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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXI. 2021

JARO PŘECE JEN PŘIŠLO…
S očekáváním jara a s příchodem Velikonoc si mnoho občanů vyzdobilo
své předzahrádky, a tak byla obec plná zajíců nejrůznější podoby, stromů „vajíčkovníků“ atd.
Na fotografiích jsou zajíci z ulice
U Rybníka, kde byl jejich výskyt
největší. Přes výkyvy počasí jaro nakonec tak jak tak vždy přijde. Bohužel,
z důvodu Covidu nemá zdaleka takovou podobu, jakou bychom si přáli.
Stačí se podívat do Inforů z dřívějších
let a hned je patrné, že oproti normálnímu stavu chybí letáky a pozvánky
na bezpočet akcí, jako je vynášení
Morany, koncerty, pálení čarodějnic
apod. I z toho důvodu Infor na začátku

dubna nevyšel. Zlepšení přichází velmi
pomalu, ale věřme, že se dočkáme. Trpělivost jste už většinou projevili, tak
vám přeji pevné zdraví a optimismus.
Tomáš Spurný

WiFi4EU
Obci Skrbeň se podařilo využít
možnosti v rámci Iniciativy WiFi4EU,
která si klade za cíl zajistit v celé EU
občanům a návštěvníkům vysoce kvalitní přístup k internetu prostřednic-

-tvím bezplatných wi-fi hotspotů ve
veřejných prostorách, jako jsou parky,
náměstí, úřady, knihovny a zdravotní
střediska. V rámci této iniciativy, kterou financuje Evropská komise, jsou
instalovány wi-fi hotspoty v uvedených
centrech veřejného života. Toto veřejně
dostupné připojení pokrývá ve Skrbeni
od 1. dubna okolí Domu služeb, školy,
obecního úřadu, obecního sálu, hasičské zbrojnice a sportovního areálu.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce přijalo na
svém 19. a 20. zasedání konaném
8. března a 12. dubna toto usnesení:
- schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8007363/
SOBS- 023, 029, 047 k obecním pozemkům p.č. 565/5, p.č. 578/3 v ulici
Hynkovská a Vyhnálovská
- schvaluje uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-8017201/VB/2 se společností
ČEZ Distribuce, a.s, k pozemkům p.č.
432/43 a p.č. 584/2 v k.ú. Skrbeň
- schvaluje poskytnutí daru
10.000,- Kč pro „Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.“, IČ 04871243
- schvaluje dotaci poskytovanou dle Zásad pro poskytování dotací
a darů z rozpočtu obce Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných
obdobných aktivit pro rok 2021 ve
výši 700,- Kč/dítě. Dotace se poskytne
zpětně na skutečně realizované aktivity
- schvaluje poskytnutí daru
20.000,- Kč pro Jdeme Autistům Naproti z.s., IČ 27041972
- neschvaluje poskytnutí daru
pro Zdravotní klaun, o.p.s.
- schvaluje rozpočet obce na
rok 2021
Součástí rozpočtu je příspěvek zřizovatele pro Základní školu
a mateřskou školu Skrbeň, p.o. ve výši
1.600.000,- Kč. V této částce je zahrnut příspěvek 700,- Kč/žáka na pořízení pomůcek jinak hrazených rodiči.
- schvaluje rozpočet Fondu
obnovy a rozvoje splaškové kanalizace
obce Skrbeň na rok 2021
- schvaluje s účinností od
1. 4. 2021 pravidla hospodaření Sociálního fondu obce Skrbeň
- schvaluje rozpočet Sociálního
fondu obce Skrbeň na rok 2021
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- schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu obce na období 2022-2025
- schvaluje, aby o přezkoumání
hospodaření obce Skrbeň za rok 2021
byl požádán Krajský úřad Olomouckého kraje
- souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na obnovu vybavení obecního
sálu v rámci 6. výzvy MAS Moravská
cesta k předkládání žádostí o dotace
z Programu rozvoje venkova
- schvaluje podmínění pořízení
změny územního plánu dle návrhu Ředitelství silnic a dálnic souvisejícího
se stavbou „D35 Skrbeň – odpočívka,
DUSP + IČ“ úhradou části příslušných
nákladů ve výši 46.900,- Kč navrhovatelem
- souhlasí s umístěním kabelu
stavby ČEZ Distibuce, a.s. „Skrbeň,
Hynkovská – obnova DTS,kNN,vNN“
číslo stavby ČEZ: IE-12-8007363 na
obecních pozemcích za předpokladu dodržení příslušných norem pro
odstupové vzdálenosti, případně po
schválení výjimek ze strany správců
dotčených inženýrských sítí
- neakceptuje bod č.1 připomínek Bc. Stanislava Vaďury, MBA
- neakceptuje bod č.2 připomínek Bc. Stanislava Vaďury, MBA
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení a o průběhu akcí
- schvaluje uzavření Smlouvy
o úhradě nákladů na pořízení změny
územního plánu s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, ve výši 46.900,- Kč
- schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8007363/
SOBS- 049, 050, 052 k obecnímu
pozemku p.č. 665/3 v ulici V Oleškách
- schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti s Olomouckým
krajem pro uložení kabelu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 582/2
– ostatní plocha v k.ú. Skrbeň dle
geometrického plánu č. 643-72/2021,
stavba „Skrbeň - veřejné osvětlení - Na
Návsi, Podvrbí, Spálená, Za Školkou
– IV. etapa“

- schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene s Olomouckým krajem a společností GasNet,
s.r.o. pro uložení přeložek plynovodu
na p.č. 582/2 – ostatní plocha v k.ú.
Skrbeň dle geometrického plánu
č. 636-500/2020, stavba „Silnice
III/4466S Skrbeň – průtah 1. etapa, SO
301.4 – přeložky plynovodu – větev
kanalizace Da“
- schvaluje celoroční hospodaření obce Skrbeň a závěrečný účet
obce Skrbeň za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Skrbeň za rok 2020 bez výhrad
- schvaluje účetní závěrku obce
Skrbeň za rok 2020 bez výhrad
- schvaluje účetní závěrku ZŠ
a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2020 bez výhrad a dále schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Skrbeň, p.o. za rok 2020
- schvaluje bezúplatný převod
přípojky k dešťové kanalizaci od domu
č.p. 61 umístěné na pozemcích p.č.st.
59/2 - zastavěná plocha a p.č. 146 zahrada v k.ú. Skrbeň z majetku obce
Skrbeň do majetku vlastníka tohoto
domu
- souhlasí se záměrem využít
pro výstavbu rodinných domů část pozemku společnosti VITSOL s.r.o. p.č.
565/1 – orná půda, a to v prodloužení
stávající zástavby východní strany
ulice Hynkovská po úroveň konce
zástavby na protější straně ulice
- pověřuje starostu zajistit ověření variantního uložení inženýrských
sítí pro pokračování ulice Lipová
- schvaluje poskytnutí daru
6.200,- Kč pro Sbor dobrovolných
hasičů Skrbeň, IČ 60800470, na podporu výchovy, vzdělávání a sportovní
činnosti mladých hasičů
- schvaluje poskytnutí daru ve
výši 5.000,- Kč pro Linku bezpečí,
z.s., IČ 61383198
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2021
- souhlasí se zahájením přípravy projektové dokumentace pro
vybudování cyklostezky směrem
k cyklostezce do Příkaz.
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STROMY PRO SKRBEŇ
V sobotu 10. dubna byly vysazeny stromy a keře dle
projektu „Stromy pro Skrbeň“ mezi železniční tratí a ulicí
Nová čtvrť („jedlý háj“) a za Hradiskem. Projekt byl podrobně popsán v březnovém čísle Inforu. Ať rostou!

DĚTI A ZÁVISLOST NA
TELEFONU: CO JE NORMÁLNÍ
A CO UŽ JE MOC?
Ať se nám to líbí nebo ne, digitální technologie začínají být nedílnou součástí našich životů. Zejména pro
děti jsou už něčím naprosto samozřejmým. Spousta dětí
před obrazovkou telefonu nebo počítače tráví celé dny.
V současné době jsou počítače hojně zapojovány do výuky,
vrstevnické konverzace se přesouvají do online prostředí
a internet může být zdrojem užitečných informací. Na druhé
straně bezcílné scrollování a pasivní konzumování obsahu
není rozhodně ideální náplní všedních dní.
Pozor na varovné signály!
Na smartphonech, sociálních sítí, počítačových hrách
i internetu jako takovém si lze vypěstovat závislost. Měli
byste zpozornět, pokud si u svého dítěte všímáte toho, že
jeho online aktivity jsou centrem veškerého dění a všechny
ostatní zájmy, koníčky a přátelé jdou stranou. Varovným
signálem také je, pokud se vaše dítě na čas strávený
u počítače/telefonu vysloveně těší, nemyslí na nic jiného
a zároveň je velmi podrážděné v případě, že je mu tato
kratochvíle odepřena. Tráví-li dítě celý den sezením před
počítačem, mobilem nebo tabletem, je to obrovský nápor
pro oči i pohybový aparát. Stejně jako se dospělým doporučuje vybalancovat sedavý způsob zaměstnání pohybem,
ani děti by na fyzickou aktivitu rozhodně neměly zapomínat. Celodenní působení modrého světla může také narušit
spánkový režim dítěte.
Jak nastavit pravidla?
Nabízí se otázka, jak se něčemu takovému vyvarovat?
Rodiče mají mnohdy mylnou představu, že řešením je
absolutní zákaz telefonu i počítače. Bohužel to obvykle
příliš nefunguje, ba naopak. Pravidla a hranice jsou sice
namístě, ale měly by být reálné. Velmi pomáhá, pokud
jsou výsledkem vzájemné diskuze mezi vámi a dítětem.
Z dlouhodobého hlediska daleko lépe funguje, když jsou
dítěti pravidla vysvětlena a dostane třeba také na výběr
z více možností. Prosté příkazy a zákazy nejsou dostačující.
Dospěláci, buďte svému dítěti vzorem
Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu věc: děti
už od mala dospělé rády napodobují a přejímají vzorce chování svých rodičů. A tak když dítě u svého rodiče vidí, že
je telefon příjemný zdrojem odpočinku, že maminka nebo
tatínek věnují té malé barevné blikající věcičce spoustu
pozornosti, nebude chtít zůstávat pozadu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Z-BOX
Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

MALÁ AKTIVITA UDĚLALA
DVOJNÁSOBNOU RADOST
Když epidemiologická opatření uzamkla začátkem
března všechny školy, začali jsme se v té skrbeňské zamýšlet nad tím, jak aktivně zapojit naše žáky do volnočasových
aktivit. Zkušenosti ukázaly, že dopolední distanční výuka
všechny vyčerpává a že i sebelepší aktivita spojená s dalším
vysedáváním u počítače není to, co bychom chtěli dětem
nabídnout. Myšlenka pohybu na zdravém vzduchu byla
jasná, ale jak dodržovat podmínky platného nouzového
stavu v nás vyvolávala obavy. Nakonec jsme vsadili na
důvěru a vyplatilo se.
Do emailových schránek rodičů jsme zaslali pravidla
hry, po vesnici rozmístili stanoviště s úkoly a čekali na
reakci těch, kterým byla doporučena. Snad ještě ani první
účastníci poznávací trasy nedorazili do cíle a v emailu se
objevily první pochvalné reakce ze strany rodičů. Byli jsme
velmi mile překvapeni informacemi o tom, s jakým nadšením se někteří vydali plnit připravené úkoly. A dokonce
i bez rodičů, kteří si alespoň na chvíli mohli užít zaslouženého volna. A to byl i náš záměr. Proto jsme během několika
dnů připravili další etapu, protože víme, že to děti baví a že
se zapojilo více jak 60 %. To přece stálo zato pokračovat
a dělat si vzájemně v této době malé každodenní radosti.
Jarmila Kulatá

PŘÍSPĚVKY AKTIVNÍM
Také v letošním roce obec poskytuje tzv. „příspěvek
aktivním“, dotaci 700 Kč na zájmovou, sportovní nebo
jinou podobnou činnost dětí, také na školy v přírodě nebo
letní dětské tábory.
Z důvodu protiepidemických opatření se naprostá
většina aktivit zatím nemůže konat vůbec, alespoň některé
však probíhají distančním způsobem. Poskytnutí dotace je
možné i na tento způsob. Snad se situace postupně zlepší
a podporovaných aktivit bude víc.
Vzhledem k tomu, že se dotace poskytuje zpětně, podávejte žádosti až po skončení kurzu, školního
roku, letního tábora atd. Jen ještě jedna poznámka.
Občas se někteří rodiče pozastavovali nad tím, že požadujeme doklady jednoznačně prokazující úhradu
a skutečný účel jejich plateb, na jejichž základě se příspěvek
poskytuje. Jinak ovšem postupovat nelze.
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, květen 2021
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