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Společné setkání zahájili svým 
vystoupením žáci 1. a 2. třídy, kteří 
se proměnili v malé roztomilé čertí-
ky. Poté Vít Vrbka zahrál na trubku 
vánoční koledu. Kulturní program 
byl završen vystoupením žákyň 3. až 
5. ročníku na skladbu Zima, zima, 
zima, zima, kterou nazpívala Hana 
Zagorová. Všechna vystoupení skli-
dila veliký potlesk. Po jejich ukon-
čení přivítala paní ředitelka všechny 
přítomné a vyzvala je k ochutnávce 
vánočního nepečeného cukroví, 

které vlastnoručně vyrobili žáci  
4. a 5. třídy. Jak jste mohli sami 
posoudit, jednalo se o velmi zdařilé  
a chutné kousky. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat všem  rodičům, kteří 
přispěli vlastními ingrediencemi  
k jejich přípravě. 

V průběhu společného odpoledne 
se nejen tvořilo, ale i příjemně bese-
dovalo a předávaly se další kulinářské 
speciality. 

Všichni zúčastnění si odnášeli 
nejen vánoční výrobky na zkrášlení 

svých domovů, ale i pocit příjemně 
stráveného odpoledne. 

Jménem celého učitelského sboru 
děkuji všem, kteří přišli v předvánoční 
čas mezi nás a přejeme Vám úspěšné 
vykročení do nového roku.

Mgr. Jarmila Kulatá

PŘEDVÁNOČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se v Základní škole ve Skrbeni uskutečnilo setkání 

dětí, rodičů i prarodičů, kteří si v této uspěchané době našli čas na malé zastavení 
a přišli si něco hezkého vyrobit. Výrobky připravovaly paní učitelky 1. stupně 
a vychovatelky školní družiny.

Tříkrálová sbírka Charity 
Česká republika se bude konat 
ve Skrbeni 5. 1. 2019
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Během roku 2018 se počet 
občanů s trvalým pobytem ve 
Skrbeni zvýšil na 1197 (stav  
k 20. prosinci 2018). 

Ženy 610
Muži 587
Děti do 17 let 236
Věkový průměr 42,69
Přihlášených  34
Odhlášených 16
Narozených 15
Zemřelých 8

Četnost jmen: Jan (50), Petr 
(36), Jiří (36), Marie (33), Jana 
(31), Pavel (26), Josef (26), Ja-
roslav (26)

Četnost příjmení: Spurný 
(14), Zatloukal (10), Zatlouka-
lová (10), Spurná (10), Navrátil 
(10), Navrátilová (10), Zlámal 
(9), Zlámalová (9), Fiala (9), 
Bodlák (9)

Chtěli  byste se podělit  
o informace, které by mohly za-
jímat i někoho jiného? Máte za-
jímavou vzpomínku, zkušenost, 
postřeh? Chybí vám nějaké téma,  
o němž se v Inforu nepíše? Chce-
te na něco upozornit? Neváhejte  
a napište. Na věku nezáleží, do 
mnoha obecních zpravodajů při-
spívají i školáci a studenti. Své 
texty můžete posílat průběžně na 
adresu obec@skrben.cz. 

Těsně před Vánocemi přišel na 
obecní úřad dopis od osmileté dívky 
Loudjiny Poly, kterou Skrbeň před 
časem „adoptovala“ v rámci projektu 
Arcidiecézní charity Olomouc Adopce 
na dálku na Haiti. Připomínáme, že 
Skrbeň se k tomuto projektu přihlá-
sila v roce 2007. Za roční příspěvek  
6.500 Kč získá „adoptované“ dítě 
možnost bezplatně chodit do školy 
včetně školních pomůcek, povinné 
školní uniformy, základní zdravotní 
péče a jídla ve školní jídelně.

Drazí, dobrý den. Jak se máte? 
Já se mám dobře a má rodina také. 
Píši tento dopis, abych vám poděko-
vala za vše, co jste pro mne udělali. 
Letos jsem ve třetí třídě. Již uběhly 

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

KOLIK NÁS JE

POZDRAV Z HAITI

dva měsíce tohoto školního roku. 
Brzy budeme mít kontrolní zkoušku. 
Budu se snažit, abych dostala dobrou 
známku. Takto vypadá moje škola: má 
dvě velké budovy a obě mají šestnáct 
tříd. V mojí třídě je čtyřicet šest žáků. 
Učíme se francouzštinu, matematiku, 
společenské vědy, experimentální vědu 
a kreolštinu. Moje paní učitelky se 
jmenují paní Delucia a slečna Ketelie. 
Moje kamarádka se jmenuje Enfineli, 
bydlí v Delusiall a je jí osm let. Není 
moc vysoká. Trávíme spolu čas a hra-
jeme si spolu.

Jsem moc ráda, že se s vámi mohu 
podělit o to, jak se mi daří.

Posílám pozdrav vám a vašim 
rodinám a již vám přeji veselé Vánoce  
a šťastný nový rok 2019.

Bůh vám žehnej. Modlím se za vás.

Vaše kmotřenka Loudjina

PIŠTE! POSÍLEJTE 
ČLÁNKY!

Jen málokdy bývá Skrbeň ve 
zpravodajství celostátní televize. 
Mnozí občané si všimli, že se tak 
stalo v sobotu 15. prosince před 
polednem, kdy byla reportáž o naší 
obci součástí zpravodajství z regionů 
na programu ČT24. 

Reportáž byla natočena 11. pro-
since. V redakci vždy vylosují jednu 
obec, do které reportéři zajedou  
a dotazují se místních občanů, které 
potkají, na jaké zajímavosti by je 
upozornili. 

Tímto způsobem televize infor-
movala o skleněném svatostánku ve 
zdejším kostele nebo o novém hasič-
ském autě.

SKRBEŇ NA ČT24
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Na každoročním prosincovém setkání vedení Tech-
nických služeb města Olomouce, a.s., a zástupců obcí, ze 
kterých tato společnost odváží komunální odpad, bývají 
vyhlašovány výsledky, kterých jednotlivé obce dosáhly 
v oblasti třídění odpadů. V kategorii vytříděnosti odpadů 
získala Skrbeň 1. místo (z celkového množství veškerých 
odpadů bylo vytříděno 62,5 %, což je ovšem způsobeno 
velkým množstvím bioodpadu), v kategorii nejnižší pro-
dukce směsného komunálního odpadu, tedy toho, který 
končí v popelnicích, získala Skrbeň 2. místo s množstvím 
124 kg/osobu/rok. 

Tyto výsledky jsou dosaženy ochotou skrbeňských 
občanů odpad třídit. Zejména díky tomu byl a stále je 
poplatek „za odpad“ poměrně nízký. Nicméně i za tyto 
služby se platí a ceny rostou, což se nutně muselo projevit 
i ve zvýšení poplatku na rok 2019, z dosavadních 396 Kč 
na 444 Kč. Pokud by měl poplatek plně pokrývat veškeré 
náklady související s odvozem a likvidací odpadů, musel 
by být ještě o 200 Kč vyšší. 

Chcete-li přispět k lepšímu finančnímu zhodnocení 
sběru papíru, využijte možnost dávat papír, zejména 
kartony, velké krabice, balíky novin a časopisů apod. do 
skladu na začátku Hynkovské ulice (viz foto). Otevřený 
bývá ve středu a v pátek od 14 do 17 hodin, v sobotu 

Termíny svozu odpadů v obci Skrbeň v roce 2019
Bioodpad

týden datum den den týden datum den týden datum den týden datum den
2 8.1.2019 úterý 2 7.1.2019 pondělí 14 2.4.2019 úterý 1 31.12.2018 pondělí
4 22.1.2019 úterý 4 21.1.2019 pondělí 16 16.4.2019 úterý 5 28.1.2019 pondělí
6 5.2.2019 úterý 6 4.2.2019 pondělí 18 30.4.2019 úterý 9 25.2.2019 pondělí
8 19.2.2019 úterý 8 18.2.2019 pondělí 20 14.5.2019 úterý 13 25.3.2019 pondělí

10 5.3.2019 úterý 10 4.3.2019 pondělí 22 28.5.2019 úterý 17 22.4.2019 pondělí
12 19.3.2019 úterý každou středu 12 18.3.2019 pondělí 24 11.6.2019 úterý 21 20.5.2019 pondělí
14 2.4.2019 úterý 14 1.4.2019 pondělí 26 25.6.2019 úterý 25 17.6.2019 pondělí
16 16.4.2019 úterý 16 15.4.2019 pondělí 28 9.7.2019 úterý 29 15.7.2019 pondělí
18 30.4.2019 úterý 18 29.4.2019 pondělí 30 23.7.2019 úterý 33 12.8.2019 pondělí
20 14.5.2019 úterý 20 13.5.2019 pondělí 32 6.8.2019 úterý 37 9.9.2019 pondělí
22 28.5.2019 úterý 22 27.5.2019 pondělí 34 20.8.2019 úterý 41 7.10.2019 pondělí
24 11.6.2019 úterý 24 10.6.2019 pondělí 36 3.9.2019 úterý 45 4.11.2019 pondělí
26 25.6.2019 úterý 26 24.6.2019 pondělí 38 17.9.2019 úterý 49 2.12.2019 pondělí
28 9.7.2019 úterý den 28 8.7.2019 pondělí 40 1.10.2019 úterý
30 23.7.2019 úterý 30 22.7.2019 pondělí 42 15.10.2019 úterý
32 6.8.2019 úterý 32 5.8.2019 pondělí 44 29.10.2019 úterý
34 20.8.2019 úterý 34 19.8.2019 pondělí 46 12.11.2019 úterý
36 3.9.2019 úterý 36 2.9.2019 pondělí 48 26.11.2019 úterý
38 17.9.2019 úterý 38 16.9.2019 pondělí
40 1.10.2019 úterý každý čtvrtek 40 30.9.2019 pondělí
42 15.10.2019 úterý 42 14.10.2019 pondělí
44 29.10.2019 úterý 44 28.10.2019 pondělí
46 12.11.2019 úterý 46 11.11.2019 pondělí Dispečink TSMO 
48 26.11.2019 úterý 48 25.11.2019 pondělí tel. 585 700 035
50 10.12.2019 úterý 50 9.12.2019 pondělí odpady@tsmo.cz
52 24.12.2019 úterý 52 23.12.2019 pondělí

Komunální odpad Plast Sklo Tetrapak

Papír

od 8 do 11 hodin. Za odvoz zde sebraného papíru obec 
neplatí a výtěžek za jeho prodej jde ve prospěch školy.

TIP: www.nevyhazujto.cz
Nevyhazujto je místo, kde můžete darovat věc, kte-

rou vy už nepotřebuje, ale někomu jinému by se ještě 
mohla hodit. Zdarma, jen za odvoz. Pro skvělý pocit, 
že jste udělali radost někomu dalšímu a ušetřili místo  
v odpadkovém koši.

Sklad papíru (začátek Hynkovské ulice)
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Skrbeň, leden 2019

V průběhu ledna bude v prosto-
rách skrbeňské knihovny instalována 
výstava obrazů skrbeňské rodačky 
paní Anny Pastrnkové, rozené Abso-
lonové. Autorka o své tvorbě a cestě 
k ní píše toto:

Narodila jsem se ve Skrbeni, 
kde jsem vyrůstala až do dospělosti. 
Již od dětství jsem velmi ráda ma-
lovala – začalo to vymalováváním 
omalovánek, přes kresby princezen, 
květin a přírody až po navrhování 
modelů.

Studovat malířství bylo mým vel-
kým snem, avšak doba tomu nepřála. 
Vystudovala jsme SEŠ v Olomouci, 
později pracovala na podnikovém ře-
ditelství DROGERIE jako samostatný 

referent nákupu. Brzy po škole jsem se 
vdala a věnovala veškerý čas rodině 
a dětem.

Mnoho času na oblíbený koníček 
nezbývalo a teprve v důchodovém 
věku jsem se začala malířství více 
věnovat. První kresby byly obráz-
ky podle vzoru Josefa Lady, různé 
kresbičky pro vnoučky, rovněž jsem 
ilustrovala svou sbírku básniček pro 
děti a vydala je v podobě sešitového 
formátu, v knižní podobě pro rodinu 
a přátele. První kurzy malování jsem 
absolvovala přes pražskou firmu 
SERAFIN s lektorkou Lucií Pavlo-
kovou, a to: tužka, uhel, pastel, akryl. 
Kurz olejomalby – technika starých 
italských mistrů již probíhal pod 
vedením malíře Libora Kopeckého  
v Olomouckých POTVŮRKÁCH. 
Tato technika malby mě velmi na-
dchla. V současné době zkouším 
kromě realistické kresby rovněž 
kresbu abstraktní.

Barokní sýpka v Ludéřově byla 
místem první větší výstavy mých 
obrazů. Menší výstava proběhla  
v současném bydlišti, v Horce nad 
Moravou. V letošním roce jsem se stala 
členkou Sdružení výtvarníků ČR.

Malování je nádherný koníček, 
přináší mi radost, úžasnou relaxaci 
a příjemné chvíle strávené s přáteli  
a malířskou paletou. Paní Dorňáková, která ve Skrbeni 

už řadu let zprostředkovává usku-
tečnění sbírky „Vánoční hvězda“, 
nás požádala o zveřejnění poděko-
vání všem lidem, kteří se ve Skrbeni 
do této sbírky zapojili. V naší obci 
byly nakoupeny květy za úžasných  
6 450 Kč. Velký dík patří hlavně paní 
Soně Jandové, která se starala o to, aby 
každý dostal tu svou hvězdu.

Upozorňujeme na poněkud po-
zapomenutou možnost přijít si zahrát 
stolní tenis do Obecního sálu. Klíče 
zapůjčí obsluha hospody, pokud v sále 
není jiná akce. V pondělí a ve středu 
se v sále cvičí, v pátek odpoledne 
zde někdy bývají mladí hasiči, je-li  
o víkendu ples nebo jiná podobná 
akce, případně soukromá oslava, pro-
bíhá příprava obvykle v pátek večer. 
Jinak bývá volno.

„PINEC“ V SÁLE

VÁNOČNÍ HVĚZDA 
- PODĚKOVÁNÍ

VÝSTAVA OBRAZŮ

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

                                                       TĚŠÍME SE NA VÁS

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA

POŘÁDAJÍ

DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ              
KARNEVAL 

   KDY:  20. ledna 2019 od14 HODIN 
V OBECNÍM  SÁLE SKRBEŇ

Termín zahájení výstavy bude 
zveřejněn na webu obce, na vývěskách 
a obecním rozhlasem.


