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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXX. 2020

KOPE SE, KÁCÍ SE, ALE …

OPTICKÁ SÍŤ V OBCI

V současné době probíhají a ještě dlouho probíhat budou výkopové práce
na trasách pro pokládku kabelů od nádraží až k Podvrbí, to vše povětšinou
v místech, kde donedávna byly květiny a okrasné keře.

Ruku v ruce s přeložkou elektrické distribuční sítě do země jde také
výstavba optické sítě v obci. Stavba
„optiky“ plynule navazuje na první
etapu a po dokončení zemních prací
v této druhé etapě bude optická síť
zprovozněna. Investorem akce je firma
DOUBRAVA.NET s.r.o. z Nákla. Tato
společnost převezme i první etapu po
původní firmě, která se rozhodla od
svého záměru odstoupit.
Vznikne tak jednotná optická síť
v celé obci. Nová firma má dlouholeté
zkušenosti s výstavbou a provozem
těchto sítí v okolních obcích (Křelov-

Bohužel, vyhnout se jim nelze,
i tak se velmi obtížně hledá místo
pro nové kabely mezi všemi možnými inženýrskými sítěmi, které už
v zemi jsou.
Z kácení a likvidace toho, co
Skrbeň zkrášlovalo a o co majitelé
přilehlých domů povětšinou pečovali, radost nikdo nemá. Jakmile
však budou všechny stavební práce
dokončeny, bude opět možné květiny

vysadit. S hluboce kořenícími keři,
o stromech ani nemluvě, to bude ovšem trochu komplikovanější, protože
žádný správce sítí nedovolí, aby nad
jeho zařízením byl rozložitý kořenový systém, mnohdy zcela obrůstající
a poškozující příslušný kabel nebo
potrubí.
Také je třeba brát ohled na
rozhledové poměry v křižovatkách atd.
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-Břuchotín, Odrlice, Ústín, Litovel,
…), což dává obci a jejím obyvatelům jistou záruku kvality služeb.
V nadcházejících dnech budete osloveni pracovníkem společnosti ohledně
přípojky k optické síti - zavedení trubičky do domácnosti. Tato stavební
připravenost Vás nic nestojí a nijak Vás
nezavazuje k odběru jakýchkoliv služeb. Nebojte se a chráničku do domu
si nechte zavést. Po finální opravě
povrchů bude dodatečné napojení zbytečně komplikované. Více informací
o nabízených službách, cenách a možnost předobjednávky služeb najdete na
stránkách firmy www.doubrava.net
nebo na telefonu 776 778 173.

UZAVÍRKY
ULICE HLAVNÍ
Pokračující kabelizace elektrického vedení si vyžádá na několika
místech překop silnice v ulici Hlavní.
Překopy budou prováděny postupně
a vyžádají si ve dnech 24., 25., 26.,
29. a 30. června úplnou uzavírku této
komunikace. Sledujte proto příslušné
dopravní značení. V případě nepředvídaných komplikací mohou být termíny
změněny.

Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo
na svém 14. zasedání toto usnesení:
- bere na vědomí informaci
o plnění usnesení.
- schvaluje poskytnutí daru
20.000,- Kč pro Sbor dobrovolných
hasičů Skrbeň, IČ 60800470, na pořízení sportovního vybavení pro oddíl
mladých hasičů.
- schvaluje poskytnutí daru
2000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ
61383198.
- schvaluje uzavření kupní
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smlouvy o převodu pozemku p.č.
782 – ostatní plocha o výměře 2 m2
vzniklého oddělením z pozemku
p.č. st. 131/4 – zastavěná plocha
a pozemku označeného jako díl „a“
o výměře 6 m2 vzniklého oddělením
z pozemku p.č. 37 – ostatní plocha,
vše v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno
v geometrickém plánu č. 623-26/2020,
z majetku pana Petra Špundy do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní
cenu 1.200 Kč. Náklady na vyhotovení
geometrického plánu, kupní smlouvy
a na vklad do katastru nemovitostí
uhradí obec Skrbeň.
- schvaluje pronájem obecní
hospody včetně kuchyně a souvisejících prostor panu Filipu Danczimu,
a to od 1. 6. 2020, pronájem na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, měsíční nájemné 5.000,- Kč.
Podpisem nájemní smlouvy je pověřen
starosta.
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2020.
- schvaluje přijetí dotace
500.000 Kč z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2020,
dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na akci „Skrbeň – veřejné osvětlení – Na Návsi,
Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV.
etapa“ a uzavření příslušné Smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2020/02054/
OSR/DSM.
- schvaluje výběr zhotovitele
a uzavření smlouvy o dílo na realizaci
zakázky
„III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“ – stavební objekty
SO 102.1 – Podélné parkovací pruhy - I. etapa – silnice km 0,580 – 1,380
SO 103 – Nové chodníky - I. etapa
– silnice km 0,580 – 1,380
SO 301.1b – Dešťová kanalizace
– etapa I (bez Db 119,26 – 195,95)
SO 301.2 - Přeložky vodovodu - I.
etapa
SO 301.3 - Přeložky kanalizace
s předkladatelem nejvýhodnější
nabídky, tj. se společností OHL ŽS,
a.s., IČO: 46342796.

ZPRÁVA Z HAITI
Naše obec už řadu let přispívá
na projekt Adopce na dálku – Haiti.
Na naše poměry zanedbatelná částka
6.000 Kč ročně umožní vybranému
dítěti školní docházku a pravidelnou
stravu. Od organizátorů pomoci dostáváme průběžné informace o situaci
na Haiti. Nyní přišla zpráva od vedení
tamní školy:
Vážení přátelé a sestry,
zdravím vás z centra St. Josefa.
Někteří z našich dobrodinců chtějí vědět o aktuální situaci v zemi a v našem
centru St. Josefa po vyhlášení nouzového stavu kvůli Covid-19. Jakmile se
v polovině března 2020 objevil první
případ koronaviru, oznámil prezident
uzavření všech škol a dalších institucí.
Je nám velmi líto, že děti neměly školu
tři měsíce po začátku školního roku,
když měla země vlastní potíže. A teď
tohle. Před zákazem činnosti byla totiž
výuka v plném proudu a děti byly velmi
šťastné, že mohly být ve škole. Zrovna
jsme v té době s biskupem připravovali
slavnost s občerstvením ke svátku sv.
Josefa. Jakmile však přišlo oznámení
o omezení pohybu osob a zákazu akcí,
museli jsme zrušit mši i celý sváteční
den. Připravené jídlo jsme tiše rozdělili dětem.
Situace není příliš pozitivní. Nemoc není většinou veřejnosti brána
vážně. Přestože prezident oznámil
nouzový stav a zakázal shromažďování
velkého počtu osob, tak lidé nechtějí
věřit, že nemoc na Haiti existuje.
V současné situaci lidé nejsou schopni
mít ani jedno jídlo denně, protože většina populace v Gonaïves jsou dělníci,
kteří žijí z ruky do úst. Nemáme žádná
bezpečnostní opatření na ochranu
před virem. Země není na pandemii
připravena.
Uzavřeli jsme všechny naše aktivity v centru. Ale sloužíme lidem
se suchým jídlem pro kohokoli, kdo
přijde do našeho areálu. Mnohé hlasy nás varují, abychom byli opatrní.
Nemůžeme však ignorovat hladové.
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Distribuujeme zásoby, které máme pro nutriční program,
a nakupujeme další základní věci pro rodiny. Šijeme látkové
masky, které rozdáváme lidem. Snažíme se dělat, co můžeme, s tím, co máme. Žijeme v naději, že se z této situace
brzy dostaneme. Modlíme se za to, aby chudí nemuseli
v této obtížné chvíli čelit mnoha výzvám. Naše modlitby
a myšlenky směřují ke všem rodinám, které ztratily své
drahé.
Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace,
můžete se začíst do článků na internetové stránce
www.haiti.cz.

ŠPATNÁ PARTA – CO S TÍM?
Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se svému potomkovi předat ze sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším lidem, pomáhat
s domácími pracemi a spoustu dalšího. Existuje však
jedna noční můra rodičů – možnost, že se vaše dítko chytí
špatné party a začne tropit hlouposti, ubližovat, chodit
za školu, kouřit, nebo třeba i brát drogy… Křik, pláč
a zákazy však situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou ještě
zhoršit. Co dělat? Jak se zachovat? Co pomůže?
Zájmy, aktivity a pravidla…
Možná vás napadlo, že dítěti jeho „kamarády“ jednoduše
zakážete. Nebo že mu dáte výprask a domácí vězení, a to ho
naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž povedou pouze ke vzdoru, a v horších případech např. k útěku
z domu. Zkuste na to jít jinak. Zde je několik rad, jak na to.
Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se o něj zajímáte
Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí
domů pozdě, musí zařídit spoustu věcí a na dítě jim nezbývá tolik času, kolik by si přáli. Děti ztrátu rodičovské
pozornosti snáší velmi špatně. Snaží se na sebe stůj, co
stůj upozornit, a to i výběrem kamarádů. Vytvořte si proto
určité rituály, např. společnou večeři, u které si popovídáte
o tom, jak se vaše dítě celý den mělo, co dělalo, co ho trápí,
co ho zajímá… O víkendu vyrazte třeba někam na výlet,
na procházku, do kina.
Mimoškolní aktivity
Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim
určitě nemůžete zabránit stýkat se s těmi, co chtějí. Čas
trávený s těmi „nesprávnými“ kamarády můžete alespoň
omezit. A to tak, že dítěti nabídnete co nejvíce volnočasových aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink. Miluje
dcera tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek
apod. Čím méně času bude dítě na partu mít, tím méně ji
propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, myslete na to,
že nechcete dítě přetěžovat. A pokud se žádným aktivitám
nechce věnovat, vymyslete něco, čemu se budete věnovat
jako rodina společně.

Pravidla
Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete, aby
dítě dodržovalo. A co je důležité, domluvte se na trestech,
které budou po jejich překročení následovat. V tomto musí
být oba rodiče velmi důslední a jednotní, aby dítě nemělo
tendenci situaci využít proti vám. Jakmile budete s partnerem zajedno, promluvte si s dítětem. Nechejte mu také
prostor na to, aby se ke všem bodům vyjádřilo, hledejte
přípustné kompromisy. Dítě získá pocit, že vám záleží i na
jeho názoru a snáze se mu budou dodržovat pravidla, na
jejichž vytvoření se samo podílelo. Snažte se nový systém
zavést nenásilně, vysvětlete dítěti, proč je pro vás určité
jeho chování nepřípustné, co vy sami cítíte…
Když se dítě chytí špatné party, je to především zkouška
trpělivosti pro rodiče. Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte svému dítěti, mluvte
s ním, poukazujte na chyby dětí, se kterými se kamarádí
a mluvte o nich, proč je jejich chování špatné apod. Zjistěte, proč se s nimi vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví
a nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit o tom, že tito
kamarádi nejsou vhodní. Pokud byste si nebyli jisti, jak vše
zvládnout, můžete požádat o pomoc např. třídní učitelku,
školní nebo dětskou psycholožku, nebo navštívit různá
rodinná centra, kde vám poradí. V rodinných centrech se
vaše dítě také může potkat s dětmi, se kterými se skamarádí,
nebo tato centra nabízejí i různé možnosti volnočasových
aktivit pro děti i rodiče.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

Restaurace
NA STATKU
COUNTRY ODPOLEDNE

SAMOROST

SOBOTA 13. 6.

OD 17 HOD.

VSTUP ZDARMA
KRYTÉ POSEZENÍ, DĚTSKÉ HŘISTĚ, JÍDLO, PITÍ
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OBECNÍ
HOSPODA
OTEVŘENA
Po několikaměsíční přestávce se opět otevírá obecní hospoda. Připomeňme, že se jedná
o hospodu s bohatou historií.
Obec ji v roce 1867 koupila za 3500 zlatých od města
Olomouce. Tato budova zvaná
„Palírna“ měla být přestavěna
na obecní hostinec a část byla
určena pro stavbu fary. Ukázalo
se však, že je ve velmi špatném
stavu, proto byla fara postavena
jako zcela nová budova, palírna
byla zbourána a hospoda byla
z větší části postavena znovu.
V roce 1906 byl přistavěn
sál (rozšířený v roce 1956),
v roce 1940 byla provedena celková přestavba hospody, víceméně do dnešní podoby. Byla zde
i prodejna masa a byt hostinského.
Z těchto prostor vnikla na počátku
90. let 20. století kuchyně a salonek.
Za více než 150 let své historie se hospoda stala neodmyslitelnou součástí obce – udály se
zde veselé i dramatické příběhy,
dělala se tady „politika“, schůzovaly spolky, ale především sem
Skrbeňáci i přespolní přicházeli
„na kus řeči“, něco se dozvědět,
odreagovat, pobavit se – být
pospolu.
Věřme, že tomu tak bude
i nadále. Novému nájemci přejeme hodně spokojených hostů.

Vydává obec Skrbeň
se sídlem Na Návsi 2, Skrbeň,
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e-mail: obec@skrben.cz
www.skrben.cz
Skrbeň, červen 2020
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