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  SKRŠÍNSKÉ LISTY 
 NEPRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ OBČASNÍK  

„SKRDOCH“ 

 

 

Starosta obce David Suchánek 

Slovo starosty obce 

DAVID SUCHÁNEK 

Vážení spoluobčané, 

 

Již několik týdnů procházíme velmi náročným 

obdobím, kde si musíme zvykat na úplně jiný 

život. Vím, že toto období je náročné nejen pro 

rodiče, kteří mají školou povinné děti, které jsou 

teď doma, ale i starší občané, kteří musí být 

velmi obezřetní, nakolik je zde vyšší 

pravděpodobnost přenosu onemocnění COVID – 

19. Již v počátku nouzového stavu jsem měl 

radost z toho, že se obyvatelé dokázali spojit a 

podpořit mnoho aktivit, které nám pomohly 

celou situaci lépe zvládnout. Nesmíme však 

zanedbat žádné ze současných opatření. Podle 

vyjádření odborníků jsme někde v půlce této 

pandemie a máme velmi dobrý trend ve vývoji 

počtu nově nemocných. Zatím jsem neobdržel 

žádnou informaci, že by byla zasažena přímo i 

naše obec, ale je potřeba vzít příklad z obcí, kde 

obezřetní nebyli a dostali se tak do 

několikatýdenní karantény. Zůstávejme tedy i 

nadále doma, dodržujme omezení pohybu na 

nezbytně nutnou dobu. Pokud vycházíte 

k individuálním sportům, nebo procházkách, tak 

nezapomínejte nosit roušky, pokud přecházíte 

přes obydlené oblasti. Chráníte tím sebe, ale i 

druhé. Chtěl bych připomenout, že naše obec 

tvoří sociální fond, právě pro zvládnutí 

neočekávaných situací. Uvědomuji si, že ztráta 

zaměstnání ze dne na den, zejména u zasažených 

OSVČ může přinést mnoho útrap. Pokud budete 

potřebovat pomoc, obraťte se na některého ze 

zastupitelů nebo na mě.  

@spolutozvladneme  

David Suchánek, starosta 

 

Dobrčické a skršínské 

švadlenky šily do noci roušky 

LUCIE SUCHÁNKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Po příchodu nařízení vlády o 

povinnosti nosit roušky měla zřejmě 

většina z nás velký problém, jak 

zabezpečit roušky pro své blízké. V 

souvislosti s pandemií koronaviru a 

vyplývající povinností používat 

roušky, obec zabezpečila pro každého 

občana tuto nezbytnou pomůcku. 

Roušky pro vás ušily dobrčické a 

skršínské švadlenky. Všem jsme 

roušky dodali do poštovních schránek 

prakticky do týdne od vydání tohoto 

nařízení. 

Tímto chci poděkovat dobrčickým a 

skršínským švadlenkám a dále paní 

Taťáně Kubecové za věnování látek k 

ušití roušek. Bylo to velmi ambiciózní 

ušít roušky téměř pro všechny 

obyvatele a několikrát se muselo 

pracovat i pozdě do noci. Dobrá věc se 

však podařila a mám velkou radost 

z toho, jak se dokázalo pár dobrých 

lidí spojit a udělat dobrou věc pro 

všechny, co tu žijeme. Věřím, že tento 

virus porazíme. 

 

 

Lucka 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SKRŠÍNĚ 

FRANTIŠEK FINGER 

Sbor dobrovolných hasičů ve Skršíně (SDH Skršín) 

vznikl již 10.5.1917. SDH je samostatné sdružení 

zapsané v rejstříku soudu. Jejími představiteli jsou 

starosta SDH (nikoli starosta obce), náměstek 

starosty, jednatel a hospodář/revizor. Většina aktivit 

sdružení je spjata s aktivitami obce, zejména s 

přípravami a organizací kulturních akcí nebo pomoci 

s úklidem a odstraňováním následků živelných 

katastrof. Běžné aktivity SDH během roku jsou 

například čištění požárních nádrží ve Skršíně a 

Dobrčicích (každoročně většinou v období března-

dubna), které letos minimálně ve Skršíně 

neproběhne z důvodu varování HZS před suchem. 

Organizace a pomoc při kulturních akcích obce, 

namátkově „Pálení čarodějnic, Stavění máje, Dětský 

den, Skršínské slavnosti nebo Rozloučení s létem“, 

dále pak účast na úklidu skládek a jiného nepořádku 

v okolí našich obcí. 

Momentálně má sbor registrovaných 37 členů. 

 

 

 

 
 

Znak SDH Skršín 

 

Připojit se může kdokoli, kdo bude mít zájem 

podat pomocnou ruku. V obci také působí 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

(JSDHO), kterou zřizuje starosta obce a vede jí 

velitel jednotky. Jednotka slouží pro výjezdy k 

požárům, dopravním nehodám a živelným 

pohromám v katastru obce a přilehlém okolí. 

Vzhledem k zařazení do kategorie V., jde o 

pomocnou jednotku, která primárně pomáhá 

profesionálním jednotkám s dodávkami vody a 

fyzickou likvidací následků nehod a škod. 

Momentálně má jednotka 10 nových členů, kteří 

musí ještě podstoupit zdravotní kontroly a 

školení. Pro občany Skršína, Dobrčic a Chrámců 

představuje jednotka i sbor hlavně rychlou 

pomoc v případě povodní (z polí, kopců nebo 

deště), asistenci při pálení a pomoc po živelných 

pohromách. Aktuálně obec plánuje žádat o dotace 

na opravu hasičské zbrojnice ve Skršíně, která je 

vinou špatné statiky v havarijním stavu a také na 

výstroj pro dobrovolné hasiče.  

 

 

INFORMACE K POSLEDNÍMU VYDÁNÍ 

 

KATEŘINA SUCHÁ 

V měsíci prosinci bylo vydáno ve Skršínských listech několik informací, 

které je potřeba doplnit.  

Havárie kotle na OÚ 

Každý rok před topnou sezónou byla vydána revize o způsobilosti tohoto 

plynového zařízení, proto nemohlo být v havarijním stavu, jak jsme se 

dočetli ve Skršínských listech.  Ze strany revizní společnosti bylo 

upozorněno, že v případě rozbití plynového kotle vzhledem k jeho věku již   

nejsou k dispozici žádné náhradní díly a musel by se kotel vyměnit za nový 

a s ním také část rozvodů, pořízení čerpadla k zajištění cirkulace teplé 

vody. Ve chvíli, kdy je plánována rekonstrukce budovy obecního úřadu by 

nebylo hospodárné v době, kdy je plynový kotel plně funkční, ho 

vyměňovat včetně rozvodů za nový, když při samotné rekonstrukci 

budovy, nebudou rozvody totožné vzhledem k dispoziční změně příček. 

Pozemek pro ČOV Chrámce 

Při vzniku nového územního plánu se ČOV Chrámce nacházela ve stadiu 

přípravy projektové dokumentace a nebylo na tento projekt vydáno 

stavební povolení, nešlo dle zákona vyznačit čistírnu odpadních vod v 

mapové části, proto byla alespoň zmíněna v textové části i s čísly 

pozemkových parcel, proto nebyl bezúplatný převod pozemku možný. 

Pravidelná vlaková doprava 

Hlavním a jediným důvodem, že byl provoz nastaven bez zastavení ve 

Skršíně, je ten, že si Ústecký kraj objednal vlakové spojení Most – 

Litoměřice pro lepší mobilitu v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na 

podmínky zaměstnavatelů při nástupech na směny. Hlavní příčinou 

neobsluhovat zastávku Skršín je dodržení času 50 minut jako maximální 

délku spojení této trasy Most – Litoměřice. Dopravce již nyní ví, že tento 

čas není schopen v určitých případech splnit. V případě, že se ukáže v 

praxi, že je možné zahrnout do realizovatelného času další zastávku, budou 

to Obrnice vzhledem k vyššímu počtu nástupů než Skršín. Obdobný 

problém byl v minulosti, kdy bylo zrušeno dopravního spojení o víkendu 

do Dobrčic. Obec k tomuto vydávala zamítavá stanoviska, ale bez nebylo 

to nic platné. Ústecký kraj provedl statistiku nástupů a výstupů 

víkendových autobusů v Dobrčicích a vzhledem k nízkým číslům spoje 

zrušil, totéž platí pro vlakovou dopravu. Což samozřejmě není dobře. 

 

 

 

 

 

Investiční záměr ČOV Skršín  

V roce 2009 vznikly projekty na kanalizace a ČOV v Dobrčicích a 

Skršíně téměř za 650 tis. Kč, které se později ukázaly jako 

problematické, ať již v umístění ČOV v Dobrčicích na vysokotlakém 

plynovodu, nebo v uzavření smluv s vlastníky pozemků, na kterých 

měly být umístěné ČOV bez věcných břemen a předkupního práva. 

Ukončení smluv bylo podmíněno nezískáním dotace na realizaci 

kanalizací v roce 2009. Dotaci obec v té době nezískala. Obec však 

opakovaně prodlužovala stavební povolení na tyto stavby a dlouze a 

komplikovaně vyjednávala s novým vlastníkem pozemku panem 

Horákem, který nakonec souhlasil s prodejem za cenu téměř 5. mil. 

Kč. Tuto cenu ZO neodsouhlasilo. ZO však pokračovalo v této věci i 

nadále, a to usilováním vzniku pozemkové úpravy, během níž se obec 

snaží získat potřebné pozemky pro její rozvoj. Součástí je také 

zmíněný pozemek pana Horáka a přístupové cesty k tomuto pozemku, 

za účelem budoucí výstavby kanalizace a ČOV ve Skršíně.  

Pozemková úprava v současné době není ukončena, obec však již 

disponuje s mapovým podkladem, na kterém je vymezen pozemek 

vedle pana Horáka, který patřil státu a bezúplatně připadne obci, Zde 

může po úpravě projektové dokumentace stát ČOV. S tímto pozemkem 

obec získá také přístupovou komunikaci k tomuto pozemku.  Do 

nového územního plánu zastupitelstvo nechalo kanalizace a ČOV v 

Dobrčicích a Skršíně vymezit jako veřejně prospěšné stavby, kdyby 

selhaly veškeré možnosti, pro možné vyvlastnění těchto pozemků. 

Kritika opozice 

Opozice si dovolila na zastupitelstvu upozornit na možné budoucí 

komplikace, které by obci mohly vzniknout uzavřením smlouvy pro 

podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu, kterou 

předložil zastupitelstvu pan místostarosta. Jak všichni víme, opozice, 

která nemá většinový podíl v zastupitelstvu, nemůže ovlivnit výsledek 

hlasování. Ale pod tíhou všech jejích argumentů, byl bod z 

projednávání zastupitelstva nakonec stáhnut. Posunutí o další 

programové období není vinou opozice, nýbrž důsledkem nevyhlášení 

dotační výzvy ministerstva pro místní rozvoj. Byla vyhlášená pouze 

výzva pro dotace na energetické úspory. 
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AKTUÁLNĚ OBECNÍ ÚŘAD 

Informace o provozu obecního úřadu a 

plánovaného zasedání zastupitelstva 

FINANCE 

Stav prostředků obce 

ke konci března 
LEONA KRAJÍČKOVÁ 

Jako správce rozpočtu obce Skršín bych vás 
ráda informovala o aktuálním stavu 
finančních prostředků obce ke konci 1. 
čtvrtletí 2020.  
 

 
Zdroj obr.: měšec.cz 

 

 
 
Leden   příjmy = 373 092,83 Kč 
   výdaje = 95 949,45 Kč  
 
Únor   příjmy = 349 534,78 Kč 
   výdaje = 225 516,22 Kč 
 
Březen   příjmy = 427 800,02 Kč 
  výdaje = 244 332,23 Kč 
 

 

 
Krátkodobý finanční majetek k 31. 3. 2020 
včetně veřejné sbírky činí 4 956 441 Kč. 
 

 

  

Separovaný odpad  

INFORMACE   

V poslední době se nám častěji stává, že se 

hromadí separovaný odpad mimo kontejnery. 

Chceme vás opětovně požádat, abyste 

neukládali separovaný odpad mimo 

kontejnery. V případě, že je kontejner plný, 

využijte prosím ostatní kontejnery v obcích. 

Děkujeme vám, že udržujete naše okolí 

v čistotě. 

DAVID SUCHÁNEK 

 

Vážení spoluobčané, v případě nutnosti vaší osobní návštěvy OÚ 
Skršín žádáme v souladu s vládou nařízenými opatřeními v rámci 
ochrany před nákazou koronavirem, abyste před návštěvou úřad 
telefonicky či elektronicky kontaktovali, aby průběh jednání byl 
zajištěn s ohledem na maximální ochranu zdraví vás i zaměstnance 
OÚ. 

  

Do budovy OÚ vstupujte jednotlivě, vždy použijte ochranné 
prostředky dýchacích cest, 

v opačném případě vám nebude umožněn vstup do budovy. 

  

Zdůrazňujeme, abyste záležitosti, které nutně nevyžadují vaší 
osobní přítomnost, řešili písemnou, 

elektronickou či telefonickou cestou.  

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR zůstávají 

 od 11. 4. 2020 do 19. 4. 2020 do 24,00 hodin 

úřední hodiny OÚ Skršín omezeny 

 na pondělí a středu od 10,00 do 11,00 hodin.  

Od 20. 4. 2020 se úřední hodiny obnoví v plném rozsahu za 
současného dodržování zvýšených 

hygienických požadavků.  

Telefonní spojení na OÚ - 606 711 713. 

 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VE SKRŠÍNĚ ZŮSTÁVÁ UZAVŘENO DO ODVOLÁNÍ.  

Individuální návštěvy hřiště nejsou možné z důvodu absence hygienického 
zázemí. V případě uvolnění nařízených opatření vás budeme včas o této změně 

informovat prostřednictvím webových stránek.  

Vážení spoluobčané, v souvislosti se současnou situací si vás dovolujeme 
požádat, abyste i nadále jakékoliv poplatky platili přednostně bezhotovostně 
na obecní bankovní účet č. 26614107/2010. Variabilní symbol uvádět nemusíte, 
do poznámky napište Vaše příjmení. Pokud potřebujete s platbami poradit, 
nebo si někdo nejste jistý, zavolejte na OÚ, telefon 606711713, ekonomka obce 
vám ráda pomůže. Pokud někdo nemá možnost bezhotovostních plateb, 
kontaktujte OÚ a vše společně dořešíme. 

Proces bezhotovostních plateb je dnes podstatně rychlejší a efektivnější. 
Dlouhodobě uchovává ve výpisu z účtu potvrzení o realizované platbě.  

Děkujeme za pochopení, OÚ Skršín   

 

  

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

RADEK TURČÁNI 

Koncem dubna proběhne další zasedání ZO Skršín. 

Toto bude velmi náročné na samotnou organizaci, 

protože bude nutné splnit několik podmínek, které 

vycházejí z nařízení vlády. 

Zároveň je potřeba vyčlenit prostor tak, aby 

mezi jednotlivýmí zastupiteli a ostatními 

občany, či jinými návštěvníky byl dodržen 

odstup minimálně 2 metry. Tedy pro 

každého, kdo se účastní ZO musí být 

prostor v rozsahu čtyř čtverečních metrů.  

Prosíme všechny občany, kteří mají zájem 

zasedání ZO navštívit, hlavně o trpělivost, 

protože každý bude muset splnit tato omezení. 

Povinnost nosit roušku i na zasedání ZO rovněž 

není vypuštěna.  
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DOPRAVNÍ ORGANIZACE V NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ  

Informace o dodržování dopravního značení  

RADEK TURČÁNI 

Na základě podnětu našich spoluobčanů chceme připomenout všem 

novým obyvatelům v nové obytné zóně dodržování svislého 

dopravního značení – obytná zóna. 

Obytná zóna v české legislativě je dle Zákonu o silničním provozu č. 

361/2000 Sb.:  

§ 39 

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní 

značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec 

obytné zóny". 

(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v 

celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní 

komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. 

 

 

 

 

5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. 

Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 

ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na 

místech označených jako parkoviště. 

(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné 

vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace 

nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního 

vozidla nebo jízdní soupravy. 

(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To 

platí i pro děti hrající si v obytné zóně. 

 

 

Žádáme vás o dodržování maximální povolené rychlosti a připomínáme, 

že stání je povoleno pouze na parkovišti ve spodní části. 

 

 

 

 

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA  

DĚLNÍK PRO ÚDRŽBU ZELENĚ, 

ČIŠTĚNÍ OBCE, MANIPULAČNÍ 

DĚLNÍK 

DAVID SUCHÁNEK 

Nabízíme pracovní poměr u stabilního zaměstnavatele, pracovní doba 

je rovnoměrně rozvržena ve dnech pondělí–pátek. Sjednanou výši 

úvazku je možné zvolit v rozmezí 30–40 hodin týdně. Mezi hlavní 

benefity patří týden dovolené navíc, příspěvek na dovolenou, osobní 

ohodnocení, roční odměny dle splněných úkolů. Nástup možný ihned. 

Výše platu bude stanovena v souladu s odměňováním podle platných 

zákonů, a to s ohledem na vykonávanou práci, předešlou prokázanou 

praxi v samosprávě, státní správě, nebo v oboru technického 

pracovníka. Pracovní pozici je možné vykonávat i formou DPČ nebo 

DPP. Všechny potřebné informace naleznete na www.skrsin.cz. 

   

OSTATNÍ INFORMACE 

Informace o předávaných financích  
FINANCE OBCE 2018/2019 – OPRAVA  

Na základě nepřesných informací bychom vás rádi 

informovali o přesném stavu předávaných financí, 

mezi jednotlivými vedeními obce. V minulém 

vydání byla nepřesně uvedena informace o stavu 

finančních prostředků a výdajích. Předávací 

protokol ze dne 29.10.2018 – předání obce nově 

zvolené starostce - činí výše předaných finančních 

prostředků 2,8 mil. Kč. Tato částka je včetně 

finančních prostředků na účtu veřejné sbírky 

„Markétka“. Dne 17. 4. 2019 výše finančních 

prostředků při předání obce nově zvolenému 

starostovi činila 3,4 mil. Kč. Včetně finančních 

prostředků na účtu „Markétka“. Na tomto účtě bylo 

278 tis. Kč. Investice sklad sportovních potřeb byla 

272 tis. Kč včetně DPH v roce 2018, nikoli 

uváděná částka 350 tis. Kč. 

Částka 350 tis Kč je suma uvedena 

v účetnictví historicky jako sumární 

hodnota majetku skladu. Při psaní článku 

bylo vycházeno z předložených výpisů 

z účtů, kde byla celková hodnota bez účtu 

„Markétka“ 2,3 mil Kč (omlouvám se za 

chybně uvedenou sumu 2,1 mil. Kč). 

Bohužel v čase dotazu při sestavování 

rozpočtu roku 2019 nebylo na pracovní 

schůzce zodpovězeno, proč je 

rozpočtováno pro rekonstrukci budovy OÚ 

volných pouze 2,3 mil Kč, když bylo 

uvedeno že na obci bude ponecháno téměř 

3 mil. Kč. Zastupitelům tehdy byly 

předložené doklady s výše uvedenou 

částkou. Současný stav dočasně volných 

finančních prostředků k 31.3.2020 je ve 

výši: 4 956 441 Kč.  
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