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ČERVENEC

Do každé domácnosti zdarma Ročník XXX. 2020

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
Hasiči, senior klub a Skrbeňské maminky vyhlásili sbírku na pomoc
postiženým obcím povodní. Ve čtvrtek 11. a v pátek 12. června 2020 mohli
občané donést do hasičské zbrojnice čistící prostředky, ochranné rukavice,
trvanlivé potraviny, balenou vodu, sladkosti pro děti a jiné potřebné věci
pro postižený Šumvald.
Akce se setkala s velkým ohlasem
nejen u skrbeňských občanů. Do sbírky přispěli i občané z Horky, potraviny Chomoutov a z Hynkova. Velká
většina ale byla od našich občanů
a obchodu Bala.
V sobotu 13. června celou sbírku odvezli hasiči do Šumvaldu, kde
celý den pomáhali při odstraňo-

vání škod. I za to jim patří velký dík. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kterým nebyl
lhostejný osud postižených občanů
a přispěli do sbírky.
Ještě jednou velký dík od hasičů,
seniorů a maminek. Za pomoc telefonicky poděkoval i starosta těžce
zkoušené obce Šumvald.

MÁTE ZÁJEM
O KOMPOSTÉR?
Není vyloučeno, že obec
bude mít k dispozici ještě další
kompostéry. Pokud tedy někdo
nevyužil možnosti zapůjčení
kompostéru během letošního jara
a o kompostér by měl zájem, ať
co nejdříve svůj zájem potvrdí na
obecním úřadě – osobně, telefonicky nebo e-mailem.
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU
Zastupitelstvo obce schválilo na
svém zasedání 29. června toto usnesení:
- schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Skrbeň č. 2/2020,
o nočním klidu.
- schvaluje uzavření kupní
smlouvy o převodu pozemku p.č.
435/23 – orná půda o výměře 318 m2
vzniklého oddělením z pozemku p.č.
435/2 – orná půda v k.ú. Skrbeň, jak
je zakresleno v geometrickém plánu
č. 630-48/2020, z majetku manželů
Ing. Františka Jaškeho a Dagmar Jaškové do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 8.900,- Kč. Náklady
na vyhotovení geometrického plánu,
kupní smlouvy a na vklad do katastru
nemovitostí uhradí obec Skrbeň.

- schvaluje zařazení území obce
Skrbeň do územní působnosti MAS
Moravská cesta na programové období
2021 – 2027.
- schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 2011C20/21 s Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem k části
pozemku p.č. 238/25 v k.ú. Skrbeň,
stavba „Skrbeň-veřejné osvětlení Nová
čtvrť, U rybníka, U Hřiště – III. etapa“.
- schvaluje poskytnutí daru
20 000,- Kč na činnost spolku Skrbeňáček, IČ 60799323, v roce 2020.
- schvaluje poskytnutí daru
40.000 Kč obci Šumvald k pokrytí
jejích výdajů souvisejících s mimořádnou událostí, s povodněmi v červnu
2020.
- schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2020
- souhlasí s realizací projektu
„Obnova interiéru klubovny v Domě
služeb“

REKONSTRUKCE SILNICE ZAČÍNÁ
Po několikaleté přípravě začne rekonstrukce silničního průtahu přes
Skrbeň v úseku od železničního přejezdu ke hřbitovu. Stavbu bude provádět společnost OHL ŽS a.s. Kromě silnice se bude rekonstruovat
(v podstatě nově budovat) dešťová kanalizace, vzniknou parkovací zálivy
a chodník bude prodloužen až k začátku cyklostezky.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silnice, která začne v pondělí
13. července a potrvá až do konce roku.
Kopat se začne od nádraží. Zachováno
bude pouze odbočení z Hlavní ulice
směrem k ulici Nádražní, odbočení
do ostatních ulic ale nebude, tak jak
budou výkopy postupovat, možné. Nebude také samozřejmě možný příjezd
k domům, proto si včas přeparkujte.
Toto bude platit i pro ulici Na Návsi.
Auta ale odstavujte tak, aby boční
komunikace byly v celé šířce volné
a průjezdné, jejich vozovka nemůže
sloužit jako náhradní parkoviště a musí
tudy projet popeláři, sanitky, pošta
apod. Chodníky musí také zůstat volné. To platí zejména pro ty ulice, které
budou sloužit jako „objízdná trasa“,
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zejména Nádražní, část Vyhnálovské,
Hynkovské, Za Humny. Z části ulice
Hlavní, která bude v daném termínu
pro popeláře nedostupná, a časem i
z ulice Na Návsi, vyvážejte popelnice
večer před termínem svozu takto:
Z domů které sousedí zahradami s ulicí
Spálenou do Spálené ulice, z domů,
které sousedí zahradami s ulicemi Za
Školkou a Za Humny do těchto ulic.
Z domů v ulici Hlavní na straně se sudými čísly vyvážejte popelnice, pokud
to sami zvládnete, k nádraží pod kaštany, na začátek Vyhnálovské nebo za
školu. Pokud to nebudete moci udělat
sami, je nutné dát popelnice před dům
nejpozději v poledne den před termínem svozu, aby popelnice stihli přemístit pracovníci stavby. Sudou stranu

ulice Na Návsi a domy naproti statku
budeme řešit podle aktuální situace.
V závislosti na postupu prací se pokyny
mohou měnit. Své popelnice, nejen
v ulicích dotčených stavbou, zřetelně
a nezaměnitelně označte, nejlépe názvem ulice (stačí srozumitelná zkratka)
a číslem domu.
Přeložena bude také autobusová
zastávka z ulice Na Návsi do ulice Za
Humny. Přesný termín ale ještě není
stanoven, sledujte informace zveřejňované obecním úřadem.
Současně budou stále probíhat práce na kabelizaci elektrického vedení
a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Výkopů a překážek tedy bude víc než
dost. Proto všechny prosím, buďte
opatrní. A také trpěliví. Stavba je to
komplikovaná a přinese spoustu starostí občanům i provádějícím firmám.
V této souvislosti se nabízí slova často
používaná zejména na začátku letošní koronavirové krize, vyslovovaná
a psaná všude možně, až se z nich stala
už téměř fráze: „společně to zvládneme“. Platí to i pro zahajovanou stavbu.
Jiná možnost není. Předem vám všem
děkuji.
Tomáš Spurný

PLACENÍ POPLATKŮ
A STOČNÉHO
Přestože většina občanů už poplatek za odpad a stočné zaplatila, stále je
však ještě dost těch, kteří tak neučinili.
Obecní úřad už nějakou dobu funguje
v plném rozsahu, takže lze platit hotově na obecním úřadě, samozřejmě také
i převodem na účet obce Skrbeň, a to
zvlášť odpady, zvlášť stočné.
Poplatky lze hradit převodem samostatně za každou osobu na její rodné
číslo nebo za více osob s uvedením
jednoho rodného čísla. V takovém
případě uveďte do poznámky, za které
osoby jsou platby provedeny – nutná
identifikace osoby. Pokud se při hromadné platbě do zprávy pro příjemce
nevejdou všechny údaje o poplatnících, je povinnost plátce poplatku
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doručit na obecní úřad vyplněný formulář „Oznámení
o hromadné platbě poplatku za odpad nebo stočného“
(ke stažení na adrese www.skrben.cz/dokumenty/ostatní
dokumenty), kde budou tito poplatníci uvedeni, a to osobně,
do schránky obecního úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu
obec@skrben.cz.
Odpad:
		

492,- Kč/osoba
vs: 1340
ss: RČ plátce

Stočné:
		

2 028,- Kč/osoba
vs: 2321
ss: RČ plátce

Číslo účtu: 180 172 3369 / 0800
Po uhrazení všech poplatků za celý dům si přijďte
vyzvednout stravenky (kompenzace za navýšení ceny
stočného a za včasnou úhradu veškerých poplatků).
Variabilní symboly pro ostatní platby:
Zahrádka, pozemek			
Pozemek pod kůlnou		
Pronájem sportoviště		
Přihlášení k trvalému pobytu

1019
1019
2111
1361

KONEC „AUTOBUSU“
Nelekejte se, prosím, žádný skutečný autobus neskončil. Jedná se o strom rostoucí desítky let v parčíku vedle
školy, který míval jednu silnou větev nízko nad zemí, sedávaly na ní děti a hrávaly si na autobus. To bylo už dříve.
V posledních letech strom dožíval, až dožil úplně.
Nedávno už nevydržel tíhu své deštěm zatížené nakloněné
koruny a celý se odporoučel k zemi. Onen „autobus“ se
jmenoval hlošina úzkolistá, někdy též „česká oliva“ a byl
u školy vysazen s ostatními různými stromy a keři zřejmě
někdy kolem roku 1960.

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.

Vzhledem k tomu, že řada aktivit se z důvodu mimořádného stavu nemohla konat vůbec nebo se konala jen
částečně, mohl být příspěvek zatím poskytnut v menší
míře než v dřívějších letech. Doufáme, že v podzimních
měsících omezující opatření platit už nebudou, děti budou
mít své kroužky, kurzy apod. a budou tedy moci příspěvek
čerpat. A kdo stihne letní tábor, má tuto možnost také. Jen
ještě jedna poznámka. Občas se někteří rodiče pozastavují
nad tím, že požadujeme doklady jednoznačně prokazující
úhradu a skutečný účel jejich plateb, na jejichž základě se
příspěvek poskytuje. Jinak ovšem postupovat nelze.

JAK SE VYROVNAT
SE ZTRÁTOU ZAMĚSTNÁNÍ
Práce je součástí vaší identity, ať už ji považujete za své
poslání, nebo nutné zlo, které je potřeba pro to, abyste si
mohli udržet určitou životní úroveň a každý měsíc poctivě
platit účty. Pracovní trh je ovšem nevyzpytatelný, každému tak může ze dne na den přistát na stole výpověď. Je to
rána, kterou jste nejspíš nečekali. Zejména když na dané
pozici trávíte většinu svého pracovního života. Co teď?
Co s vámi bude?
Konec, nebo nový začátek?
Je přirozené, že se vám hlavou honí spousty otázek.
Že uvažujete o tom, jak zaplatíte účty, z čeho budete žít,
co budete dělat. Nové pracovní nabídky se také nehrnou,
budete tak muset navštívit Úřad práce, požádat o dávky
podpory v nezaměstnanosti. Už jen to může být pro mnohé
velice stresující. K tomu máte najednou spoustu času, se
kterým nevíte, jak naložit.
Jakmile vyřídíte všechny povinné pochůzky na úřadech,
dovolte si pár dní klidu, nikam nespěchejte. Využijte tento
čas k relaxaci a přemýšlení o tom, kam chcete svůj život
dále směřovat. Chcete opět pracovat na pozici podobné té
minulé? Nebo se vydáte úplně novým směrem? Vytvořte
si například seznam, ve kterém si srovnáte své požadavky.
Poté s rozvahou vypracujte životopis. Jestli nevíte, jak na
to, požádejte o pomoc někoho zkušeného. Ať už z rodiny,
nebo pracovnici Úřadu práce.
Připravte se na to, že hledání nové práce není jednoduché a zabere to více času. Poohlížejte se po různých
nabídkách, které jsou dostupné na internetu, rozesílejte
životopis, upravujte jej dle potřeby a trénujte pracovní
pohovory. Pokud nevíte, jakým směrem se chcete ubírat,
nebojte se poradit s rodinou, manželkou/manželem, dětmi,
pracovnicemi úřadu nebo formou kariérního poradenství
u psychologa. Možností je opravdu hodně.
Nedovolte si doma zlenivět a raději si dopředu naplánujte, co budete každý další den dělat, čemu se chcete
věnovat. Je to pro vás zcela nová situace, nejste zatím zvyklí
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mít takovou spoustu volného času. Nenechte však míjet dny jeden za druhým
a raději je nějak smysluplně využijte.
Nuda a smutek jsou častou příčinou
depresí, nenechte se jimi ovládnout.
Pokud toužíte po něčem novém,
zkuste se poohlédnout po různých
rekvalifikačních kurzech. Samozřejmě
si říkáte, že nemáte peníze na rozhazování, ale zde opět pomůže porada
na Úřadu práce. Ten totiž nabízí různé
kurzy zdarma a pracovnice vám rády
sdělí všechny podmínky a možnosti.

A rada na závěr? Změňte úhel
pohledu. Neberte ztrátu zaměstnání
jako konec, ale jako příležitost začít
znovu, zapracovat na sobě a dělat
třeba právě to, k čemu jste před léty
nesebrali odvahu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz
www.mojra.cz

Country s kapelou
SAMOROST

ZÁBAVNÁ PRVOUKA
Nejen skrbeňská škola má nyní
k dispozici pro své žáky knížku s názvem
„Zábavná prvouka z regionu MAS Moravská cesta“. Děti si v ní počtou zejména
o historických zajímavostech svých vesnic, najdou v nich ale také příběhy míst,
pověsti a perličky z kronik.
Autorkou textů je Marie Šuláková,
ilustrace jsou dílem Dagmar Klimešové.
Obě ženy už na podobné knížce pro školy
spolupracovaly, když před několika lety
daly dohromady prvouku pro území
MAS Poodří. Kapitoly o jednotlivých obcích vysvětlují například název vesnice,
zabývají se krátce historií, zajímavostmi
o tom, jak lidé žili, památkami, pomístními názvy, také osobnostmi nebo studánkami. Texty doplňuje výtvarnice leckdy
vtipnými obrázky, na kterých dominuje
maskot knížky Kohout Viktor.

ÚSPĚŠNÉ „LUŠTITELKY“
SKRBEŇSKÉ
OSMISMĚRKY

Sobota 4. 7. od 17:00

Restaurace na Statku
Připraveno bude country menu
Rezervace na čísle: 773 615 361
Vstup zdarma!
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V dubnovém vydání inforu byla
zveřejněna osmisměrka s názvy ulic
naší obce. Po vyškrtání zadaných
názvů, zůstala tajenka ve znění „PŮJDU K MOČIDLU BUDE
TU ZÁBAVA HRAJE KARAMEL“
Dalším úkolem bylo najít chybějící ulici - PŘÍČNÁ.
Oba úkoly splnily a řešení zaslaly
pouze ženy a dívky V. Bodláková, E.
Gabrlíková, S. Kadlecová, D. Seidlová.
Za jejich snahu a šikovnost budou
odměněny všechny malou pozorností,
kterou si mohou vyzvednout na některé z akcí spolku Skrbeňáček.
M. Štanga
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, červenec 2020

