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Ze které oblasti Vietnamu pochá-
zíte?

Pocházím ze severního Vietnamu, 
z města Viet Tri, která leží v provincii 
Phu Tho severozápadně od hlavního 
města Vietnamu Hanoje.

Doma jste pracoval také v obchodě 
nebo v jiném oboru?

Po ukončení střední školy jsem 
začal podnikat.

Jak dlouho jste v České republice 
(a co bylo důvodem ke stěhování)?

Do České  repub l iky  j sem 
se přestěhoval kvůli svému otci  
v roce 2001.

Odcházel jste s vědomím, že bude-
te obchodníkem, nebo jste uplatnění 
teprve hledal?

Ano, zpočátku jsem pomáhal 
svému otci s obchodem a poté jsem 
se snažil osamostatnit se.

Setkal jste se zde s nějakými 
problémy, kvůli kterým jste zvažoval 
návrat do Vietnamu?

Trong Quan Nguyen
Jako titulek tohoto článku jsme použili úplné jméno člověka, kterého 

zná bezpochyby celá Skrbeň, avšak pod přezdívkou „Li“. Setkáváme se 
s ním při nákupech ve skrbeňském obchodě. A protože ve Skrbeni se svojí 
rodinou už nějakou dobu bydlí, položili jsme mu pár otázek.
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Oproti některým létům by se 
mohlo zdát, že ve Skrbeni letos panuje 
„stavební klid“. Tak tomu ale není. 

Již v červnu začaly práce na re-
konstrukci topení a elektroinstalace 
ve škole. V návaznosti na novou 
kotelnu vybudovanou v rámci loňské 
přístavby se nyní vyměňují veškeré 
rozvody a topná tělesa ve staré bu-
dově. Elektroinstalace se kompletně 
rekonstruuje v prvním patře a současně 
se zde instalují slaboproudé rozvody. 
Elektropráce v přízemí byly odloženy 
na příští rok, protože prázdniny nejsou 
zas tak dlouhé, aby se mohlo ještě  
v klidu vymalovat a uklidit. 

Další „neviditelná“ akce proběhla 
koncem července v zahradě mateřské 
školy. Zde je centrální vodoměrná 
šachta s regulátorem tlaku. Ta byla 
vybudována před 25 lety a nyní už 
vyžadovala celkovou výměnu armatur. 
Současně bylo provedeno opatření 
proti vnikání vody z venčí. Rekon-
strukce šachty tvoří spolu s výmě-
nou uzávěrů, provedenou v loňském  

ZDÁNLIVÝ KLID

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Obecní úřad hledá pracov-
níka na údržbu/odstraňování 
poruch tlakové kanalizace. Pod-
mínkou je odborná způsobilost  
v elektrotechnice dle vyhlášky  
č. 50/1978, § 6 nebo alespoň § 5. 
Práce by byla vykonávána na zá-
kladě dohody o provedení práce.

Podrobnější informace podá 
starosta obce.

HLEDÁME  
ÚDRŽBÁŘE

Každý se ve svém životě setká-
vá s problémy, ale snažil jsme se je 
překonat, aby měly moje děti lepší 
budoucnost. Jsem v České republice 
rád, je to můj druhý domov.

Skrbeňský obchod je Vaším prvním 
působištěm?

Ne, v minulosti jsem podnikal  
s textilem.

Jak se Vám a celé Vaší rodině ve 
Skrbeni žije?

Cítím se zde velice spokojeně, 
obyvatelé jsou přívětiví a doufám, že  
i v budoucnu tady budu moci dál by-
dlet a pracovat.

rozhovor připravil 
Tomáš  Spurný

Zastupitelstvo obce přijalo na 
svém zasedání 30. července toto 
usnesení:

Zastupitelstvo obce:
- bere na vědomí zprávu o pl-

nění usnesení a o průběhu akcí.
- schvaluje uzavření Dodatku č. 

1 ke Smlouvě o dílo č. 2018RV02 ze 
dne 21.2.2018 se společností RI-STAV 
s.r.o. na zhotovení díla „Skrbeň – pro-
dloužení vodovodního a kanalizačního 
řadu v ulici Hynkovská“. Celková 
cena díla včetně víceprací bez DPH = 
221.108,70 Kč.

- schvaluje uzavření Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.4.2018 
se společností RI-STAV s.r.o. na zho-
tovení díla „Prodloužení kanalizačního 
a vodovodního řadu pro RD Skrbeň“. 
Celková cena díla včetně víceprací bez 
DPH = 245.894,33 Kč.

- schvaluje uzavření Dodatku 
ke Smlouvě o správě, nájmu, pro-
vozování a údržbě infrastrukturního 
majetku – veřejného vodovodu obce 
Skrbeň, uzavřené mezi obcí Skrbeň 

a společností Moravská vodárenská, 
a.s. Předmětem dodatku je prodlou-
žení vodovodu v ulicích Hynkovská  
a U Hřiště/Krátká.

- schvaluje uzavření kupní 
smlouvy o převodu pozemků p.č. 
432/60 – ostatní plocha o výměře 
80 m2, p.č. 432/61 – ostatní plocha 
o výměře 339 m2 a p.č. 432/62 – ostat-
ní plocha o výměře 50 m2, vše v k.ú. 
Skrbeň, z majetku pana Jiřího Zhřívala 
do majetku obce Skrbeň za celkovou 
kupní cenu 108.000 Kč. 

- schvaluje uzavření kupní 
smlouvy o převodu pozemků 432/59 
– ostatní plocha o výměře 693 m2 

a p.č. 777/2 – ostatní plocha o výměře 
81 m2, vše v k.ú. Skrbeň, z majetku 
obce Skrbeň do majetku pana Jiřího 
Zhřívala, za celkovou kupní cenu 
178.000,- Kč. 

Náklady na sepsání smluv, geo-
metrický plán, znalecký posudek 
a vklad do katastru uhradí obě strany 
stejným dílem.

- schvaluje uzavření kupní 
smlouvy o převodu stavby – budovy 
technického vybavení bez č.p./č.e. 
na pozemku p.č. st. 428 – pozemek 
jiného vlastníka v k.ú. Skrbeň z ma-
jetku pana Jiřího Zhřívala do majetku 
obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 
1.000 Kč. 

- schvaluje uzavření kupní 
smlouvy o převodu pozemku p.č. st. 
428 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Skrbeň z majetku pana Jiřího Sedláčka 
do majetku obce Skrbeň za celkovou 
kupní cenu 600 Kč. 

- odkládá opravu polní cesty 
k Hynkovu na neurčito z důvodu ne-
ochoty zemědělských subjektů, které 
užívají přilehlé pozemky, na opravu 
cesty přispět.

- schvaluje záměr zřídit věcné 
břemeno a uzavření Smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě a smluv o právu provést 
stavbu č. IE-12-8005421/SOBSVB 
na pozemcích p.č. 578/3, 579 v k.ú. 
Skrbeň (zemní kabelové vedení od-
běrných míst na pozemcích p.č. st. 

90/2, st. 113/1, st. 124/3, st. 128, st. 
130/2, st. 130/3, st. 131/5, st. 133/1,              
st. 135/3, st. 185, st. 196, st. 245/1, st. 
250.

- schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6/2018.
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a letošním roce na několika místech, 
komplex opatření, díky kterým bude 
možné opět bez problémů uzavřít při 
poruše jen příslušný úsek vodovodu  
a ne celou obec.  

„Skrytě“ se bude ve školce také 
pracovat ve sklepě, kde bude vymě-
něn dožívající kotel ústředního topení  
a ohřívač vody.

Počátkem července bylo zkolaudo-
váno prodloužení vodovodu a tlakové 
splaškové kanalizace v Hynkovské 
ulici a v ulici U Hřiště s navazující 
novou ulicí Krátkou. V obou případech 
vodovod hradí obec, kanalizaci hradí 
stavebníci rodinných domů.

Kromě uvedeného se probíhají  
i četné „papírové“ práce – na pro-
jektech souvisejících s rekonstrukcí 
silničního průtahu, s kabelizací sítě 
ČEZ a veřejného osvětlení, s rekon-
strukcí komunikace v ulici Nová 
čtvrť atd.

Ne vše ale přináší jen radost. Tu 
například už několik týdnů prožívají 
děti po zprovoznění rekonstruova-
ných dětských hřišť, ne však lidé  
z domů v blízkosti dětského hřiště 
u nádraží. Hřiště je nyní atraktivní, 
a tak je na něm denně mnoho dětí, 
které pochopitelně křičí, výskají, 
smějí se. K tomu se přidává i hluk 
ze závěsu lanovky. Co se týká dětí, 
tak podle zkušeností zájem o hřiště 
po čase poněkud opadne, i s tím, jak 
se budou krátit dny. Co se lanovky 
týká, zjišťujeme, zda se nedá sehnat 
jiný, méně hlučný typ závěsu. Ihned 
po prvních stížnostech jsme lanovku 
začali na noc zamykat, současně  
s hřištěm pro kopanou a tenis, které se 
v létě zamyká někdy i po 21. hodině. 
Předpokládali jsme, že v tu dobu jsou 
už malé děti doma, a ne na dětském 
hřišti. Namísto nich ale přicházeli 
výrostci, kteří si také lanovky „uží-
vali“ a dávali to hlasitě najevo, někdy 
se jim dokonce podařilo zamknutou 
lanovku uvolnit. Omluvou to není, ale 
zdůvodnit se jejich chování dá puber-
tou. Co ale říci na adresu třicátníka, 
otce dvou dětí, který při napomenutí 

vehementně argumentoval tím, že je 
teprve půl desáté a on si do deseti 
hodin může dělat co chce. Lanovku 
nyní zamykáme ve 20 hodin, což je 
konec provozní doby dětského hřiště. 
Jak ale vysvětlit těm, kteří obtěžují 
i nadále okolí hlasitým projevem  
v pozdních večerních hodinách, byť 
jen sedí na lavičce, že by se takto cho-
vat neměli, a že i jim to někdy může 
vadit? Doufám, že nebudeme nuceni 
hřiště ohradit vysokým pevným 
plotem. To bychom taková opatření 
museli provést snad u každé lavičky,  
u každého místa, kde se oni „rozjaře-
ní“ sejdou. Mnohem více ale doufám, 
že tyto projevy pominou a dětské 
hřiště bude přinášet jen onu radost.

Tomáš Spurný

Opakovaně upozorňujeme rodi-
če, že zastupitelstvo obce schválilo 
s účinností od 1. července letošního 
roku nové znění Zásad pro poskytování 
dotací a darů z rozpočtu obce Skrbeň 
na podporu sportovních, zájmových 
a jiných obdobných aktivit. Nově lze 
získat příspěvek 700 Kč také na dět-
ské prázdninové tábory! Formuláře 

PŘÍSPĚVKY NA 
TÁBORY

 SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 

VE  SKRBENI VE  SKRBENI 

místo konání : Sportovní areál  ve Skrbeni
zahájení soutěže : ve 14:00 hod 

kategorie :  mladší  a  starší  žáci

Bohaté občerstvení zajištěno. Pěna na závěr.

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší hasiči ze Skrbeně. 

pořádá

 obec  Skrbeň

18. srpen 2018

Fotografie z  této akce budou použity pro potřeby SDH  Skrbeň

 Za  podpory

žádostí jsou k dispozici na obecním 
úřadě nebo na www.skrben.cz  v sekci 
dokumenty, ostatní dokumenty.

Lidé se často ptají, co lze udělat 
s Močidlem, které stále více zarůstá 
vodními rostlinami. Zřetelné je to ob-
zvláště v této době, kdy skoro neprší 
a vodní hladina velmi poklesla. Tech-
nicky by se to zřejmě zvládnout dalo, 
alespoň částečně. Nelze však takové 
práce provádět „spontánně“. Močidlo 
je totiž místem výskytu chráněných 
živočichů (žab) a k jakémukoliv zása-
hu je třeba udělení výjimky ze zákona 
o ochraně přírody a krajiny, ke které 
je nutno zajistit biologické posouzení 
lokality. Na případné čištění Močidla 
se tedy musíme nejprve připravit.

CO S MOČIDLEM?
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Skrbeň, srpen 2018

 SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ 

VE  SKRBENI VE  SKRBENI 

místo konání : Sportovní areál  ve Skrbeni 

zahájení soutěže : ve 14:00 hod 

Bohaté občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší hasiči ze Skrbeně. 

pořádá

 obec  Skrbeň

25. srpen 2018

Fotografie z  této akce budou použity pro potřeby SDH  Skrbeň

 Za  podpory

Tradičního turnaje v malé kopané 
pořádaného v sobotu 30. června, se 
zúčastnilo sedm družstev - 55 mužů, 
chlapců, žen a dívek. Během celého 
dne přihlíželo cca 80 neplatících 
diváků.

Konečné pořadí:

1. FC Guners 
2. Bobánci 
3. TJ Sokol Skrbeň 
4. Horka FK 
5. Popeláři s.r.o 
6. Real Skrbeň 
7. Ladies 

Nejlepším střelcem byl s deseti 
góly Ondřej Pop (Bobánci). 

Na začátku turnaje byla vyhlá-
šena tipovací soutěž „ Kolik padne 
za celý turnaj gólů“. Zúčastnilo se 
jí 40 tipujících. Výsledek přesně 
odhadl Michal Vachutka – gólů bylo 
celkem 102. 

Sponzoři byli tito: FC Skrbeň, 
Levné koupelny RaP, Bala potraviny, 
OC Olympia 

Těšíme se na další ročník 2019 

Na pátek 31. srpna připravuje 
spolek Skrbeňáček další předsta-
vení letního kina u Močidla.

O ti tulu zatím rozhod-
nuto není, sledujte vývěsky  
a internet.

INFO Z TURNAJE

LETNÍ KINO


