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Ve školním roce 2012/2013 bude 
MŠ navštěvovat 56 dětí, které jsou 
rozděleny do třídy Koťátek (3 – 4, 5 
roku) a třídy Sluníček (4,5 – 7 let).

Děti budou vzdělávány podle 
Školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Jako nadstan-
dardní činnosti si děti mohou vybrat 
buď základy hry na zobcovou flétnu 
nebo orientální tancování s úžasnými 

penízkovými sukýnkami. Ve spo-
lupráci se ZŠ bude letos zařazena i 
úplná novinka, a to rozvíjení tvořivých 
schopností a dovedností dětí v „kera-
mickém kroužku“ přímo ve škole.

Letos máme 17 předškoláků. 
Tyto děti již po obědě neodpočívají 
na lehátkách, ale věnují se v rámci 
tzv. „Nespacích aktivit“ nejen volné 
hře, ale i činnostem, které prohlubují  

a rozvíjejí jejich připravenost pro vstup 
do základní školy. A věřte, že je o tuto 
nespornou „VÝHODU“ obrovský 
zájem.

Součástí každodenního výchov-
ně-vzdělávacího procesu jsou i kul-
turně společenské aktivity – těšíme 
se na divadelní představení u nás  
v MŠ – přijede jistě i Kašpárek! Opět 
– po předchozích úspěšných dílnách 
budeme s dětmi a rodiči podzimně  
i jarně TVOŘIT….

Ve spolupráci s rodiči budeme 
připravovat „populární“ mikulášskou 
i vánoční nadílku.

Budeme jezdit na výukové progra-
my do Sluňákova, pro zájemce dojed-

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Už je to tak – prázdniny jsou minulost, začal nový školní rok!
Mateřská škola se na něj snažila přes prázdniny pilně připravit – máme 

nádherné nové chodníky, školka je nově vymalovaná,…
Děti přivítalo 3. září důvěrně známé, ale zase o něco hezčí prostředí  

a usměvavé paní učitelky.
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náváme s agenturou Rok s pohybem 
Lyžařskou školičku v lyžařském areálu 
v Hlubočkách, navštívíme olomouc-
kou botanickou zahradu.

Těšíme se, že Spolek přátel skr-
beňské školy (a školičky) zase vy-
myslí něco prima – loňská Soví noc 
se spaním ve spacáku v tělocvičně ZŠ 
i Indiánský den v areálu MŠ se nám 
všem moc líbily.

Neméně úspěšný byl i Den bezpeč-
nosti v MŠ, který pro své děti uspořá-
dali jejich rodiče, babičky, tety…

Pro maminky připravujeme krás-
nou oslavu jejich svátku – Dne matek 
– i s překvapením?!

Mezinárodní den dětí bude patřit 
jen a jen malým oslavencům a jako 
každá pořádná oslava se neobejde 
bez dortu.

Na školní výlet se chystáme do 
arboreta v Bílé Lhotě a navštívíme 
také expozici venkovních vláčků ve 
Střížově.

Rozloučíme se s našimi „školáky“ 
slavnostním přípitkem dětskými bub-
linkami a zařádíme si s nimi ve skáka-
cím hradu. A to ještě není všechno!

V červnu jsme rozdali vysvědčení 
našim 4 páťákům a popřáli jim mnoho 
úspěchů. Budeme jim držet palce, aby 
se jim v Horce nad Moravou(2 žáky-
ně), v ZŠ Olomouc Fr. Stupky (1 žák) 
a  ve víceletém Gymnáziu Olomouci 
Hejčíně (1 žák) úspěšně dařilo. 

V průběhu prázdnin doznal změn 
i interiér základní školy. Po vstupu do 
budovy Vás přivítá zádveří s novými 
dveřmi a vkusně vyzdobené prostory 
hlavní vstupní chodby. Některé části 
však čekají na šikovné dětské ruce, 
aby jejich přičiněním byla výzdoba 
dokonalá. Věřím, že se i tyto koutky 
brzy dočkají, protože pro 39 žáků 
školy, kteří budou vzděláváni podle 
školního vzdělávacího programu, je 
připravena v letošním školním roce 
již tradičně vedle běžné výuky i řada 
oblastí zájmové činnosti. Počítat mo-
hou s bohatou kroužkovou nabídkou 
(keramika, hudební kroužek, sportovní 

kroužek, hravá angličtina, přírodověd-
ný, dramatický a taneční kroužek), 
ale i celoroční projektovou činností, 
která bude propojena se vzdělávacími 
předměty a průřezovými tématy všech 
ročníků. V letošním jubilejním roce 
jsme se rozhodli pro stěžejní název 
školního projektu: SEDM KLÍČŮ  
K RADOSTI. Projekt je zaměřen pře-
devším na prezentaci školy na veřej-
nosti. Podstatou projektu je aktivním 
a tvořivým přístupem získat žáky pro 
dané téma, podpořit v žácích rozvoj 
fantazie a samostatnost. Vyvrcholením 
celoroční projektové činnosti by měla 
být školní akademie.

Vedle školního celoročního pro-
jektu bude škola i nadále pokračovat 
v projektech celorepublikových jako 
je: Les ve škole – škola v lese, kde 
pracujeme již čtyři roky, M.R.K.E.V- 
projekt celostátní sítě škol zabývající 
se ekologií, Školní mléko, Zdravé 
zuby, Zdravá škola a především se bu-
deme soustředit na další etapu čerpání 
finančních prostředků z projektu EU 
„Peníze školám“, kam jsme vstoupili 
v březnu 2011 a jeho předpokládané 
datum ukončení je červen 2013. Cílem 
projektu je zlepšit podmínky vzdělá-
vání na základních školách.

Do ročního plánu školy jsou 
zařazeny i další aktivity spojené  
s Vánocemi, vítáním jara a hlavně 
oblíbená škola v přírodě. jakož i účast 
na připravovaných akcích Spolku 
přátel skrbeňské školy a příležitost-
ních soutěžích a aktivitách, které nám 
pomohou zahnat nudu.

A protože máme prima děti, vstříc-
né rodiče, krásné školkové i školní 
prostředí, podporu OÚ, kamarády 
hasiče, myslivce, seniory… a nechybí 
nám chuť do společné práce – tak hurá 
do nového školního roku!

Za Základní školu 
a mateřskou školu 
Skrbeň informují:
Bc. D. Koryčanová, 
S. Kvasničková, učitelky MŠ Skrbeň
Mgr. J. Kulatá

Jak jsme již informovali, v polo-
vině října začnou práce na půdní ve-
stavbě nad hasičskou zbrojnicí. Oproti 
původnímu záměru zachovat stávající 
střešní krytinu bylo po jejím podrob-
ném prohlédnutí rozhodnuto, že bude 
z mnoha důvodů vhodnější, když bude 
nahrazena krytinou novou.

Na hřbitově spěje k závěru staveb-
ní část prací, mříže jsou ve výrobě.

V době uzávěrky Inforu byly 
dokončovány práce na chodnících  
v ulicích Hlavní, Vyhnálovská a Jos. 
Fialy. Lidé z jiných ulic se ptají, zda se 
bude pokračovat také u nich. Opověď 
zní – v příštím roce se uvažuje o opravě 
chodníků v ulici Na Návsi. 

Byla podána žádost o zahájení 
územního řízení na rekonstrukci 
dešťové kanalizace v ulici Vyhná-
lovská s odbočením do Hynkovské  
a prodloužením do ulice V Oleškách. 
Podle toho, kdy bude vydáno územní 
rozhodnutí a následně stavební povo-
lení, bude rozhodnuto, kdy a v jakém 
rozsahu bude tato technicky a hlavně 
finančně poměrně náročná stavba  
v příštím roce zahájena.

Připravujeme se také na tzv. dopra-
cování žádosti o dotaci z Regionálního 
operačního programu na cyklostezku. 
V prvním kole Skrbeň uspěla, nyní 
musí dát dohromady zbývající do-
kumentaci a doklady. Je zřejmé, že 
taková šance získat dotaci pro tento 
účel se již asi opakovat nebude. Na 
druhou stranu stále nedošlo ke zmírně-
ní poplatků za vynětí ze zemědělského 
půdního fondu, což výhodnost dotace 
snižuje. 

Čekáme na výsledek územního 
řízení na terénní úpravy „sokolského“ 
hřiště, protože v rámci řízení byly 
uplatněny námitky majitelů některých 
sousedních pozemků, kteří se obávají 
negativního vlivu terénních úprav.  

STAVBY  
– AKTUÁLNĚ
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V sobotu 8. září 2012 jsme na našem hřišti přivítali  
14 soutěžících družstev z okolních senior klubů na 2. roční-
ku senior olympiády. Než se mohlo začít soutěžit, předchá-
zela tomu velká příprava. Zapojili se do toho všichni senioři  
a pomohli nám i naši hasiči a musíme poděkovat Obecnímu 
úřadu za stan, který byl zapůjčen z MAS. Bylo potřeba 
vyrobit překážky, podstavec pod plechovky a co nám chy-
bělo to nám zapůjčila naše základní škola za což jí patří 
velký dík. I naši senioři se zapojili do soutěží a tak jsme 
mohli postavit nejen družstvo žen, ale i naši muži se nedali 
zahanbit. Aby se mohlo nejen sportovat, ale i občerstvit  
o to se nám starali místní hasiči. 

Odpoledne probíhalo v dobré náladě a všichni se dobře 
bavili. Předávání medailí a vyhlašování vítězů bylo na stup-
ních vítězů a medaile předával starosta pan Spurný a pan 
Bodlák. I ti kteří nezávodili se dobře bavili a každý fandil 
tomu svému družstvu. Že i u nás máme zdatné sportovce, 
svědčí i řada vítězství, u žen to byly Dopitová, Štěrbová, 
Sládková, Jurečková a čest uhájili i naši muži Sládek, 
Jurečka, Staněk, Zatloukal a Rašovský. Na závěr musím 
poděkovat nejen soutěžícím, ale všem kteří se nějak podí-
leli na přípravě a zabezpečení celé akce ať jako rozhodčí, 
zapisovatelky nebo v jiné funkci.

Za seniory  Marta Studená

Na stanovištích kontejnerů pro sběr tříděného odpadu 
došlo ke změně. Na dvou místech byly některé kontejnery 
doposud na veškeré sklo označeny nápisem upozorňujícím, 
že se do nich má vhazovat jen sklo čiré, na dvou stanovištích 
přibyly menší nádoby určené rovněž pro čiré sklo. Takové 
opatření je vyvoláno požadavky firem, které sesbírané sklo 
zpracovávají. Má to i přínos pro obec – získáme od obalové 
společnosti EKO-KOM větší příspěvek za třídění dalšího 
druhu opadu. I tímto opatřením předejdeme zvyšování 
poplatků za odpad.

SBĚR „BÍLÉHO“ SKLA

Jak jsme sportovali

Dne 20. 9. 2012 se konal nábor dětí starších šesti let 
do hasičského kroužku, který bude působit u nás v obci. 
Přihlásilo se 29 dětí ( 12 dívek a 17 chlapců), z toho jeden 
chlapec je z Olomouce. Malí hasiči se budou letos scházet 
od 4. 10. každý sudý týden, až do konce listopadu (4. 10., 
18. 10., 1. 11., 15. 11. a poslední 29. 11. 2012). Sraz bude 
vždy v 17,00 hod. před zbrojnicí, odkud se společně pře-
jde do místního obecního sálu. Potřebují pouze sportovní 
oblečení a přezůvky vhodné pro pohybové aktivity na 
parketové podlaze. Zde bude probíhat sportovní činnost  
a výuka spojování jednotlivých prvků potřebných k po-
žárnímu útoku. 

Naším cílem je přes zimu se s dětmi seznámit a vy-
tvořit jednu dobrou partu, která bude táhnout již na jaře 
za jeden provaz, neboť sportovní hasičské družstvo musí 
vystupovat jako jeden tým. Po skončení kroužku, tj. po 
18,00 hod., budou zpět odvedeni před zbrojnici, kde si 
děti vyzvednou rodiče nebo ty co mají povolení, můžou 
sami odejít domů. Tento rok ukončíme v 49. týdnu (ještě 
dáme včas vědět) mikulášskou diskotékou, na které děti 
dostanou od skutečného Mikuláše nadílku a nebude schá-
zet anděl s čertem (termín se přizpůsobí k akcím ve  škole  
a školce). Další schůzka bude až 10. 1. 2013, kdy zahájíme 
znovu každý sudý týden naše setkání. V dubnu dle počasí 
by se naše tréninky stali pravidelností každý týden, kdy 
děti již venku, pokud to počasí dovolí, by naostro prová-
děly hasičské aktivity až do konce školního roku. Chtěli 
bychom poděkovat rodičům, že si udělali na své děti čas a 
doprovodili je na zápis do kroužku a dětem popřát hodně 
zdaru, ať se jim daří a líbí v našem společném kolektivu. 

Během října uspořádají hasiči obvyklý sběr starého 
železa. Termín bude oznámen obecním rozhlasem, na in-
ternetu a ve vývěskách. Sběr nebezpečných a objemných 
odpadů bude až v listopadu, v soboru 24.11.

SBĚROVÉ SOBOTY                                                                                                                              

Hasičský kroužek ve Skrbeni
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V neděli 28. října se koná tradiční 
průvod k uctění památky obětí 1. svě-
tové války a výročí vzniku samostat-
ného Československa. Průvod začne 
v 17 hodin Na Návsi a bude zakončen 
ohňostrojem.

Na čtvrtém koncertu podzimního 
festivalu komorní hudby vystoupí 
houslista Leoš čepický a klavírista 
stanislav bogunia.

Koncert se koná v Domě služeb 
v sobotu 20. října v 16 hodin. Na 
programu jsou skladby Bohuslava 
Martinů, Antonína Dvořáka a dalších 
skladatelů.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,

IČO 00635693,
ev. číslo - MK ČR E 10057 

e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz

Skrbeň, říjen 2012

skrbeň, obecní sál - 20. 10. 2012 
od 13 do 17 hod.

Můžete nakupovat a prodávat 
dětské a těhotenské oblečení, dětskou 
obuv, hračky, kočárky, autosedačky, 
sportovní potřeby pro děti atd.

Prosíme maminky, které chtějí 
prodávat, aby nás předem kontaktovaly 
(e-mail: luca.ol@seznam.cz) kvůli 
přidělení prodejního čísla a zodpově-
zení vašich případných dotazů.

Jak naši občané vědí, Skrbeň je členem občanského sdružení Mo-
ravská cesta (Litovelsko-Pomoraví). Toto sdružení jako jedno z řady 
dalších tzv. místních akčních skupin po svém založení muselo sestavit 
„rozvojovou strategii“. Tak na základě tehdy zjištěných potřeb a plánů 
obcí, spolků a podnikatelů, kteří se do přípravy zapojili, vypylynu-
lo, jaké projetky je potřebné podpořit. Následovala příprava dalších 
navazujících dokumentů a v konečné fázi zprostředkování dotací na 
vybrané projekty. Této možnosti jak známo využila i naše obec, viz par-
koviště u hřbitova, prodloužení chodníku v ulici Jos. Fialy a parkoviště  
a odstavné plochy v ulici Vyhnálovská, půdní vestavba hasičské zbroj-
nice.

Současné programovací období však již končí a je třeba záměry  
a potřeby aktualizovat. S tím souvisí dotazník, který je přílohou Inforu. 
Zajímají nás vaše názory a náměty a proto prosíme o jeho vyplnění.

Vyplněný dotazník můžete odevzdat těmito způsoby:· zaslat na adresu Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.s., 
Svatoplukova 16, 784 01  Červenka· předat na obecní úřad nebo vhodit do schránky na dveřích školní 
jídelny· zanechat v obchodě u paní Zbořilové, v kadeřnictví paní Dopitové 
nebo v mateřské škole

 Dotazníky odevzdejte, prosím, pokud možno do 20. října.  
Děkujeme.

 Za Moravskou cestu Tomáš Spurný

KONCERT

LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD

POZVÁNKA  
NA DĚTSKÝ 
BAZÁREK

Moravská cesta - dotazník

 

DRAKIÁDA

Poøádá
Spolek pøátel skrbeòské školy
ve spolupráci s MŠ a ZŠ Skrbeò
www.spss.wobo.cz

Tuto akci podpoøili
obec Skrbeò
Poštovní spoøitelna
ZPMV

Nedìle 14.10.2012
od 15:00

ve Skrbeni u moèidla

Chceš zažít zábavné podzimní 
odpoledne se svým drakem? 
Pøijï si zasoutìžit o krásné ceny.
Za pøíznivého poèasí bude 
pøedvedena letecká akrobacie
a mnoho dalšího.

 
 

Ve Skrbeni máme zřejmě novou samoobsluhu, navíc se v ní neplatí. Ne-
věříte? V polovině září si někdo vyhlédl keříky vysazené za obloukem zdi 
naproti hřbitova, sám se obsloužil a keře si odvezl, aniž by „zaplatil“. Možná 
z nich má radost…

„SAMOOBSLUHA“

   ve Skrbeni u Močidla


