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Upečte si zrníčkový chlebíček  
z pekařské dílny našich prvňáků.

Marně byste hledali tento recept 
v jakékoliv staré či nejmodernější 
kuchařce. Recept nikde nenajdete. 
Je zcela originální a vznikl ze spo-
lupráce žáků 1. ročníku a výživové 
poradkyně Mgr. Kateřiny Kulaté pro 
účely soutěže, kterou v měsíci říjnu 
vyhlásila společnost Laktea o.p.s.

Do netradiční soutěže školních 
kolektivů o zdravou svačinu naši 
prvňáčci připravili v průběhu pro-
jektového dne s paní učitelkou Mgr. 
Jarmilou Kulatou pekařskou dílnu, 
nakoupili potřebné suroviny a pustili 
se do pečení. Protože šla práce dobře 
od ruky a pochopení jsme našli i ve 
školní jídelně, kde se chleba upekl, tak 
jsme si za necelé dvě hodiny  mohli 
říci: „ Dílo se nám podařilo.“

A co teprve když se přidala 
Lučina s čerstvou vlastnoručně 
nakrájenou zeleninou a přizvali se 
všichni starší spolužáci – chutnalo 
nám náramně. 

Pro účely soutěže jsme celou práci 
patřičně dokumentovali a společně  
s recepturou na přípravu zaslali do 
soutěže. A čekali jsme, jak bude porotě 
složené z dietologa, poradce na výživu, 
zástupce Ministerstva zemědělství 
ČR, poradce na kreativní zpracování 
a estetický dojem a dalších zástupců 
společnosti Laktea a novinářů náš 
chlebíček chutnat.

Hodnoceno a obodováno bylo přes 
200 úžasných receptů, pracovních 
postupů a způsobů servírování z celé 
České republiky, které zaslaly školní 

ZRNÍČKOVÝ CHLEBÍČEK PRO ZDRAVÍ
Se začátkem nového rohu, kdy si všichni vzájemně přejeme hlavně hodně 

zdraví bychom rádi popřáli i my - žáci skrbeňské školy. 
Těchto pár upřímných slov přejeme všem spoluobčanům Skrbeně  

a přidáváme kupu dobré nálady a velkou dávku optimismu pro celý rok 2016. 
Komu by snad některá z ingrediencí chyběla, rádi vám poradíme, jak ji získat. 
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kolektivy ve věku od 6 do 15 roků na 
téma zdravá svačina. 

Jak to dopadlo pro skrbeňské prv-
ňáky si můžete přečíst sami.

Praha 10. 12. 2015

Vážená paní ředitelko,
s potěšením Vám oznamujeme, 

že kolektiv žáků Vaší školy soutěží-
cí pod názvem 1. ročník Základní 
školy a mateřské školy Skrbeň ve 
spolupráci s patronem – paní Mgr. 
Jarmilou Kulatou, se stal jedním  
z deseti výherců v soutěži FIT SVAČI-
NA, kterou pořádala naše společnost 
pro základní školy v celé České repub-
lice, v rámci projektu www.fitkonto.cz.

Gratulujeme a tímto pro výherce 
a školu zasíláme následující soubor 
výher:

Dárkový šek od společnosti LAK-
TEA, o.p.s., na 10.000,- Kč  

pro školu

Sadu pomůcek na vaření do školní 
kuchyňky/klubu značky TESCOMA  

v hodnotě 5 000 Kč

Sadu her od společnosti SPARKYS 
pro členy kolektivu

S pozdravem Michal Němec
ředitel LAKTEA, o.p.s.

Oceněný recept

kmín drcený                         1 balíček
sezamová semínka                    100 g
len hnědý                                  100 g
slunečnicová loup. semínka     200 g
dýňová loupaná semínka          100 g
chia semínka                               60 g
mleté ovesné vločky                 500 g
1 ½ káv. lžíce soli
1 ½ káv. lžíce medu

Vše promíchejte v elektrickém 
hnětači a přilijte 150 ml nealkoholic-
kého piva a dle potřeby vody cca 150 
-200 ml. Opět důkladně promíchejte 
asi 15 minut a pak vložte do hlubšího 
srnčího hřbetu, který jste vyložili pe-
čícím papírem. Pečte v troubě 35-40 
minut na teplotu vhodnou pro pečení 
buchet.

Dobrou chuť přejí žáci 1. ročníku 
 s paní učitelkou Mgr. Kulatou

Přejeme vám všem, abyste po celý 
rok 2016 zažívali obdobné příjemné 
chvíle ve společnosti lidí se kterými 
se cítíte dobře, se kterými chcete jít 
společně dál a kteří vám pomohou, 
když to  potřebujete.

Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo 
na svém zasedání 14. prosince toto 
usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu kont-
rolního výboru o provedené kontrole 
plnění usnesení přijatých na 8. až 10. 
zasedání zastupitelstva obce.

ZO ruší Podmínky poskytování 
dotace k ceně za přepravu dárců krve, 
držitelů Zlaté medaile Prof. MUDr. 
Jana Janského schválené 14. října 
2013 a souhlasí s uzavřením Dohody                        
o ukončení platnosti Smlouvy o úhradě 
dotace k ceně za přepravu vybrané 
skupiny obyvatel s Dopravním pod-
nikem města Olomouce, a.s. 

ZO schvaluje uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Jiřím 
Latou /sdružení JITOLA/ na akci 
„Skrbeň – terénní úpravy části hřiště“. 
Celková cena díla se z důvodu vícepra-
cí a méněprací mění na 868.245,20 Kč.

ZO schvaluje uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/O/2015 
se společností MODOS spol. s r.o. na 
akci „Skrbeň – prodloužení vodovod-
ního a kanalizačního řadu“. Termín 
dokončení díla se mění na 31.5.2016.

ZO ponechává na území obce 
Skrbeň v platnosti způsob placení za 

nakládání s komunálním odpadem 
formou místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. 

ZO schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2015, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek na rok 2016 je stanoven 
na 396,- Kč za osobu.

ZO zmocňuje starostu provádě-
ním nezbytných rozpočtových změn  
v období do konce roku 2015. 

O provedených rozpočtových 
změnách bude starosta informovat 
zastupitelstvo obce na nejbližším 
zasedání.

ZO schvaluje rozpočtové provi-
zorium pro hospodaření obce v roce 
2016 do doby schválení rozpočtu obce, 
nejdéle do 30.4.2016. Rozpočtové 
provizorium se řídí těmito pravidly:

a) Vychází z nezbytných provoz-
ních a kapitálových výdajů. Výdaje  
v tomto období nesmí přesáhnout 30% 
výdajů v roce 2015.

b) Hrazeny budou výdaje, které 
je obec povinna hradit na základě 
uzavřených smluv a závazků. 

c) Základní škola a mateřská 
škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2016 
neinvestiční dotaci na provoz ve výši 
1/3 dotace podle skutečnosti z roku 
2015. 

ZO souhlasí s podáním žádosti  
o dotaci na stavbu „Rekonstrukce 
části místní komunikace Vyhnálovská 
- Skrbeň“ 

a) z dotačního programu MMR 
117D815 – Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, dotační titul č. 5 – Podpora 
obnovy místních komunikací

b) z Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje 2016.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
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Nedávno proběhla sdělovacími prostředky zpráva  
o společnosti Energie pod kontrolou, která zajišťuje 
mnoha obcím i městům dodávky energií a dostala se do 
problémů, které v konečném důsledku dopadají právě na 
obce. Skrbeň mezi nimi naštěstí není. I když jsme byli před 
časem také osloveni, rozhodli jsme se jít k výhodnějším 
cenám formou účasti na elektronické aukci. Účast v aukci 
nám zprostředkuje odborná firma, s vítězným dodavatelem 
pak ale uzavíráme přímou smlouvu.     

Prostřednictví aukcí mohou úspor dosáhnout i do-
mácnosti. Počátkem ledna přišla například tato nabídka 
od společnosti dTest:

Největší spotřebitelská organizace v České repub-
lice, obecně prospěšná společnost dTest, se rozhodla 
uspořádat hromadnou změnu dodavatelů energií –  
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, do níž se může zapojit 
každý spotřebitel, který má na své jméno vedené odběrné 
místo v kategorii domácnost. Registrace je jednoduchá  
a zcela nezávazná.

Jak funguje hromadná změna dodavatelů energií  
s dTestem?

1. Přihlásit se do 10. února 2016 na stránce    

ENERGIE POD KONTROLOU

Termíny svozu odpadů v obci Skrbeň v roce 2016
Bioodpad

týden datum den den týden datum den týden datum den týden datum den
2 12.1.2016 úterý 2 11.1.2016 pondělí 14 5.4.2016 úterý 1 4.1.2016 pondělí
4 26.1.2016 úterý 4 25.1.2016 pondělí 16 19.4.2016 úterý 5 1.2.2016 pondělí
6 9.2.2016 úterý 6 8.2.2016 pondělí 18 3.5.2016 úterý 11 14.3.2016 pondělí
8 23.2.2016 úterý 8 22.2.2016 pondělí 20 17.5.2016 úterý 15 11.4.2016 pondělí

10 8.3.2016 úterý 10 7.3.2016 pondělí 22 31.5.2016 úterý 19 9.5.2016 pondělí
12 22.3.2016 úterý každou středu 12 21.3.2016 pondělí 24 14.6.2016 úterý 23 6.6.2016 pondělí
14 5.4.2016 úterý 14 4.4.2016 pondělí 26 28.6.2016 úterý 27 4.7.2016 pondělí
16 19.4.2016 úterý 16 18.4.2016 pondělí 28 12.7.2016 úterý 31 1.8.2016 pondělí
18 3.5.2016 úterý 18 2.5.2016 pondělí 30 26.7.2016 úterý 37 12.9.2016 pondělí
20 17.5.2016 úterý 20 16.5.2016 pondělí 32 9.8.2016 úterý 41 10.10.2016 pondělí
22 31.5.2016 úterý 22 30.5.2016 pondělí 34 23.8.2016 úterý 45 7.11.2016 pondělí
24 14.6.2016 úterý 24 13.6.2016 pondělí 36 6.9.2016 úterý 49 5.12.2016 pondělí
26 28.6.2016 úterý 26 27.6.2016 pondělí 38 20.9.2016 úterý
28 12.7.2016 úterý den 28 11.7.2016 pondělí 40 4.10.2016 úterý
30 26.7.2016 úterý 30 25.7.2016 pondělí 42 18.10.2016 úterý
32 9.8.2016 úterý 32 8.8.2016 pondělí 44 1.11.2016 úterý
34 23.8.2016 úterý 34 22.8.2016 pondělí 46 15.11.2016 úterý
36 6.9.2016 úterý 36 5.9.2016 pondělí 48 29.11.2016 úterý
38 20.9.2016 úterý 38 19.9.2016 pondělí
40 4.10.2016 úterý každý čtvrtek 40 3.10.2016 pondělí
42 18.10.2016 úterý 42 17.10.2016 pondělí
44 1.11.2016 úterý 44 31.10.2016 pondělí
46 15.11.2016 úterý 46 14.11.2016 pondělí Dispečink tel. 585 700 035
48 29.11.2016 úterý 48 28.11.2016 pondělí
50 13.12.2016 úterý 50 12.12.2016 pondělí
52 27.12.2016 úterý 52 26.12.2016 pondělí

Komunální odpad Plast Sklo Tetrapak

Papír

www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, kde rovněž získáte bližší 
informace.

2. V aukci dodavatelů vyjednáme nejlepší možnou   
 nabídku pro všechny spotřebitele.

3. V březnu 2016 tuto nabídku zašleme spotřebite-  
 lům a ti se rozhodnou, zda ji přijmou.

4. O další náležitosti spojené se změnou se postará   
 nový dodavatel.

Poznámka: Infor tuto nabídku pouze zprostředko-
vává, rozhodnout se musí každý sám.

Toužebně očekávaný sněhový poprašek na začátku roku 
vyzýval i ve Skrbeni k těmto neformálním přáním dobré 
nálady a pohody. Infor se připojuje a přeje svým čtenářům 
v novém roce vše dobré.

pf 2016
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Skrbeň, leden 2016

Kruh přátel hudby zve na 
komponovaný pořad slova  
a hudby s názvem „Správně 
vidíme jen srdcem“. Účinkující: 
Alfred Strejček - slovo, Eliška 
Novotná - klavír, Halina Franti-
šáková – housle. Vystoupení se 
koná v neděli 24. ledna v 15 hod. 
v Domě služeb.

„SPRÁVNĚ 
VIDÍME  
JEN SRDCEM“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
POŘÁDAJÍ

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ 
KARNEVAL 

Kdy: 24. ledna 2016 OD 14 hodin
V OBECNÍM SÁLE VE SKRBENI

NABÍZÍME TANEC, HRY, ZÁBAVU 
A POHÁDKOVOU SHOW PRO DĚTI I RODIČE 

S AGENTUROU BAVI

Mnozí místní sportovci už 
vědí, že mají-li chuť zahrát si 
stolní tenis, mohou zajít do obec-
ního sálu. Těm, kteří o této mož-
nosti ještě neslyšeli, to dáváme  
na vědomí. 

V sále jsou k dispozici hned 
dva hrací stoly. Klíče vám vydají 
na požádání v hospodě. Zahrát si 
můžete kdykoliv, pokud v sále 
není pravidelné cvičení (pondělí 
a středa večer) nebo jiná akce. 

PŘIJĎTE  
NA „PINEC“

Opakovaně upozorňuje-
me občany, kteří mají zájem  
o zasílání aktuálních informací  
z obecního úřadu, že se mohou 
zaregistrovat na stránkách obce. 
Na úvodním panelu vpravo dole 
je rámeček, do kterého vepíšete 
svůj mail a odešlete. 

AKTUALITY NA 
VÁŠ E-MAIL


