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Tento pohled se má stát minulostí

PŘÁNÍ I PŘÍSLIB
Do nového roku si všichni vzájemně přejeme to podstatné, tedy zdraví,
štěstí, pohodu. Také já vám upřímně
přeji totéž. Někdy slýcháváme na
začátku roku i nejrůznější sliby. To
udělám i já, ale budu se držet zásady,
že slibovat se má jen to, o čem víme,
že můžeme splnit.
Pro rok 2020 tedy slibuji, že kdo
si objednal kompostér, do jara ho
dostane; že zbavíme mnohé pejskaře starostí s čipováním a zařídíme
jeho provedení přímo v obci; že
v polích za Křepelkou vysadíme další
stromy a keře; a hlavně, že v obci bude
prach, bláto, hluk, komplikovaný provoz – protože se bude kabelizovat rozvodná síť ČEZ, rekonstruovat veřejné

osvětlení a s velkou pravděpodobností
i silnice od hřbitova k přejezdu a vše
s tím spojené. Věřím, že to vše společně zvládneme.
Tomáš Spurný, starosta

TŘÍKRÁLOVÉ
KOLEDOVÁNÍ
Ani jsme se nenadáli a Vánoce
jsou za námi. Jestli ale patříte mezi
ty, kterým se vánoční koledy stále
ještě „nepřejedly“ a zazpíváte si je rádi
i na začátku ledna, jste to právě vy,
které rádi přivítáme v pátek 10. ledna
2020 ve skrbeňském kostele svatého
Floriána.
V 17 hodin se tady rozezní varhany, aby doprovodily děti z mateřské
a základní školy při společném

zpěvu vánočních koled se všemi
přítomnými.
Jaký bude repertoár? Budou to
koledy nejznámější a nejvíce oblíbené
dětmi i dospělými. Přesto budou pro
zájemce připraveny malé zpěvníčky, a
tak se nikdo nemusíte bát, že by Vám
„vypadl“ text. A protože druhý den
– v sobotu 11. ledna – bude probíhat
ve Skrbeni Tříkrálová sbírka, přijdou
určitě i králové. Pravděpodobně jich
bude víc než jen tři! A na cestu jim
požehná otec Ondřej.
Věříme, že naše pozvání přijmete
a společně se rozloučíme s Vánocemi.
(A budeme se těšit zase na ty příští.)
Proto si nezapomeňte do svého kalendáře zapsat ke dni 10. 1. 2020 tučným písmem: V 17 HODIN KOLEDY
V KOSTELE!
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo
na svém zasedání 16. prosince toto
usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení.
- schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek na rok 2020 je stanoven na
492,- Kč za osobu.
Poznámka: Poplatek se oproti roku
2019 zvyšuje o 48 Kč. Výdaje spojené
s nakládáním s odpady však skokově
vzrostly. Pokud by je měl poplatek
plně pokrýt, musel by být cca 780 Kč.
Rozdíl doplácí obec ze svého rozpočtu.
- souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na stavbu „Skrbeň – veřejné
osvětlení - Na Návsi, Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV. etapa“ z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2020.
- schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v roce
2020 do doby schválení rozpočtu obce,
nejdéle do 30. 4. 2020. Rozpočtové
provizorium se řídí těmito pravidly:
a) Vychází z nezbytných provozních a kapitálových výdajů. Výdaje
v tomto období nesmí přesáhnout 30%
výdajů v roce 2019.
b) Hrazeny budou výdaje, které
je obec povinna hradit na základě
uzavřených smluv a závazků včetně
závazků z projektu Kompostéry pro
Skrbeň a další obce.
c) Základní škola a mateřská
škola Skrbeň, p.o. obdrží v lednu 2020
neinvestiční dotaci na provoz ve výši
1/3 dotace podle skutečnosti z roku
2019.
- zmocňuje starostu prováděním nezbytných rozpočtových změn
v období do konce roku 2019. O provedených rozpočtových změnách bude
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starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším zasedání.
- souhlasí se zřízením pracovní
pozice administrativního pracovníka
v Základní škole a mateřské škole
Skrbeň, p.o. od 1. 1. 2020 (úvazek
0,5, platová třída 6) a s financováním

takto vzniklých mzdových nákladů
z prostředků zřizovatele školy.
- souhlasí se zachováním svozů
bioodpadů od dubna do listopadu ve
dvoutýdenních intervalech s možností
operativní změny.
Pokračování na straně 3.
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- schvaluje v souladu s novelou
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., navýšení stávajících měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva
obce Skrbeň od 1. 1. 2020 o 10%.
- v souladu s ustanovením
článku VI., odst. 6.3. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
(obecní hospoda v objektu č.p. 67
ve Skrbeni), uzavřené mezi Davidem Zlámalem a obcí Skrbeň dne
15. 10. 2019, souhlasí s podnájmem
obecní hospody panu Josefu Zlámalovi, IČ 48776114, za podmínky,
že podnájemce bude splňovat kvalifikační předpoklady, jejichž splnění
bylo požadováno po nájemci, a budou
dodržena veškerá ustanovení stávající
nájemní smlouvy.

POLOLETNÍ
VYSVĚDČENÍ:
ODMĚNY A TRESTY?
VŠEHO S MÍROU!

BIOODPAD V ZIMĚ
Využívejte pro jeho odkládání hnědé „bionádoby“. Pokud to počasí dovolí,
bude svoz bioodpadu zahájen už v půlce
března a se „zimním“ bioodpadem bude
naloženo lépe, než kdyby byl odkládán
tam, kam nemá.

Snažte se s dítětem pracovat na
jeho úspěších, zajímejte se o něj
a případné problémy řešte co nejdříve.
Nestavte sami sebe do pozice všemocného a neomylného rodiče. I vy jste
v dětství dělali chyby. Snažte se přijít
na důvod špatných známek a hledejte
nejvhodnější řešení. Naslouchejte dítěti a nenechejte vaše vlastní přehnané
ambice, aby zastínily osobnost vašeho
potomka. Zkuste probrat s učiteli,
jaké možnosti a rezervy vaše dítě má,
případně se nebojte obrátit na školní
psycholožku, která může odhalit specifické poruchy učení, doporučí, jak
s dítětem komunikovat a mnoho dalšího.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz www.mojra.cz

Konec ledna je pro děti velmi
hektickým obdobím. A nejen pro
ně. Špatné známky na vysvědčení
jsou pro dítě často ekvivalentem
domácího vězení, útrap s doučováním, zákazem mobilu, počítačových her a někdy dokonce i obavou
z výprasku.
Dítěti před vysvědčením rozhodně
nevyhrožujte, neponižujte ho a nesrovnávejte s ostatními dětmi. Zaprvé mu
tím srážíte sebevědomí, což si ponese
až do dospělosti, ale také mu ukazujete, že pro vás není dost dobré. Pokud
tak nějak tušíte, že vysvědčení vašeho
dítěte nebude žádná sláva, připravte
Případné otázky nebo podněse na to. Vžijte se do svého dítěte, jak
by bylo vám, kdybyste měli špatné ty k článkům zasílejte na email:
známky? A jak byste chtěli, ať vaši poradna@mojra.cz nebo volejte na
+420 731 226 690
rodiče reagují?

Termíny svozu odpadů v obci Skrbeň v roce 2020
Komunální odpad
týden datum
den
2
7.1.2020 úterý
4 21.1.2020 úterý
6
4.2.2020 úterý
8 18.2.2020 úterý
10
3.3.2020 úterý
12 17.3.2020 úterý
14 31.3.2020 úterý
16 15.4.2020 středa
18 28.4.2020 úterý
20 12.5.2020 úterý
22 26.5.2020 úterý
24
9.6.2020 úterý
26 23.6.2020 úterý
28
7.7.2020 úterý
30 21.7.2020 úterý
32
4.8.2020 úterý
34 18.8.2020 úterý
36
1.9.2020 úterý
38 15.9.2020 úterý
40 29.9.2020 úterý
42 13.10.2020 úterý
44 27.10.2020 úterý
46 10.11.2020 úterý
48 24.11.2020 úterý
50 8.12.2020 úterý
52 22.12.2020 úterý
svoz posunutý o 1 den

Plast
den

každou středu

Papír
den

každý čtvrtek

BÍLÉ sklo
týden
datum
den
3 15.1.2020 středa
7 12.2.2020 středa
11 11.3.2020 středa
15
8.4.2020 středa
19
6.5.2020 středa
23
3.6.2020 středa
27
1.7.2020 středa
31 29.7.2020 středa
35 26.8.2020 středa
39 23.9.2020 středa
43 21.10.2020 středa
47 18.11.2020 středa
51 16.12.2020 středa
Barevné sklo
týden
datum
den
4 22.1.2020 středa
8 19.2.2020 středa
12 18.3.2020 středa
16 16.4.2020 čtvrtek
20 13.5.2020 středa
24 10.6.2020 středa
28
8.7.2020 středa
32
5.8.2020 středa
36
2.9.2020 středa
40 30.9.2020 středa
44 28.10.2020 středa
48 25.11.2020 středa
52 23.12.2020 středa

týden
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

Bioodpad
datum
17.3.2020
31.3.2020
15.4.2020
28.4.2020
12.5.2020
26.5.2020
9.6.2020
23.6.2020
7.7.2020
21.7.2020
4.8.2020
18.8.2020
1.9.2020
15.9.2020
29.9.2020
13.10.2020
27.10.2020
10.11.2020
24.11.2020

den týden
úterý
4
úterý
8
středa
12
úterý
16
úterý
20
úterý
24
úterý
28
úterý
32
úterý
36
úterý
40
úterý
44
úterý
48
úterý
52
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

Tetrapak
datum
20.1.2020
17.2.2020
16.3.2020
14.4.2020
11.5.2020
8.6.2020
6.7.2020
3.8.2020
31.8.2020
28.9.2020
26.10.2020
23.11.2020
21.12.2020

den
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

obec může zrušit do 10.3.
Dispečink TSMO
tel. 585 700 035
odpady@tsmo.cz

3

INFOR

KULTURA

LOBKOWICZ TRIO
Kruh přátel hudby zve na koncert
souboru Lobkowicz Trio (Lukáš
Klánský – klavír, Jan Mráček – housle,
Ivan Vokáč – violoncello).
Všichni tři členové Lobkowicz
Tria jsou uznávání sólisté a komorní
hráči. Zkušenosti z mnohých pódií
v tuzemsku i v zahraničí využil soubor na mezinárodní soutěži Johannese
Brahmse v rakouském Pörtschachu,
kde získal v září 2014 první cenu
a cenu publika. Lobkowicz Trio je
také laureátem Dvořákovy mezinárodní soutěže v Praze. Soubor
vystoupí v této a příští sezóně na
prestižních festivalech v Rakousku
a Itálii.
Díky své souhře, přesvědčivé interpretaci, precizní technické úrovni
a vytříbené intonaci si soubor získává
uznání publika i odborné veřejnosti.
Lobkowicz trio konzultuje s předními
českými umělci, jako je prof. Ivan
Klánský, prof. Miroslav Petráš, nebo
prof. Pavel Hůla.
Název souboru poukazuje na
tradiční propojení rodu Lobkowiczů a mnoha skladatelů osmnáctého
a devatenáctého století. Ludwig van
Beethoven věnoval Lobkowiczům
Trojkoncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr, který patří k vrcholům
triového repertoáru. Svolení používat
tento vznešený název dostal ensemble
od pana Jaroslava Lobkowicze.
Koncert se koná v sobotu
18. ledna v 18:00 hod. v Domě služeb.
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, leden 2020
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