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  SKRŠÍNSKÉ LISTY 
 NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ OBČASNÍK „SKRDOCH“ 

 

 

Starosta obce David Suchánek 

Slovo starosty obce 

DAVID SUCHÁNEK 

Vážení spoluobčané, 

 

čas neúprosně běží a konec roku 2019 se 

nezadržitelně blíží. Bývá zvykem rekapitulovat 

dění roku starého a plánovat ten budoucí. Rok 

2019 je prvním rokem nového volebního období 

a pro nás byl ve znamení analýz a příprav na 

další období. Museli jsme věnovat hodně času 

„úklidu“. Narovnání starých restů z přechodného 

období, evidence majetku, procesů 

administrativy a ostatních formálních náležitostí, 

které jsou nedílnou součástí života obce. Stálo 

nás to více času, než bylo plánováno. Občané 

skršínští, dobrčičtí i chrámečtí, těší mě, že jsme 

se mohli vidět na některé ze svátečních akcí, 

které proběhly ke konci roku. Měl jsem skutečně 

nesmírnou radost z toho, že se nám i letos 

podařilo vykouzlit mnoho úsměvů na tvářích 

dětí v našich obcích. Tento rok jsem čelil 

několika zásadním výzvám, které pro mne, 

s ohledem na svěřenou důvěru od občanů, 

nebylo lehké zvládnout. Zodpovědnost, kterou 

přináší úřad starosty obce, bývá často velmi 

náročná, právě v oblastech rozhodování a 

v zásadních otázkách mezilidských vztahů. 

Snažím se vždy přinášet taková řešení, která 

budou ke spokojenosti všech občanů. Osobně se 

i já moc těším z prožitých Vánoc se svojí 

rodinou a vy rovněž zvolněte na konci roku, 

udělejte si čas na své blízké. Najděte si chvilku 

na zamyšlení nad rokem starým i novým a až 

budete plánovat, nezapomeňte, že největší cenu 

mají v životě lidé okolo vás. Přeji vám všem 

úspěšný nový rok 2020, mnoho šťastných chvil, 

hodně zdraví a pohody. Těším se v novém roce 

na mnoho společných setkání a konstruktivní 

dialog. 

 

David Suchánek, starosta 

 

PF 2020 starosty obce  

Setkání na obecním úřadě a 

rozsvícení vánočního stromečku  

LUCIE SUCHÁNKOVÁ 

Tento rok byl ve znamení klasických 

vánočních tradic, a proto i aktivity spojené 

s kulturou byly naplánovány jako aktivity 

klasické. Náš program započal na obecním 

úřadě, kde byl nachystán neozdobený vánoční 

stromeček. Ten obec Skršín získala díky 

štědrosti pana Netolického, kterému tímto ještě 

jednou moc děkujeme. Děti si tak spolu 

s rodiči mohly vytvořit vlastní vánoční ozdoby, 

kterými tento stromeček nádherně vyzdobily. 

Když byl stromeček hotový, společný program 

pokračoval rozsvícením vánočního stromečku 

na návsi. Zde bylo pro všechny nachystáno 

něco na zahřátí v nepříznivém a sychravém 

počasí. Jsem moc ráda, že se nám podařilo 

zorganizovat tuto akci, která v počátku 

adventního období „nastartovala“ očekávané 

vánoční období. Vím, že toto často bývá ve 

znamení velkých příprav, úklidu a shonu po 

dárcích. Spolu s ostatními členy kulturního 

výboru a za pomoci dalších občanů se tak 

podařila sice malá, ale za to velmi hezká akce, 

kterou plánujeme realizovat i v následujících 

letech a její program dále rozšiřovat. Velké 

díky všem, kteří pomohli. 

Lucka 
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AKCE PRO DĚTI 

Poděkování za pomoc  

Mikulášská nadílka pro děti 

FINANCE 

Stav prostředků obce 

ke konci roku 
LEONA KRAJÍČKOVÁ 

Jako správce rozpočtu obce Skršín bych Vás 

ráda informovala o aktuálním stavu finančních 

prostředků obce ke konci roku.  

 

 
Zdroj obr.: měšec.cz 

 

Stav financí malé obce bývá často jedním 

z nejvíce dotazovaných témat. V tomto roce 

byla jedna zásadní změna, a to ve změně 

bankovního domu, kde máme obecní peníze 

uloženy na spořicím účtu. Současná doba není 

v přidělování pozitivních úrokových sazeb 

příliš štědrá, a tak jsem moc ráda, že se nám 

podařilo s novou bankou vyjednat mnohem 

výhodnější úrok z uložených finančních 

prostředků, než tomu bylo dříve.  

Vzhledem k velmi opatrnostnímu rozpočtu 

v roce 2019 se nám podařilo k již našetřeným 

2,1 mil Kč z listopadu roku 2018 posunout 

hranici dostupných obecních finančních 

prostředků na hranici téměř 4 mil. Kč. Rok 

2020 tedy zahájíme s dostatečně velkým 

finančním počátkem pro případ možného 

zpomalování ekonomiky. Rok 2019 byl 

v porovnání s rokem 2018 výrazně rostoucí. 

  

 

 

ODPADY 2020 

Vize do roku 2020 

INFORMACE Z KONFERENCE 

Jedním z našich hlavních předvolebních slibů 

bylo právě řešení odpadů na území obce. 

Majoritní postavení v oblasti likvidace odpadů 

a jejich svozu má společnost Marius Pedersen. 

Ceny za odvoz a likvidaci tedy stanovuje tato 

firma. Daný náklad se následně určuje jako 

cena za odvoz komunálního odpadu pro 

občany. V tomto měsíci se starosta obce 

zúčastnil zasedání obcí Podkrušnohoří 

v Malém Březně, kde se projednávala 

problematika odpadů, a to svoz a likvidace 

komunálního a tříděného odpadu. Zde se 

rýsuje možná cesta úspory. O aktuálním stavu 

vás budeme informovat v dalších vydáních. 

Věříme, že tato aktivita posune problematiku 

nákladů za odpady na nižší hranici, než je 

v současnosti.  

KATEŘINA FINGEROVÁ 

Mikulášská nadílka je již nedílnou součástí 

aktivit, které naše obec pořádá každý rok. 

Letos jsme ji pojali podle starých tradic, kde 

Mikuláš s čertem a andělem navštěvují děti 

v rodinách. 

Pro všechny děti v našich obcích byl 

nachystán balíček s nadílkou. Celá naše 

kulturní komise předpokládala, že žádné 

zlobivé děti nenajdeme, a tak všechny balíčky 

Mikuláš s čertem a andělem dětem roznesli. 

Zájemci se mohli přihlásit na obecním úřadě u 

paní ekonomky nebo u pana starosty. Moc nás 

mrzí, že ne všichni občané této možnosti 

využili. U těch dětí, ke kterým náš Mikulášský 

tým nedorazil, byly balíčky předány 

prostřednictvím obecního úřadu. Počítali jsme 

pochopitelně se všemi dětmi. Velké 

poděkování patří našim spoluobčanům, kteří 

se ujali role Mikuláše, Čerta a Anděla. Bez 

jejich dobré vůle a ochoty pomoci, by se tato 

akce v duchu tradičních hodnot konat 

nemohla.  

Budu moc ráda, pokud se nám v příštích 

letech podaří zapojit více občanů. Všechny 

kulturní akce bývají zveřejněny 

prostřednictvím informačních letáků, které 

nám pomáhá paní Slávka Jirková roznášet. 

Další možností je komunikace prostřednictvím 

sociálních sítí. Zde nás naleznete na síti 

Facebook pod @skrdoch. Na této komunitní 

stránce naleznete i mnoho krásných fotografií 

z mnoha společně pořádaných akcí. Máte tam 

i možnost rychlého dotazu, na který Vám 

odpoví někdo z administrátorů komunitního 

facebookového profilu. V následujícím roce 

chystáme mnoho velmi zajímavých akcí pro 

děti. Díky našim sponzorům tak společně 

podpoříme komunitní život dětí a mládeže. 

Katka 

 

Mikuláš s Čertem a Andělem započali cestu 
k rodinám a dětem v našich obcích 

Návštěva u malého 
Františka skončila 
velkou radostí.  Malý 
František byl za to, 
že byl celý rok 
hodný, od Mikuláše 
odměněn sladkou 
nadílkou. I přes jeho 
nízký věk bylo 
zřejmé, že se mu 
tato nadílka moc 
líbila a na otázku 
čerta, zda bude 
poslouchat, bylo 
zřejmé, že zlobit 
nebude celý další 

rok.  

 

Autor: Josef Lada  
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INVESTICE 

Stav projektů a investičních záměrů 

RADEK TURČÁNI 

Největší výzvou pro toto volební období bylo 

splnění slibů, které jsme občanům dali. Nejvíce 

probíraným tématem je řešení kanalizace. V této 

problematice se nám podařilo postoupit do ukončení 

první fáze v Chrámcích, kdy obec musela odkoupit 

pozemek pro budoucí ČOV. Protože nebyl tento 

prostor vyřešen v územním plánu, tak se nemohlo 

jednat o bezúplatném převodu. Nový územní plán 

byl schválen ZO v roce 2016, tedy mimo naše 

volební období. Nyní se čeká na vypsání vhodného 

dotačního titulu. Problémem je neobnovení 

stavebního povolení pro Skršín, kde majitel 

pozemku, na kterém je ČOV plánována, nesouhlasil 

se stavbou. 

 
Zdroj obr.: mostecký.deník.cz 

Toto bude dále řešeno hledáním jiné alternativy, 

která by stavbu umožnila. Pozemek, na kterém je 

ČOV plánována, vlastní soukromá osoba a Obec 

nevyužila předkupní právo na tento pozemek, 

které bylo součástí schváleného územního plánu. 

Proč k tomuto došlo, bude předmětem dalšího 

zkoumání. Na tuto skutečnost nás upozornil jeden 

z našich spoluobčanů. Dalším zklamáním bylo 

nespočetné množství projektů, které již nejsou 

realizovatelné. Věříme, že nám v záměrech bude 

opozice více pomáhat. Zatím vše, co sama 

naplánovala, spolu se svými voliči na ZO jen 

kritizuje a vlastní iniciativu k realizaci nevyvíjí. 

Rekonstrukce budovy OÚ se jejich jednáním 

posunula o další programové období.  

 

 

Zdroj obrázku: encyklopedie fyziky 

HAVÁRIE KOTLE 

Aktuální stav budovy OÚ 

Mimořádné ZO 
RADEK TURČÁNI 

V měsíci prosinci se v budově obecního úřadu, jako důsledek 

dlouhodobého neuspokojivého stavu stalo to, že vypověděl svoji 

službu plynový kotel. Vzhledem k tomu, že bylo nutné situaci rychle 

vyřešit,  bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, aby 

posoudilo doručené nabídky pro nový plynový kotel. Následně byla 

ihned následující den oslovena vybraná společnost (detaily nabídky 

naleznete ve výpisu usnesení na elektronické úřední desce). V průběhu 

několika málo dní byl následně osazen nový kotel. Dodavatelská 

společnost, která kotel instalovala, je zároveň revizní společností pro 

plynové kotle a informovala starostu obce o skutečnosti, že bylo 

vedení obce již několikrát v minulosti upozorněno na havarijní stav 

kotle a jeho neefektivitu v oblasti spotřeby plynu. To ale nebylo ze 

strany vedení obce řešeno. Nyní je nutné dořešit ještě zbylou armaturu, 

která teče. Tato situace je rovněž považována jako havarijní a bude 

muset být počátkem ledna vyřešena. Předpokládáme, že tato oprava již 

nebude natolik finančně náročná, jako samotná výměna nefunkčního 

kotle. 

DOPRAVA 

Pravidelná vlaková doprava  
RADEK TURČÁNI 

Trať nabízí krásný výhled na Hazmburk, Košťálov, 

Oltářík a mnoho dalších zajímavých míst v 

Českém středohoří. Celková délka trati je 44 km. 

Vlaky na Švestkové dráze jezdí od 15. 12. 2019 

denně. 

Na lince U10 z Mostu do Litoměřic se cestující 

setkají s nejmodernější regionální tratí v republice. 

Dopravu zajišťují tři modernizované nízkopodlažní 

jednotky RegioSprinter a jedna bude v záloze. 

Nesou jména Janička, Míša, Terezka a Radka. 

Vlaky jsou vybaveny klimatizací, Wi-Fi, 

zásuvkami na 230 V, velkoprostorovým 

vakuovým WC a možností přepravy 

kočárků, kol a lyží. 

V obci Skršín bohužel nemůžeme tuto trať 

využít, protože se bývalé vedení obce 

nevyjádřilo k problematice plánovaného 

jizdního řádu (i přes oznámenou výzvu), a 

tak byl provoz nastaven bez zastavení ve 

Skršíně. Naše snaha o vyvolání nového 

jednání byla pro aktuální grafikon 

neúspěšná s odkazem kraje na taktový 

jízdní řád.  Dialog  o   zastavení   vlaku   ve  

Skršíně vyvoláme opět v následujícím roce. 

Nezodpovědnost v této oblasti řízení dopravy 

vnímáme velmi negativně. 

 

Motorová jednotka společnosti AŹD PRAHA pro 

pravidelné vlakové spojení mezi Mostem a 

Litoměřicemi nasazená na švestkové dráze od 

prosince tohoto roku.  

Zdroj: svestkovadraha.cz 
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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  

Informace o ukončení příjmu žádostí  

RADEK TURČÁNI 

Dne 30. 11. 2019 byl ukončen příjem žádostí pro změny územního 

plánu. Do tohoto termínu svou žádost podalo celkem 6 subjektů. 

Z toho je 5 fyzických osob s plánem samostatné výstavby rodinných 

domů a jedna právnická osoba se stejným záměrem. ZO schválilo, že 

se při hlasování o změně územního plánu bude řídit hlasem občanů. 

Pro tuto aktivitu je naplánovaná řízená skupinová diskuse. Původní 

záměr předpokládal se svoláním diskuse ještě v tomto roce, ale 

vzhledem k velkému množství žádajících subjektů a současnému 

hektickému období Vánoc, vidíme jako reálný termín první čtvrtletí 

roku 2020. Jde o velkou změnu, která může zásadně zasáhnout do 

našich životů, a proto je nutné k celému procesu přistupovat co 

nejopatrněji. Všechny informace o skupinové diskusi budou 

zveřejněny prostřednictvím pozvánek přes Skršínské listy a komunitní 

sociální sítě.  

 

 

 

 

 

 

SPONZORING 

Poděkování za sponzorský dar 

Mikulášské balíčky 
RADEK TURČÁNI 

Rádi bychom poděkovali společnosti Tesco Stores ČR a.s., která nám 

prostřednictvím hypermarketu Tesco v Mostě za pomoci ředitele Jiřího 

Vandrovce poskytla jako sponzorský dar mikulášské balíčky pro 

všechny děti v našich obcích. Věříme, že tato spolupráce 

zodpovědného sousedství bude pokračovat i v následujících letech. 

Tato společnost nás v roce 2019 podpořila i na Skršínských 

slavnostech. Velké díky! 

 

Radek 

 

   

OSTATNÍ INFORMACE 

Informace 
ZO A OBECNÍ ÚŘAD 

Pro lepší informaci občanů zveřejňujeme, že 

budeme v příštím roce pokračovat v následujících 

projektech: 

 

1. ČOV Chrámce – PPD 

2. ČOV a kanalizace Dobrčice – PPD 

3. ČOV a kanalizace Skršín – nová PD 

4. DBO Chrámce – PD 

5. DBO parkoviště Skršín 

6. Rekonstrukce budovy OÚ  

 

PD – projektová dokumentace 

PPD – prováděcí projektová dokumentace 

DBO – Dopravně bezpečnostní opatření 

Rádi bychom vás informovali o reálné 

skutečnosti nesprávně uvedených údajů    

v občasníku „SKRDOCH“ vydaném v roce 

2018 jako zhodnocení 8 let v úřadě. 

Starostka obce informovala o tom, že po 

odchodu říjnových plateb budou na obci 

ponechány k dispozici finanční prostředky 

ve výši 3 mil Kč. Tato informace nebyla 

zcela přesná, protože byly v tomto měsíci 

zaplaceny dvě akce ve výši 0,9 mil Kč. 

Nové ZO tak mělo k dispozici částku 2,1 

mil Kč. Tato částka obsahovala platby za 

dopravně bezpečnostní opatření „Skršín 

zatáčka“ (550 tis. Kč) a platbu za sklad na 

nářadí, který se nachází na hřišti ve Skršíně 

(350 tis. Kč). Tedy necelý 1 milion Kč. 

Všechny fotografie v tomto vydání podléhají 

souhlasu podle směrnice GDPR. Obrázky jsou 

vždy uvedeny s autorem, nebo využitím zdroje.  

 

Klasická verze „SKRDOCHU“ již nebude 

vydávána. 
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