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Starší žáci se stali odvážnými 
námořníky, kteří na lodi kapitána 
Zdravsona vypluli na dalekou plavbu 
za poznáním, jak lidem své země 
zajistit zdraví. V jednotlivých dnech 
navštěvovali různé ostrovy, plnili 
zajímavé  úkoly. Závěr pobytu vyvr-
cholil námořnickou hostinou, kterou 
si žáci sami připravili. A protože  
i my pedagogové jsme dostali pozvání 
k slavnostní večeři, musím uznat, že 

celodenní úsilí našich námořníků se 
vyplatilo.  Menu bylo výborné!!!!!

Mladší žáci ovšem také nezaháleli 
a hned po příjezdu začali zjišťovat 
co dělají kamarádi Ferda Mravenec, 
Brouk Pytlík a Beruška v chladném 
předjaří. V teplém mraveništi si uvařili 
bylinkový čaj a učili se poznávat zá-
konitosti přírody. Ferda Mravenec není 
ale žádný pecivál a nebojí se vyrazit  
z mraveniště i za chladných dnů. A tak 

se vydáváme prozkoumat les, poznat 
jeho obyvatele. Hrajeme na stopaře  
a nebojíme se les navštívit i večer a za-
poslouchat se do zvuků noční přírody.

Tohle všechno, a ještě mnohem 
více jsme prožili během jednoho týd-
ne. Nejsme žádné bábovky a i když 
počasí nebylo plné sluníčka, nám to na 
radosti neubralo. Nevěříte? Prohlédně-
te si fotky na adrese. https://photos.
app.goo.gl/Lhux4VG79LJZgUyA7 

S dobrou partou je škola v přírodě 
zajímavá v každém roční období. 

Mgr. Jarmila Kulatá

V pondělí 11. března jsme se rozloučili se svými rodiči, nasedli do autobusu 
a vyrazili jsme na Českomoravskou vrchovinu směr penzion Podmitrov. Byly 
totiž jarní prázdniny a nás čekal týden plný her, zábavy, dobrodružství a noví 
kamarádi z Lipky- střediska pro enviromentální výchovu. Ti pro nás připravili 
dva zajímavé celotýdenní programy. 

JARNÍ PRÁZDNINY NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
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BATERIE DO 
KOŠE NEPATŘÍ

Naše obec je zapojena do zpětného 
odběru použitých baterií zajišťovaného 
společností ECOBAT s.r.o. Při návště-
vě obecního úřadu dostávají občané 
barevnou krabičku s kruhovými otvory 
nazvanou ECOCHEESE. 

Do ní mohou doma vkládat použi-
té tužkové baterie, monočlánky apod. 
a po nastřádání většího počtu mohou 
baterie odnést do boxu v předsíni 
obecního úřadu, případně je vložit do 
malého otvoru v červeném kontejneru 
na elektroodpad na křižovatce ulic 
Hlavní a Vyhnálovská. Jednak tím šetří 
životní prostředí, jednak snižují hmot-
nost odpadu v popelnicích. Nejedná se 
o zanedbatelné množství.  

Zkoušeli jste někdy zvážit sáček 
plný baterek?

Zájem občanů o kompostéry byl 
značný, doposud máme žádosti od 
170 občanů. Pokud by se ještě někdo 
rozhodl, může žádost podat. Obdobná 
situace byla i jinde, takže se do projektu 
společné žádosti o dotaci spojilo celkem  
8 obcí. S ohledem na koordinaci žádostí 
z jednotlivých obcí a přiměřené nastave-
né parametrů projektu bylo rozhodnuto, 
že všechny kompostéry budou o veli-
kosti cca 1000 l, což odpovídá produkci 
ze zahrady o výměře 1000 až 1500 m2. 

Nyní ale následuje složitý a zdlou-
havý proces posuzování žádosti pří-
slušnými institucemi, výsledek lze 
očekávat až za několik měsíců. Před-
pokládáme, že výběrové řízení na do-
davatele kompostérů vypíšeme během 
podzimu a přidělovat se budou před 
příchodem příštího jara. 

V ulicích jižně od železniční trati 
nepřehlédnutelně probíhá kabelizace 
elektrického vedení ČEZ.Další etapou 
bude kabelizace středu obce, tedy  
v ulicích Hlavní, U Kovárny, Spálená, 
Na Návsi, U Školy a Podvrbí. Její 
zahájení plánuje ČEZ na začátek příš-
tího roku. Podle posledních informací 
zbývající část obce zatím v plánu není.

2. SBĚROVÁ 
SOBOTA

Pro ty, kterým nevyhovoval termín 
jarního sběru objemného a nebezpeč-
ného odpadu, objednala obec provede-
ní další „sběrové soboty“. Sběr bude 
proveden v sobotu 1. června. 

Kontejnery na odpad budou při-
staveny za školou od 10.00 do 11.15, 
následně u železniční zastávky od 
11.30 do 12.00 hod. 

Seniorská obálka může zachrá-
nit život.

Senior v bezvědomí – kolem 
zdravotničtí záchranáři, kteří mu 
chtějí pomoci. Cenné okamžiky v boji  
o život jim teď může ušetřit například 
obyčejná obálka přichycená magnetem 
na ledničce. 

Uvnitř totiž naleznou důležité 
informace o zdravotním stavu člově-
ka, který jejich pomoc neodkladně 
potřebuje. Starší lidé dají na papír 
seznam užívaných léků a také aktuální 
informace od svého lékaře nebo pro-
pouštěcí zprávu z nemocnice. Tiskopis 
pak pověsí na ledničku nebo zevnitř 
vchodových dveří.

Záchranáři díky tomu okamžitě 
poznají specifické zdravotní problémy 
či potřeby pacienta včetně léků, které 
užívá.

SENIORSKÁ 
OBÁLKA  

Formuláře,  v nichž senio-
ři, nejlépe ve spolupráci s prak-
tickým lékařem, vyplní podstat-
né informace, už Olomoucký kraj 
zveřejnil na webových stránkách  
www.olkraj.cz/seniorska-obalka-
-cl-4555.html.

Můžete si je také vyzvednout na 
obecním úřadě.

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

Datum vyplnění ZDravotní 
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergIe

nemocI  oD kDy ?

léky – náZev Dávka Dávkování

kontakty na blíZké oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtah  telefon

1

2

3

jméno a kontakt na 
praktIckého lékaře

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 
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Velká část občanů již zaplatila 
poplatek za odpad (popelnice) a také 
stočné. Vyzýváme ty, kteří tak ještě 
neučinili, aby platbu neodkládali, 
zejména ne na konec roku.

POPLATKY

KOMPOSTÉRY

KABELIZACE

Je skvělé, že se kontejnery na pou-
žitý olej plní stále víc. Jen prosíme, aby 
nebyl ve sklenicích. Při další manipu-
laci to způsobuje problémy. Děkujeme.

OLEJ POUZE  
DO PLASTU!
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Dětský vodácký den 
Sjezd řeky Moravy na raftech 

 sobota 15. 6. 2019 
 trasa MORAVIČANY - LITOVEL 

sraz 8:45 před hasičskou zbrojnicí 

 předpokládaný návrat mezi 

16-17 hod.

! Pro účast je nutný minimální věk dítěte 6 let a výše!

 Přihlášky osobně na tel.: 605 368 535 
725 014 137 

Těší se na Vás Vodáci Skrbeň 

V PÁTEK 5.4. BYL 
SLAVNOSTNÍ DEN

Na naší škole proběhl zápis před-
školáků do 1. třídy. Na tento den se 
připravovaly děti i paní učitelky.

Zápis je velkou událostí v životě 
dítěte. Symbolizuje první krok na jeho 
cestě k dospělosti.

K zápisu děti přicházely s jedním 
i s oběma rodiči. Zatímco rodiče vypl-
ňovali potřebné dokumenty, dítěte se 
ujala jedna paní učitelka. Procházela 
s ním různá stanoviště s úkoly pro 
zjišťování školní zralosti. Děti si s paní 
učitelkou povídaly, malovaly, vázaly 
mašličku, házely kostkou, ...

Nakonec za svou pilnou práci 
dostaly odměnu.

Zapsáno bylo 14 dětí, na které se 
příští rok budeme těšit.

Mgr. Hana Halová

Skrbeňští velikonoční „klapači“ 2019

Zveme všechny občany na oslavy 
svátku sv. Floriána, 74. výročí ukon-
čení 2. světové války a uctění památky 
padlých, pořádané v neděli 5. května 
s tímto programem:

9:00
Slavnostní mše svatá v kostele 

sv. Floriána

10:00
Slavnostní průvod k pomníku 

padlých a k soše sv. Floriána, polo-
žení věnců

11:30 
Vystoupení dechové kapely Ná-

kelanka pod vedením p. Turka ve 
Farské zahradě

14:00 
Posezení ve Farské zahradě  

s reprodukovanou hudbou

Po celý den můžete navštívit naše 
občerstvení, kde budou připraveny 
dobroty z udírny, pečené makrely  
a točené pivo.

Srdečně zvou hasiči

KVĚTNOVÉ OSLAVY
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Skrbeň, květen 2019

Koncertem Smetanova tria, který 
se koná v sobotu 4. května v Domě 
služeb v 19 hodin, bude zakončena 
sezóna Kruhu přátel hudby 2018/2019. 

Smetanovo trio je komorní trio 
hrající v klasické sestavě klavír, housle 
a violoncello, které bylo založeno  
v roce 1934 klavíristou Josefem Pá-
leníčkem se kterým hráli houslista 
Alexandr Plocek a violoncellista Fran-
tišek Smetana, všichni byli předními 
českými sólisty té doby. Uměleckým 
garantem Smetanova tria byl Josef 
Páleníček, výkonný umělec, skladatel 
a hudební pedagog. 

Novodobé Smetanovo trio má 
díky svým členům, kteří mají mimo 
svou dovednost sólových hráčů i cit  
a smysl pro kolektivní hru, mimořádné 
úspěchy. Stává se pravidelným hos-
tem významných hudebních festivalů  
v České republice (Pražské jaro, Ja-
náčkův máj) i v zahraničí (Francie, 
Německo, Švýcarsko, Velká Británie, 
Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japon-
sko, Brazílie). 

Při společných vystupováních  
s orchestry spolupracovali se známými 
dirigenty, jako Jiří Bělohlávek, Libor 
Pešek, Stanislav Vavřínek, John Axel-
rod a Michael Boder.

Se závěrečným koncertem této 
sezóny připomínáme, že zahrnovala 
od září do května celkem 10 koncertů, 
a že vůbec první koncert Kruhu přátel 
hudby se ve Skrbeni konal již před 
dvaceti roky, v únoru 1999. Tehdy 
nám hráli violoncellisté Evžen a An-
drea Rattayovi a klavíristka Ludmila 
Čermáková.

SMETANOVO  
TRIO

Navzdory chladnému počasí se i letošní pálení čarodějnic ve Skrbeni  
vydařilo. Někteří ho pojali přímo rodinně…


