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Vážení a milí spoluobčané,
léto s místy extrémními teplotami je za námi a už začal podzim, který
se ohlásil chladným počasím hned v září. Na konci prázdnin proběhly
dvě kulturní akce, a to Benátská noc, kterou pořádal TJ Sokol Skřipov,
a již tradiční Piknik v Hrabství pod záštitou ČČK. Obě akce se vydařily ke
spokojenosti pořadatelů i díky příznivému počasí.
V období letních dovolených jsme na OÚ nezaháleli, ale vrhli se
do realizace několika naplánovaných akcí. Z dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo obnovit dětská hřiště
v mateřských školkách ve Skřipově i v Hrabství. Herní prvky, pokud
nějaké byly, nesplňovaly stále se zpřísňující bezpečnostní normy,
a proto byly nahrazeny novými. Výběr těchto prvků nebyl jednoduchý,
protože nabídka je opravdu široká, ale prostor na jejich umístění
a rozpočet omezený. I tak doufám, že se zrealizovaná hřiště dětem líbí
a budou je ve zdraví využívat.
Dotací z rozpočtu MSK byla částečně pokryta obnova pomníku padlých
ve Skřipově. Toto pietní místo si již delší čas volalo o opravu, a tak jsme
hned, jakmile se vyskytl dotační titul, příležitost využili.
Koncem srpna prošly rekonstrukcí další komunikace v naší obci.
Tentokrát se jednalo o spojku od hasičárny ve Skřipově k základní škole
a komunikaci kolem bytovky k zahradníkovi. Podařilo se vyspravit ještě
několik drobnějších částí, například v areálu MŠ Hrabství.
Změnou, která se dotkla nás všech, prošel systém evidence svozu
komunálního odpadu. Odstraněním štítků, které se věšely na
popelnice, došlo k většímu komfortu pro Vás občany, ale samozřejmě
se vyskytly i drobné problémy. U těch z Vás, kteří máte popelnice trvale
umístěny u komunikace a znamením pro vývoz odpadu byl zavěšený
štítek, mohlo dojít k tomu, že vývoz nebyl uskutečněn. Prosím Vás tedy,
pokud chcete popelnici vyvézt, abyste ji zřetelně vytáhli.
V následujícím období nás čeká ještě několik realizací, a to zejména
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hrabství, dotované z Operačního
programu Životní prostředí, vlastními silami realizujeme prodloužení
kanalizačního a vodovodního řádu v ulici za budovou ZŠ a v případě
zdárně proběhnuvšího výběrového řízení se chystá rekonstrukce
budovy „staré školy“ s podporou dotací z MMR a Regionálního
operačního programu Moravskoslezského kraje.
www.skripov.cz
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Ve spolupráci s obcemi Březová a Větřkovice jsme získali dotaci pod
názvem Protipovodňová opatření. V rámci této dotace by měla být
ještě letos provedena instalace veřejného rozhlasu v obou částech naší
obce.
Přeji Vám krásný podzim
Radim Čech, Váš starosta obce

Usnesení
Usnesení z 24. zasedání ZO Skřipov konaného dne 22. 7. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
224/24 program zasedání rozšířený o schválení smlouvy se
společností CENTROPOL ENERGY, a.s. na dodávku elektřiny
jako bod č. 4
225/24 přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na realizaci projektové dokumentace „Zateplení a výměna
zdroje tepla OÚ a pošty Skřipov“
226/24 smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektové dokumentace
„Zateplení a výměna zdroje tepla OÚ a pošty Skřipov“ ve výši
129 500 Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu
227/24 prodej pozemku parc. č. st. 267, k.ú. Skřipov o výměře 184 m2
Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu, Vrchní 27, Opava,
747 05, IČ 00227528 za cenu znaleckého posudku. Náklady
s přípravou převodu pozemku parc. č.st. 267, k.ú. Skřipov
uhradí kupující
228/24 uzavření smlouvy se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.
o sdružených službách dodávky elektřiny“ na dobu určitou
do 31. 12. 2015 a pověřuje starostu k podpisu
229/24 vodné ve výši 24,- Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody z veřejného
vodovodu od prvního opisu vodoměrů v roce 2013 pro části
obce Skřipov a Hrabství
230/24 stočné ve výši 7,- Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody
do veřejné kanalizace od prvního výpočtu v roce 2013 pro
části obce Skřipov a Hrabství
4
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231/24 příspěvek pro občany Hrabství, jejichž nemovitosti jsou
napojeny na kanalizační řád ve vlastnictví SmVaK a.s. ve výši
rozdílu ceny stočného SmVaK a.s. a obce Skřipov od prvního
vyúčtování za rok 2014
Zastupitelstvo obce ukládá:
232/24 a) finančnímu výboru vypracovat podmínky pro poskytnutí
příspěvku na stočné pro občany Hrabství do 30. 11. 2013
b) finančnímu výboru zapracovat do rozpočtu roku 2014
příspěvek pro občany na stočné v části Hrabství cca 120 000 Kč
c) pracovnici obecního úřadu předloží zastupitelstvu obce za
I. pololetí roku 2014 vyhodnocení poskytnutého příspěvku
na stočné pro občany Hrabství
Usnesení z 25. zasedání ZO Skřipov konaného dne 5. 8. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
233/25 program zasedání
234/25 smlouvu s firmou Robert Škroch, stavební činnost, Opavice 1,
793 95 Město Albrechtice na rekonstrukci „Hasičská zbrojnice
Hrabství - snížení energetické náročnosti“ a pověřuje starostu
k jejímu podpisu
235/25 rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2013
236/25 záměr podat žádost do operačního programu životního
prostředí na zateplení veřejné budovy: kaple - Hrabství,
st. parc. č. 90
237/25 záměr podat žádost do operačního programu životního
prostředí na zateplení veřejné budovy: kulturní dům
v Hrabství, č.p. 48
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
238/25 na základě doporučení hodnotící komise v souladu
s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o výběrovém řízení ve
znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávky:
www.skripov.cz

5

„Protipovodňová opatření obcí Březová, Skřipov a Větřkovice“
v pořadí takto:
1. Obcodní firma: EMPEMONT s.r.o. (nabídka č. 2)
Sídlo: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27772179
Nabídková cena: bez DPH 5 525 056,- Kč
2. Obchodní firma: Tomáš Mikula (nabídka č. 1)
Sídlo: Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno
nad Bečvou
Právní forma: fyzická osoba
IČ: 60040459
Nabídková cena: bez DPH 5 588 929,- Kč
3. Obchodní firma: JD Rozhlasy s.r.o. (nabídka č. 3)
Sídlo: 756 61 Vigantice 196
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27797007
Nabídková cena: bez DPH 5 642 710,- Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje:
239/25 starostu obce Březová Pavla Schneidera podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem EMPEMONT s.r.o., IČ 27772179.
v souladu s nabídkou uchazeče.
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Skřipov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční
• dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
• dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 Skřipov je volební místnost umístěna
v Základní škole Skřipov č. 120 - pro voliče bydlící ve Skřipově.
• ve volebním okrsku č. 2 Hrabství je volební místnost umístěna
v Kulturním domě, Hrabství č. 48 - pro voliče bydlící v Hrabství.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději jeden den
před konáním voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech konání voleb příslušnou okrskovou volební
komisí o to, aby mohl hlasovat do přenosné schránky mimo
hlasovací místnost.
6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Ve Skřipově 30. 9. 2013
Ing. Radim Čech, starosta obce
www.skripov.cz
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Informace z obecního úřadu
Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 19. 10. 2013 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na
ostatní domovní odpad, lednice, televize, papíru (do balíku svázané
noviny, časopisy, reklamní letáky) autobaterie a pneumatiky z osobních
automobilů.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00
hod.
Stanoviště kontejneru: Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
Hrabství - před hasičskou zbrojnicí

Svoz domovního odpadu v zimním období
Od 17. 10. 2013 bude zahájen týdenní svoz komunálního odpadu
(každý čtvrtek).

Úhrada za odstraňování komunálních odpadů
Upozorňujeme občany, že poplatek za odstraňování komunálního
odpadu za druhé pololetí 2013 je potřeba uhradit do do 31. 10. 2013.
I když se změnil systém značení popelnic, úhrada zůstává stejná.
Poplatek na osobu v poloviční výši činí 246 Kč, celoročně 492,- Kč.
Úhrada je možná na účet č. 1842511389/0800 nebo v hotovosti
v pokladně OÚ ve Skřipově.

Staré známky na popelnice
Prosíme občany, aby doručili stare známky na popelnice, které jim
zbyly z předchozího značení popelnic, zpět do kanceláře OÚ.
Veronika Víchová
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Zájezd pro seniory do Kroměříže
na výstaviště Flória
Obecní úřad Skřipov a Zahrádkáři Skřipov uspořádali v pátek 9. srpna
2013 zájezd pro seniory do Kroměříže na výstaviště Flória.
Speciální výstava lilií, gladiolů a kaktusů byla rozšířena o výstavu králíků,
holubů, hus, kachen a zpěvného ptactva. V příjemném prostředí
bylo možné si zakoupit různé květiny, cibuloviny, pochutiny a také
pomocníky do zahrady či do domácnosti. Návštěvníci měli k dispozici
možnost občerstvení jak ve stáncích, tak v restauraci. K zhlédnutí byly
zahrady - japonská, provensálská, sortimentová a divoká.
V odpoledních hodinách část seniorů navštívila zámek Kroměříž a další
část Květnou zahradu. I přes obavu z vysokých teplot si myslíme, že
se zájezd vydařil. Snad k tomu přispělo malé občerstvení a návrat
v příjemně chlazeném autobuse s milým řidičem.

Veronika Víchová

www.skripov.cz
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Humanitární sbírka
Ve dnech 13. a 14. září 2013 se uskutečnila sbírka šatstva pro Diakonii
Broumov. Zahrádkářům Skřipov společně s ČČK Hrabství se opět
podařilo odevzdat velké množství šatstva, nádobí, skla a obuvi.
Děkujeme Vám všem za odevzdané věci. Sbírkou podporujete
neziskovou organizaci Diakonii Broumov, která poskytuje sociálně
potřebným jak materiální pomoc, tak azylové ubytování a pracovní
příležitost.
Zahrádkáři Skřipov

Chybějící zvonění na Hrabství
Milí spolufarníci a spoluobčané. Jak jistě víte, od dubna nám dosloužilo
mechanické zvonění v kapli. Zvonění nás, věřící, vyzývá k modlitbě
a svolává ke slavení bohoslužby. Oznamuje nám radostné i bolestné
události v našem životě a tím i životě celé obce. Snad nejvíce chybělo
večerní zvonění dětem, které hlas zvonu v 19 hodin upozornil, že je
třeba ukončit hry a jít domů. Zvláště letos, kdy děti využívaly tak málo
jarního hezkého počasí a stále se ptaly, kolik je hodin.
Po poradě s farníky a naším otcem Petrem bylo rozhodnuto o zachování
zvonění, jeho opravě a výběru peněz k tomuto účelu. V kapli proběhly
dvě mimořádné sbírky při mších svatých, které vynesly 14.884 Kč.
K nám domů jste přinesli 9.300 Kč, dar ČČK činil 5.000 Kč a dar místních
dobrovolných hasičů taktéž 5.000 Kč. Celkem jste darovali 34.184 Kč.
Pořízení nového zvonění přišlo na 41.600 Kč. Chybějící peníze jsme
doplatili z finanční hotovosti, kterou kaple má. Nejvíce nás potěšilo,
že peníze donesli i ti občané, kterým víra moc neříká. Vám všem patří
velké a upřímné Pán Bůh zaplať a tisíceré díky.
Teď trochu historie ke zvonění v Hrabství (z pamětní knihy kaple
Hrabství). První zvonek v Hrabství byl umístěn v cibulovité věžičce
školy - rok není uveden. Při osvobozování naší obce za 2. světové války
vyhořela škola i s věžičkou. Provizorně byl zvonek umístěn na lípě u kříže
uprostřed vesnice. Výsměch okolních obcí tomuto nedůstojnému
umístění zvonku dal podnět k výstavbě kaple. Po jejím dokončení byl
tento zvonek umístěn ve věži nové kaple. V roce 1972 padl návrh na
pořízení nového zvonu. Ten byl 7. října 1973 panem farářem Smolkou
posvěcen a zavěšen na věži. Zvon odlil Josef Kadlec z Halenkova, váží
10
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65 kg a má průměr 45 cm, je na něm nápis: „Svatý Josefe, oroduj za
nás, L. P. 1972“. Původní malý zvonek je umístěn na věži márnice na
místním hřbitově, kde zvoní, když se loučíme se zesnulými spoluobčany.
Kostelník z Hrabství s manželkou

Zahájení školního roku 2013/2014
Nedávno jsme se loučili se školním rokem, prožili jsme dva měsíce
prázdnin plné sluníčka a horkých letních dnů a opět je tu září a tím i nový
školní rok. Většina žáků už se na tento den těšila, aby se opět setkala
se svými spolužáky. Dospat už určitě nemohli naši prvňáčci, kteří se
překročením školního prahu stali opravdovými žáky a těší se na všechno
to báječné dobrodružství, které je ve škole čeká. Slavnostní zahájení
nového školního roku 2013/14 proběhlo 2. září 2013 v tělocvičně naší
základní školy. Zde se shromáždili všichni žáci školy, rodiče prvňáčků
a celý pedagogický sbor. Za zvuku slavnostního pochodu přivedli žáci
9. tříd naše nejmladší školáky.
Po krátkém kulturním programu, který si připravili žáci naší školy,
přivítala všechny přítomné ředitelka školy Mgr. Eva Víchová a krátce
nastínila, co nového žáky v právě započatém roce čeká. Prvňáčkům
popřála, aby se jim ve škole líbilo, aby je učení bavilo a aby se do školy
těšili. Žáky devátých tříd vyzvala k odpovědnému přístupu při volbě
svého budoucího povolání.
Pan starosta obce Ing. Radim Čech popřál všem žákům hodně zdraví,
pohody a úspěchů v započatém školním roce. Po slavnostním zahájení
se žáci rozešli se svými třídními učiteli do svých tříd, kde jim byly
předány další organizační pokyny. Prvňáčci se odebrali společně
s rodiči do obřadní síně, kde proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků. Pan
starosta po krátkém proslovu předal dětem kytičku a malý dárek, rodiče
získali od Obce Skřipov 1000,- Kč. Paní předsedkyně SRPDŠ společně
s předsedkyní Rady školy předala dětem balíčky, které prvňáčkům
darovalo SRPDŠ. Po tomto slavnostním aktu prvňáčci zasedli do
školnich lavic.
Popřejme jim a také všem ostatním žákům spoustu pěkných chvil
strávených ve škole a mnoho radosti z úspěchů při jejich školní práci.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy
www.skripov.cz
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Co čeká žáky v novém školním roce?
Školy od září pracují podle upravených školních vzdělávacích programů.
Rozdíly oproti minulosti jsou v některých předmětech zásadní.
Nejvýraznější novinkou je zavedení povinného druhého cizího jazyka
nejpozději od osmé třídy, dosud byl druhý jazyk jen volitelný. V naší
škole se vyučuje druhý cizí jazyk již od 7. ročníku. Nově se také budou
učit zlomky už na prvním stupni. Osnovy také nově upřesňují, co mají
žáci znát například ve finanční nebo dopravní výchově. Do takzvaných
školních vzdělávacích programů musely školy konkrétněji popsat, co
budou děti učit v oblasti boje proti korupci, ochrany za mimořádných
událostí a obrany státu. Účelem úprav bylo na daná témata více
upozornit a zdůraznit jejich důležitost v dnešní době. Do osnov se
dostalo například i to, že školáci by měli umět komunikovat s operátory
tísňových linek a být poučeni o bezpečné komunikaci na síti.
V našem školním vzdělávacím programu došlo k úpravám již v minulém
školním roce, kdy jsme do 8. a 9. ročníku zařadili samostatný předmět
finanční gramotnost. Od letošního školního roku jsme výuku
anglického jazyka zařadili již od 2. ročníku, prvňáčci se s cizím jazykem
budou postupně seznamovat v kroužku anglického jazyka a v průběhu
vyučování.
Od září platí také doplněné standardy vzdělávání, které určují, co by
měl žák umět na konci 5. a 9. třídy.
Mgr. Eva Víchová

Co se dělo ve škole o prázdninách?
Tak jako každý rok o prázdninách byl ve škole i MŠ ve Skřipově
i v Hrabství proveden generální úklid ve všech prostorách škol, došlo
k vymalování školní kuchyně a příslušenství, které ke kuchyni patří sklady, přípravny jídla, hygienická zařízení, šatny, mandlovna. Byla také
vymalována stěna v tělocvičně, kde se nacházejí okna , protože se zde
objevila plíseň. Ta byla odstraněna a stěna byla ošetřena prostředky
proti plísni. Z finančních prostředků obce byla hrazena oprava schodiště
do mateřské školy a rampa ke školní jídelně. Během uplynulé zimy byla
dlažba na schodišti vlivem počasí značně poškozená. V Mateřské škole
12
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v Hrabství byla v průběhu škol. roku vyměněna umývadla v umývárně
a zabudován potřebný elektronický vrátný.
Největší radost dětem udělala nově vybudovaná dětská hřiště v areálu
ZŠ a MŠ Skřipov a MŠ Hrabství. Všech prvků si děti na hřištích náležitě
užívají. Na hřištích je také vyvěšen provozní řád, kterým se děti i jejich
rodiče musí řídit. Dětská hřiště byla pořízena z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, Ministerstva pro místní rozvoj. Výše
požadované dotace činila 330 330 Kč z celkové částky 471 900 Kč.
Svým chováním a jednáním přispějme k tomu, aby nám nové hřiště
dlouho sloužilo ke spokojenosti všech dětí.
Mgr. Eva Víchová

Fantastické prázdniny
O prázdninách není škola a vždycky někam jezdíme, to jsou důvody,
proč mám prázdniny ráda. Navštívili jsme koupaliště v Porubě. Byl tam
velký a malý bazén. My jsme byli na nejhlubším místě v malém bazéně,
i když jsem tam už nedosáhla. Přes celý velký kopec vedly klouzačky.
Byly obrovské a šíleně rychlé. Sklouzla jsem se přes rychlý tobogán, byl
samá prudká zatáčka. Bylo to tak fajn, že jsem ani nechtěla odejít. Teta
nás také vzala do Mc Donaldu a každému koupila Happy Meal. K tetě
se vždycky moc těším, protože je to tam pokaždé super. Už teď se těším
na další prázdniny!
Barbora Víchová, 4. ročník

Předposlední týden v srpnu jsem byla s celou rodinou na Slovensku
v Terchové. Zaujalo mě tam koupaliště v Bešeňové s 18 bazény a také
túra na Velký Kriváň a Chleb. Na Dolných a Nových dierách nás zastihl
liják, takže jsme museli mít pláštěnky. V Terchové je krásně a chtěla
bych se tam někdy znova podívat.
Kateřina Halfarová, 4. ročník

www.skripov.cz
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ZŠ A MŠ SKŘIPOV VYHLAŠUJE CELOROČNÍ SOUTĚŽ
NA ROK 2013/2014

SBĚR HLINÍKU
CO SBÍRAT?
Víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, stare hliníkové nádobí, příbory
apod. (vše tříděné zvlášť)
KAM S ODPADEM?
Sběr odevzdáš své paní třídní učitelce, ta zapíše množství Tebou
odevzdaného hliníku
CO ZA TO?
Věcná cena pro Tebe a výlet pro nejlepší třídu

Sportovní stránky - pozvánka na fotbal
V neděli 18. 8. 2013 jel náš tým mužů k prvnímu mistrovskému utkání
okresního přeboru do Dolního Benešova. První naše utkání skončilo ve
prospěch domácích 4:2.Ve druhém utkání jsme si do tabulky po výhře
3:0 s týmem Stěbořic připsali první tři body.
Zájemcům o kopanou nabízíme jízdní řád mužů a žáků podzimní části
sezóny 2013/2014
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PODZIM 2013 - OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI - KOT STEEL
NE

18. 8.

17:00

Dolní Benešov „B“ - Skřipov

SO

24. 8.

17:00

SO

31. 8.

17:00

SO

7. 9.

16:30

SO

14. 9.

16:30

SO

21. 9.

16:00

SO

28. 9.

16:00

SO

5. 10.

15:30

NE

13. 10.

15:30

SO

19. 10.

15:00

SO

26. 10.

15:00

Žimrovice - Skřipov

SO

2. 11.

14:30

Skřipov - Vřesina

SO

9. 11.

14:00

Skřipov - Litultovice

4 : 2

Skřipov - Stěbořice

3 : 0

Pustá Polom - Skřipov

2 : 1

Skřipov - Služovice

4 : 1

Jakartovice - Skřipov

6 : 0

Skřipov - Hradec n. M.

5 : 1

Kobeřice „B“ - Skřipov
Skřipov - Suché Lazce
Malé Hoštice - Skřipov
Skřipov - Hněvošice

Podzim 2013 - okresní soutěž mladší žáci 1+7 - AUTOCONT CZ
SO

31. 8.

15:15

Bolatice - Skřipov

PÁ

6. 9.

17:00

Skřipov - Jakartovice

NE

15. 9.

15:00

Odloženo
3 : 2

Raduň - Skřipov

11 : 2
0 : 6

PÁ

20. 9.

16:30

Skřipov - Slavkov

ÚT

1. 10.

16:30

SFC Opava „C“ - Skřipov

PÁ

4. 10.

16:00

Skřipov - Hlavnice

PÁ

11. 10.

16:00

Skřipov - Hněvošice

SO

19. 10.

13:15

Strahovice - Skřipov

SO

26. 10.

15:00

Kylešovice - Skřipov
Jiří Vícha

2. Hrabský piknik
Po loňském roce, kdy se piknik nemohl díky deštivému dni uskutečnit,
se na nás letos počasí usmálo, bylo příznivější, a tak jsme mohli
zrealizovat akci pro všechny občany a občánky Hrabství.
2. Hrabský piknik, tentokráte ve farmářském duchu, se uskutečnil
poslední srpnovou sobotu na velkém hřišti u lesa. Na piknikovou
www.skripov.cz
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hostinu se lidé začali scházet v odpoledních hodinách a téměř každý
přinesl nějakou tu dobrotu na společný piknikový stůl, který se letos
opravdu vydařil, a každý měl na výběr z nepřeberného množství
laskomin. Letošní rok se nejen ochutnávalo, ale také soutěžilo o nejlepší
kuchařský výtvor. Po celoodpoledním boji si vítězství odnesly:
1. místo - rodina Černínova,
2. místo - paní Maruška Vaňková,
3. místo - Martina Maivaldová.
Děti se mohly zúčastnit procházky
lesem, kde je čekal pohádkový
příběh se spoustou zábavy. A po
celý zbytek odpoledne byly pro
děti (a nejen pro ně) připraveny
různé soutěže a sportovní klání.
Součástí pikniku byla prohlídka
zemědělských strojů (kombajnů,
traktorů).
Kromě piknikového stolu bylo pro
všechny zajištěno občerstvení
v podobě grilovaných klobásek,
špekáčků,
utopenců,
piva
a čepované kofoly.
Atmosféra celého odpoledne byla plná smíchu, pobavení a radosti ze
společných prožitků se svými sousedy a spoluobčany.
Poděkování patří: Honzovi a Martinovi Tvarůžkovým z Hlubočce (za
zapůjčení strojů), Tomáši Teichmanovi a Pepovi Válkovi (za přivezení
strojů), Romanu Lindovskému (za přivezení traktoru s cenami ze
závodů), Mirkovi Vaňkovi, Víťovi Kubánkovi, Romanovi Vaňkovi
a Jirkovi Geblovi (za zapůjčení traktorů), Jardovi Halfarovi, manželům
Kubánkovým, obci Skřipov a samozřejmě organizátorům - holkám
z ČČK a jejich manželům.
Těšíme se na příští rok :-).
Mgr. Magdalena Fešarová
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o.p.s.
Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 739 424 175
Vážení občané,
rádi bychom Vám představili nově vznikající pečovatelskou službu.
Předpokládaná doba zahájení je říjen 2013. Tato služba bude
poskytována ve Vaší obci a přilehlém okolí, zřizovatelem služby je
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Cílem naší terénní pečovatelské služby je poskytovat podporu a pomoc
seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří se pro svůj věk,
ztrátu soběstačnosti nebo zdravotního postižení ocitli v obtížné situaci,
kdy nejsou schopni si zajistit péči o svou osobu a tuto službu jim není
schopna zajistit rodina. Posláním je tedy usilovat o zabezpečení co
největší psychické, sociální a fyzické pohody tak, aby Vaše babička
nebo dědeček mohli žít co nejdéle samostatným a důstojným životem
v domácím prostředí.
Jak bylo výše uvedeno, služby budeme poskytovat seniorům a osobám
se zdravotním postižením.
Jaké základní služby budeme poskytovat?
Jedná se o pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kultura,
doprovod, vycházky…), pomoc při uplatňování práv, obstarávání
osobních záležitostí (doprovod k lékaři, na úřad…). Dále pak budeme
nabízet doplňkové činnosti, a to: pomoc s nácvikem a upevňováním
motorických, psychických, sociálních dovedností, podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování.
Všechny tyto služby budou poskytovány v domácnostech klientů
v předem vyjednaném rozsahu a podle stanovených pravidel a uzavřeny
smlouvou o poskytování pečovatelské služby.
Služba bude zpoplatněna, částka za poskytnutí služby je 100 Kč/hod.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat kontaktní osobu:
koordinátorka pečovatelské služby Mgr. Zuzana Týnová
pecovatelka.csso@seznam.cz
tel.: 739 424 175
www.css-ostrava.cz
www.skripov.cz
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Pozvánka
Obecní úřad Skřipov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Skřipov
pořádá

“Hudební odpoledne pro seniory”
v neděli 20.10.2013 v 15.00 hod.
v jídelně ZŠ Skřipov
Program:
• vystoupení děti Základní školy a Mateřské školy ve Skřipově
• hraje skřipovská hudební skupina „Nátisk“ v obsazení Vítězslav Binar,
Ondřej Kolovrat, Jiří Jaroš
• pohoštění, zpěv i tanec.
Těšíme se na příjemné setkání s Vámi.
OÚ Skřipov, ZŠ a MŠ Skřipov

Obec Skřipov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Skřipov a SRPDŠ
při ZŠ a MŠ Skřipov připravují pro občany

VÁNOČNÍ JARMARK
Kdy? v neděli 15. 12. 2013 od 13 hod.
Kde? v areálu školy
Program:
• vystoupení dětí ZŠ a MŠ Skřipov
• stánkový prodej jarmarečního zboží
• bohaté občerstvení
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
18
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Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 12. 2013 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
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