁNY A REALITA PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Jako na mraveništi to vypadalo poslední srpnový týden nejen ve školní
budově, ale i v bezprostředním okolí. Prázdniny totiž až příliš rychle utíkaly
nejenom dětem, ale i všem řemeslníkům, kteří po celou dobu letních měsíců
usilovně pracovali na přístavbě školy. Řemeslnické profese si ve škole podávaly
ruce a i když to tak pro pozorovatele zvenčí nevypadalo, šlo o velmi náročnou
etapu, která stmelila starou a novou budovu v jeden celek.
Nejpodstatnější ale je, že se dobré dílo podařilo a i skrbeňská škola mohla
4. září v tradiční podobě slavnostně přivítat v novém školním roce 2017/2018
všechny své stávající žáky a s nimi 14 nových prvňáčků, doprovázených rodiči
a prarodiči na jejich první cestě do školy.
Jako každý rok v tento slavnostní
den do školy zavítal také pan starosta
Tomáš Spurný, který společně s paní
ředitelkou Mgr. Jarmilou Kulatou prvňáčky náležitě přivítal. Ve slavnostně
vyzdobených třídách čekalo na každého žáka malé překvapení v podobě

několika dárků. Na rozbalení toho společného největšího dárku, jak řekl pan
starosta, bylo třeba ještě chvíli počkat.
Ale dnes již víme, že trpělivost se vyplácí. V dnešních říjnových dnech již
52 žáků skrbeňské školy plně využívá
dvě multifunkční učebny. V přízemí

přístavby byla vybudována jazyková
učebna pro 15 žáků a v prvním patře
vznikla moderní počítačová učebna
s 19 pracovními stanicemi. Mimo
to při návštěvě školy můžete objevit
nové sociální zázemí s bezbarierovým
přístupem, 3 schodolezy pro přepravu
handicapovaných osob a plně automatizovanou kotelnu.
Tato modernizace stála vedle finanční stránky i velké nasazení všech,
kteří stavbu koordinovali a kteří ji dotáhli do stávající podoby. Za všechny
žáky i pedagogické pracovníky moc
děkujeme. Máme radost.
Letošní školní rok začal s velkým
nasazením, ve kterém chceme pokračovat po celý jeho průběh. Tradiční
model málotřídní školy bude zachován, všech 52 žáků se bude vzdělávat
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podle Školního vzdělávacího plánu, který doznal přes
prázdniny změny–byl přepracován a rozšířen o povinnou
výuku plavání.

Školní plán práce zohledňuje i zájmovou činnost žáků.
V letošním roce ve snaze uspokojit všechny zájemce
o školní družinu zřídila škola historicky poprvé dvě oddělení školní družiny, které poskytují zájmovou činnost
43 žákům realizovanou pedagogickými pracovníky školy,
ale i externími pracovníky.
Pevně věřím, že s šikovnými dětmi a za podpory vstřícných rodičů a široké veřejnosti se nám podaří naše plány
proměnit v realitu a nezůstanou pouhými sny.
Těšíme se na Vás při dnu otevřených dveří.
Za pedagogické pracovníky
Mgr. Jarmila Kulatá

VÝSADBA ZA KŘEPELKOU

Nové prostory přístavby
Jeho nedílnou součástí je bohatý plán projektových
dnů a akcí, které hodláme realizovat jak ve škole, tak ve
specializovaných střediscích. Navštívíme SEV Sluňákov,
Pevnost poznání, Dramacentrum v Olomouci. Pokračovat
chceme i v zaběhlých celostátních projektech Školní mléko,
Ovoce do škol, Les ve škole, škola v lese.
Součástí výchovně - vzdělávacího procesu jsou
i kulturní a společenské akce. Proto se již nyní mohou naši
žáci těšit na divadelní a filmové představení, či na dětský
karneval v Obecním sále.
V současné době se dojednává termín na jarní školu
v přírodě a připravujeme Den otevřených dveří, na který
všechny zájemce srdečně zveme. Uskuteční se 16. listopadu
2017 s následujícím programem:
10 - 12 hodin návštěva vyučovacích hodin s prohlídkou
školy
14 - 16 hodin. V každou celou hodinu krátký kulturní
program + dílnička + prohlídka školy
Od 1. září po dobu dvou roků bude škola realizovat dotační projekt s názvem „Šablony pro ZŠ Skrbeň“
z OP – Věda, výzkum, vzdělání, který je zaměřen
na podporu vzdělávání žáků a pedagogů. V důsledku tohoto dotačního titulu si škola mohla dovolit
vytvořit i pracovní pozici školního asistenta a tím
rozšířit své poradenské služby ve vztahu k rodičům
a veřejnosti.
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Podél další polní cesty v polích za Křepelkou už roste
téměř kilometrový pás stromů a keřů. V projektu komplexní
pozemkové úpravy je tato alej označena jako IP 18. Za tímto
neosobním názvem se skrývá 68 stromů (javor babyka,
javor mléč, habr obecný, třešeň ptačí, hrušeň obecná, jeřáb
muk, lípa srdčitá) a 616 keřů (svída krvavá, líska obecná,
hloh jednosemenný, brslen evropský, ptačí zob obecný,
zimolez pýřitý, řešetlák počistivý, krušina olšová, růže
šípková, kalina obecná).
Na tuto akci získala obec prostřednictvím Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR dotaci 229 036 Kč, což činí
100 % nákladů na výsadbu.

ČLOVĚK V TÍSNI o. p. s.
Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se
obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s.
poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám s dětmi
i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat

ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět na
exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek
státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady,
asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení.
Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem,
podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou
a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme
navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14.
Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu ve
všední dny od 8 do 16,30 hodin.
Kontakty:
Tereza Buchtová – 731 690 966, Bc. Lucie Jirušková – 777
782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

MOSTEK U TRATI

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ– NÁVRHY

Vedle železniční trati směrem k Horce je políčko,
které jednou stranou přiléhá k železničnímu náspu a na
třech zbývajících stranách je lemováno melioračními příkopy. Přístup na pole je po jediném mostku, který už léta
chátral, a hrozilo, že se rozpadne. Po žních byl mostek
opraven a traktory po něm mohou opět bezpečně projet.

CHODNÍKY NA HŘBITOVĚ

Vyhrála lanovka

V druhé polovině října bylo dokončeno dláždění chodníků na hřbitově. Brzy poté přišlo deštivé počasí a tak lidé
mohli chodníky ihned ocenit.
Náklady na letošní etapu dosáhly částky 918.123,30 Kč.
Je to však investice, která je na léta.

Nedávno jsme v Inforu zveřejnili článek, který vyzýval
ke shromáždění návrhů na uspořádání a vybavení dětských
hřišť ve Skrbeni, jejichž celková obměna se připravuje na
příští rok. Od občanů jsme dostali několik e-mailů, na
schůzce rodičů v mateřské škole byla uspořádána na toto
téma anketa a zapojily se děti ve školní družině – měly na
tabuli označit ten herní prvek, který by si každý z nich na
hřišti nejvíce přál.
Získané návrhy použije revizní technik, který dětská
hřiště ve Skrbeni posuzuje, a připraví už konkrétní návrh, i
s ohledem na typ a velikost dopadových ploch, vzájemnou
vzdálenost herních prvků atd. To vše bude součástí žádosti
obce o dotaci, kterou lze získat z dotačního programu
vypsaného ministerstvem pro místní rozvoj.
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Při letošní drakiádě vítr moc
nefoukal a draky mohly vzlétnout jen na chvíli. Zajímavým
nápadem bylo pouštění draka na
rybářské udici.
Vždy lze přijít s něčím novým…

HANÁCKÝ
KALENDÁŘ 2018
Na obecním úřadě si
můžete koupit Hanácký kalendář 2018. V něm je vždy
mnoho zajímavého čtení
o historii i současnosti moravských vesnic a životě zdejších
lidí. Tentokrát je kalendář obzvlášť zajímavý pro skrbeňáky.
Pracovník olomouckého muzea Mgr. Josef Urban zde na
20 stranách podrobně popisuje
letošní ostatky. Text je doplněn
barevnými fotografiemi.Cena
kalendáře je 70 Kč.
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