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Vážení občané,
naše obec pro Vás připravila ve spolupráci s neziskovou organizací Nová možnost, z.ú.
odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých
se může dostat každý z nás.
Poradenství vedené odborníkem bude na obci probíhat od března 2020 do listopadu 2021 a můžete
se přijít poradit v těchto oblastech:

1. Oblast financí – informace o různých typech úvěrů a problémech s nimi spojených
(hypoteční vers. spotřebitelský, bankovní vers. nebankovní úvěr), zástavách na
nemovitost apod., informace o řešení exekucí a insolvence v případě vzniku dluhu
2. Trestná činnost páchána na občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné
obchody na internetu, podvody s cílem získat Váš dům, byt, podvodní poskytovatelé
energií, úskalí návštěv předváděcích akcí
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu.

3. Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu domu, bytu, pozemku - pozor na
předražené realitní kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama,
uzavírání nevýhodných smluv, apod.
4. Oblast pracovní - informování o různých typech pracovních poměrů (dohoda o
provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr – zkrácený vers.
plný úvazek), srážky exekucí, práva a povinnosti exekutora
5. Řešení náročných životních situací – pomoc v orientaci v těžké životní situaci (ztráta
práce, úraz, nemoc, ohrožení bydlení apod.), složitý rozvod, domácí násilí, závislosti,
hrozba výkonu trestu odnětí svobody, dětská šikana, apod.
Náročná situace může potkat každého z nás! Jsme pro Vás na obecním úřadě (zasedací
místnost) každé první pondělí v měsíci. Nejbližší termíny:
Červen

– pondělí 1.6.2020 – 13.30 – 14.45 hod.

Červenec – pondělí 6.7.2020

státní svátek

Srpen

– pondělí 3.8.2020 – 13.30 – 14.45 hod.

Září

– pondělí 7.9.2020 – 13.30 – 14.45 hod.

Nevyhovuje-li Vám místo konání poradenství, můžete kontaktovat garanta projektu Mgr.
Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz
a domluvit si setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané.
Potkáváme se na stránkách klasického Zpravodaje po odmlce způsobené pandemií
koronaviru. Náš Zpravodaj je postaven především na informacích o událostech,
které proběhly, a pozvánkách na akce budoucí. A to vše bylo převálcováno naprosto
bezprecedentní událostí a v té chvíli tradiční obsah Zpravodaje postrádal smysl.
Nabízelo se řešení v pravidelném týdenním informování zkrácenou formou. Nakonec
se ukázalo, že to mělo smysl pouze dvakrát, a to ve spojení s distribucí roušek, které
ušily zaměstnankyně naší školy. Poté už nebylo v našich silách reagovat na změť nařízení
a opatření a jejich změny a změny změn, a tak jsme to vzdali… Dnes jsme to již snad
přečkali, a proto bych Vám chtěl poděkovat za to, jak jste situaci zvládli, za vaše nabídky
pomoci a samozřejmě všem zaměstnancům školy za rychlou pomoc při výrobě roušek.
Opatření vydaná v souvislosti s Covid-19 postihla také ekonomiku státu, tedy i příjmy
obcí. U nás prozatím zastupitelstvo snížilo předpokládaný příjem ze sdílených daní
o 16% (dle predikce Ministerstva financí), ale předpokládáme, že propad bude ještě
větší. Co to znamená v korunách? V této chvíli téměř 3 miliony korun. Loňský rok
jsme zakončili se zůstatkem 8 milionů na účtu a po dlouhých letech jsme se nadechovali
k tomu, že konečně začneme s investicemi, na které nejsou dotace, nebo o ně již po
několikáté neúspěšně žádáme. Propad v příjmu, a dá se očekávat, že bude i v příštích
letech, nás ovšem opět uvrhne do dotační závislosti.
Máme v současnosti rozpracované investice a projekty, které by měly do budoucna snížit
buďto náklady na opravy nebo provozní náklady obce. Nejdále je projekt fotovoltaické
elektrárny a rekuperace v základní škole, který s využitím prostředků z kotlíkových dotací
může vzniknout pouze s malou účastí financí z obecního rozpočtu. Výstupem tohoto
projektu by mělo být především zdravé prostředí ve třídách a také úspora ve výdajích za
elektrickou energii. V prázdninových měsících proběhne revitalizace sociálního zařízení
v MŠ Hrabství za přispění dotace z Moravskoslezského kraje a velká investice v rozsahu
2 mil. korun na vybudování nové počítačové učebny a zajištění konektivity (propojení,
spojení) celé ZŠ Skřipov také z dotačních prostředků.
Mnoho tradičních společenských akcí, vzhledem k nárokům na pořadatele,
pravděpodobně v letních měsících neproběhne, pokud však ano, budu se těšit na setkání
s Vámi. Věřím, že se vše postupně vrátí k předchozímu stavu a budeme moci co nejdříve
fungovat jako dřív.
Přeji Vám pěkné prázdniny, krásné dovolené a počasí, jaké si přejete.
Ing. Radim Čech, starosta obce
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Smutná zpráva
Onemocnění Covid-19 se naší obci vyhnulo, přesto jsme utrpěli nečekané ztráty na
mladých životech.

Dne 19. března 2020 odešel ve věku 45ti let Mgr. Antonín Binar. Tonda v mládí
působil v TJ Sokol Skřipov jako výborný fotbalista, později se zapojil i do vedení
Sokola ve výboru. V letech 2002 až 2006 pracoval pro občany obce jako zastupitel
a od roku 2003 až do roku 2016 zastával jako právník funkci předsedy přestupkové
komise obce Skřipov. V té době získal místo vedoucího právního oddělení Magistrátu
města Opavy a z důvodu pracovního vytížení ukončil činnost v komisi. Přesto jsme
s ním i nadále konzultovali právní problémy a Tonda nám nezištně pomáhal.

Jako blesk z čistého nebe nás zaskočila smutná zpráva, že nás dne 5. dubna 2020
náhle opustil ve věku 39 let pan Radek Komenda. Radek se v roce 2016 zapojil jako
bývalý fotbalista do přípravy a trénování mladých fotbalistů. Jelikož dětí bylo hodně,
převzal věkovou kategorii mladších žáků, kterým se ve svém volném čase s velkým
nasazením věnoval. Aktivně se také zapojil do vedení TJ Sokol Skřipov a stal se
členem výboru.

Protože nám nařízená omezení nedovolovala se s úctou rozloučit s našimi kamarády,
rád bych tak učinil touto formou nejen za sebe, ale také za kolegy z obecního úřadu,
TJ Sokol Skřipov a všechny občany obce. Děkujeme Vám za vše, co jste pro nás udělali.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 11. zasedání konaném dne 18. 12. 2019 schválilo:
135/11 Program zasedání rozšířený o bod: příprava žádosti č. 712019 - rozšíření
přírodní zahrady MŠ Skřipov a přírodní zahrady v MŠ Hrabství.
Program byl schválen s rozšířením bodu.
136/11 Smlouvu č. 655-0/2020 o poskytování pečovatelských služeb s Centrem
sociálních služeb Ostrava, obecně prospěšnou společností, Jahnova 867/12,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 28659392
www.ouskripov.eu
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Obec již několikátým rokem spolupracuje s Centrem sociálních služeb Ostrava o.p.s.
V rámci zajištění sociálních služeb pro místní občany přispívá obec poměrnou částí
na péči o osobu, která vzhledem k věku či nemoci nemůže vykonávat běžné činnosti
samostatně.
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Skřipov na období
2020-2029
Z důvodu povinnosti vyplývající ze zákona č.274/2001Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu zastupitelé schválili plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací na období 2020-2029.
Žádost o pořízení změny Územního plánu obce Skřipov č. 1 pro pozemky:
a) parc. č. 476/18, 476/19, 1207/1a části pozemků: parc. č. 507/20 v k.ú.
Skřipov a části pozemků parc. č.: 86/1 a 86/2 v k.ú. Hrabství z důvodu
jejich změny na pozemky určené k individuálnímu bydlení.
b) parc. č. 211/7 v k.ú. Hrabství z důvodu umístění čistírny odpadních vod.
Zastupitelé schválili pořízení změny Územního plánu a podání žádosti o změnu na
Magistrát města Opavy.
Žádost o prověření možnosti zkráceného postupu změny územního plánu.
Cenu vodného ve výši 33 Kč/m3 bez DPH s účinnosti od 2. odpočtu spotřeby
vody v r. 2020.
Rozpočet obce - závazné ukazatele na r. 2020.
Rozpočtové opatření č. 11.
Vnitřní směrnici ke stravování uvolněných zastupitelů.
Vypracování studie na rozšíření přírodní zahrady v MŠ Skřipov a vybudování
přírodní zahrady v MŠ Hrabství.

ZO bere na vědomí:
145/11 Zprávu kontrolního výboru ze dne 26. 11. 2019.
Zastupitelstvo obce Skřipov na 11. zasedání konaném dne 15. 1. 2020 schválilo:
146/12 Program zasedání, rozšířený o bod „Žádost příspěvkové organizace o převod
prostředků z rezervního fondu“ jako bod č. 3.
147/12 Podání žádosti o podporu projektu „Vybudování multimediální učebny
a posílení vnitřní konektivity v ZŠ Skřipov“ z programu IROP „16. Výzva
MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2019“ s předfinancováním projektu
v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5% a dále souhlasí
s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu
a udržení výstupu projektu minimálně po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu
5 let od finančního vypořádání projektu.
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148/12 Na základě § 31 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Skřipov do fondu investic ve výši
50 000 Kč.
149/12 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“ obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne 9. 9. 2019
ve výši 180 000 Kč a uzavření Smlouvy č. 4/3713/2020 mezi Obcí Skřipov
a žadatelem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
150/12 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky “obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne 9. 9. 2019
ve výši 130 000 Kč a uzavření Smlouvy č. 5/3713/2020 mezi Obcí Skřipov
a žadatelem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Zastupitelstvo obce Skřipov na 13. zasedání konaném dne 18. 5. 2020 schválilo:
151/13 Program zasedání.
ZO revokuje:
152/13 Usnesení č. 282/33 ze dne 16. 10. 2017 o schválení Dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
č. 566/DPS/OP/V/2017 se SmVaK Ostrava a.s.
ZO schvaluje:
153/13 Uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících č. 1119/DPS/OP/V/2020 se společností Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665.
154/13 Přijetí dotace z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020“ a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce
sociálního zařízení - Mateřská škola Skřipov - Hrabství“.
155/13 Zařazení správního území obce Skřipov do území působnosti Místní akční
skupiny Opavsko z.s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (dále jen „SCLLD) MAS Opavsko na období 2021-2027.
Schválením zařazení do území působnosti MAS Opavsko obci Skřipov
nevznikají finanční závazky vůči MAS Opavsko ani jiným subjektům.
156/13 Změnu v návrhu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Skřipov:
›› Čl. 2 v odstavci Výše podpory doplnit o větu ve znění: „Zastupitelstvo obce
může na daný rok omezit maximální výši dotace, o kterou lze žádat“.
www.ouskripov.eu
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›› Čl. 3, odstavec 2 - v roce 2020 do 30. 9. 2020. V následujících letech vždy
do 30. dubna.
ZO neschvaluje:
157/13 Doplnění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Skřipov o přílohu
č. 3 - Seznam členů spolku.
ZO schvaluje:
158/13 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního
programu.
159/13 Záměr obce směnit nemovitou věc - pozemky parc. č. 338/2 - orná půda
o výměře 2802 m2 a 339/1 - trvalý travní porost o výměře 1244 m2 ve vlastnictví
obce za pozemek parc. č. 344/2 - ostatní plocha, sportoviště o výměře 4046 m2
ve vlastnictví soukromých osob , vše k.ú. Hrabství.
160/13 Odpisový plán obce na rok 2020.
161/13 Investiční záměr na projekt „Rekuperace a fotovoltaické elektrárny ZŠ
a MŠ Skřipov“.
162/13 Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Skřipov, okres Opava IČ 75027186 k 31. 12. 2019.
163/13 Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Skřipov,
okres Opava, IČ 75027186 za rok 2019, a to bez výhrad.
164/13 Převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava za rok 2019 ve výši 42 468,10 Kč
dle § 30 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění do rezervního fondu organizace.
165/13 Přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola
Skřipov, okres Opava oskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, z programu
11703 - Integrovaný regionální operační program na projekt „Vybudování
multimediální učebny a posílení vnitřní konektivity v ZŠ Skřipov“, rozpočet
projektu 1 992 772,81 Kč.
166/13 Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava
vést ve svém majetku technické zhodnocení, vytvořené v rámci projektu
„Vybudování multimediální učebny a posílení vnitřní konektivity v ZŠ
Skřipov“ včetně uplatňování odpisů.
167/13 Podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Skřipov, okres Opava o úvěr, a uzavření smlouvy s bankovním ústavem
Komerční banka, a.s. na předfinancování projektu do výše schválené dotace na
projekt „Vybudování multimediální učebny a posílení vnitřní konektivity v ZŠ
Skřipov“.
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168/13 Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava
podání žádosti o podporu projektu „Polytechnická učebna s rozšířenou výukou
cizích jazyků“ z programu Integrovaný regionální operační program „20. výzva
MAS-OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2020“ s předfinancováním projektu
v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5% a dále souhlasí
s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu
a udržení výstupu projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let
od finančního vypořádání projektu.
169/13 Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Skřipov za rok
2019, bez výhrad.
170/13 Celoroční hospodaření Obce Skřipov za rok 2019, a to bez výhrad.
171/13 Účetní závěrku Obce Skřipov, IČ 00300659 k 31. 12. 2019.
172/13 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“ obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne 9. 9. 2019
ve výši 200 000 Kč a uzavření Smlouvy č. 6/3713/2020 mezi Obcí Skřipov
a žadatelem o kotlíkovou dotaci.
173/13 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“ obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne 9. 9. 2019
ve výši 180 000 Kč a uzavření Smlouvy č. 7/3713/2020 mezi Obcí Skřipov
a žadatelem o kotlíkovou dotaci.
174/13 Poskytnutí finančního daru ve výši 1 955 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem laserového rychloměru LTI 20/20 TruCam
a uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Skřipov a Městem Hradec nad
Moravicí, Opavská 265, IČ 00300144.
175/13 Poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč a uzavření Darovací smlouvy
mezi Obcí Skřipov a Záchrannou stanicí a Domem přírody Poodří Bartošovice,
Bartošovice č.p. 146, IČ 47657901.
176/13 Poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč a uzavření Darovací smlouvy
mezi Obcí Skřipov a Anděly Stromu života p.s. Nový Jičín, Kostelní 71/37,
IČ 03632661.
177/13 Rozpočtové opatření č. 2/2020.
178/13 Doplnění bodu ve Změně územního plánu obce Skřipov pořizovaném
zkrácenou formou o pozemky parc. č. 343/2, 360/2 a 339/2 v k.ú. Hrabství trvalý trávní porost na plochu pro tělovýchovu a sport.
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ZO volí:
179/13 Členem kontrolního výboru p. Mgr. Evu Víchovou.
ZO stanovuje:
180/13 Měsíční odměny neuvolněným členům ve výši:
›› místostarosta:
›› předseda finančního výboru:
›› předseda kontrolního výboru:
›› předseda komise:
›› člen zastupitelstva:
›› člen finančního výboru a zastupitelstva:
›› člen kontrolního výboru a zastupitelstva:
›› člen komise a zastupitelstva:
›› předseda komise, který není členem ZO:
›› člen výboru, komise, který není členem ZO:

14 000 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
3 300 Kč
1 800 Kč
2 100 Kč
2 100 Kč
2 100 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč

V měsíci, ve kterém se zasedání výborů a komise nekoná, nebo se ho předseda
nebo člen, který není neuvolněným členem ZO neúčastní, se odměna stanovuje
ve výši 0,-. Účinnost od 1. 6. 2020.
ZO bere na vědomí:
181/13 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za
kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Informace z úřadu
Přehled o počtu obyvatel za r. 2019
Skřipov

Hrabství

Přistěhovaných

Počet

13

1

Odstěhovaných

9

11

Narozených

6

5

Zemřelých
Počet obyvatel k 31. 12. 2019

8

0

732

286
Veronika Víchová, ohlašovna

www.ouskripov.eu
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Úhrada poplatků
Vážení spoluobčané,
z důvodu omezení úředních hodin a uzavření pokladny na obecním úřadě během měsíců
března - května mohl některý z vás opomenout úhradu poplatků za odpady nebo psa.
Prosíme, zkontrolujte si, zda máte tyto poplatky uhrazeny.
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává i pro rok
2020 zachován. Z místního poplatku za odpady jsou osvobozeny děti ve věku 0 až
6 roků včetně dětí, které již dosáhly věku 6 let.
Občané jej mohou uhradit ve dvou 50% splátkách, první je splatná do 30. 4. 2020,
druhá do 31. 10. 2020, nebo celou částku do 30. 4. 2020.
Chalupáři - splatnost do 30. 4. - poplatek 492 Kč/chalupář/rok.
Prosíme občany, aby upřednostnili úhrady poplatků na účet obce číslo 1842511389/0800.
Jako variabilní symbol prosím uveďte:
›› pro místní část Skřipov:
1340010xxx*
›› pro místní část Hrabství:
1340020xxx*
* za xxx doplnit číslo domu (např. 001, 078, 205)
Neplatíte-li za všechny obyvatele domu, prosíme do textu uvádět jména těch, kterých
se poplatek týká.
Místní poplatek za psa - Pro rok 2020 bylo v OZV obce Skřipov č. 8/2019 schváleno
osvobození od místního poplatku ze psů pro rok 2020 majitelům, kteří oznámí
číslo mikročipu na obecním úřadě. (Od 1. 1. 2020 vstoupila v platnost povinnost
označit psa mikročipem. Pes, který nebude označen mikročipem, nebude mít platné
povinné očkování proti vzteklině.)
V případě, že jste číslo mikročipu neoznámili, je nutné uhradit poplatek za psa,
který činí 200 Kč za rok se splatností do 30. 4. 2020. Úhradu proveďte na výše uvedený
účet s variabilním symbolem:
›› pro místní část Skřipov:
1341010xxx*
›› pro místní část Hrabství:
1341020xxx*
* za xxx doplnit číslo domu (např. 001, 078, 205)
V textu uveďte jméno majitele psa, na kterého je pes přihlášen.
V letošním roce jsme pro vyúčtování spotřeby vody využili pro opis vodoměrů
elektronického spojení s vámi vlastníky nemovitostí, i vystavená faktura byla většinou
zaslána do e-mailu, z kterého byl doručen opis vodoměru nebo fotografie. Splatnost
faktur je do 29. 4. 2020. Protože dosud nejsou všechny faktury zaplaceny, zkontrolujte
si i došlou poštu. Tento způsob komunikace při opisu vodoměrů budeme používat
i vbudoucnosti.
Děkujeme za spolupráci.
Účtárna
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Pokladní hodiny na OÚ ve Skřipově:
Pondělí: 		
8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Středa:		
8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Úřední hodiny v Kulturním domě Hrabství:
Každé první pondělí v měsíci:
17.00-18.00 hod.

Odpady
Připomínáme - Kovové popelnice již nebudou, nová bude už jen plastová
Upozorňujeme občany, že do plastových popelnic je zakázáno vhazovat horký odpad,
například popel, z důvodu možného vzniku požáru. V případě propálení nádoby bude
nová dodána pouze na vlastní náklady uživatele. Ke svozu chystejte pouze popelnice,
které jsou plné! Vystavením poloprázdné nádoby na odpad zvyšujete náklady obce na
odstraňování odpadů.
Kontrolujte označení popelnic - Kódy
Před vystavením popelnicové nádoby před svůj dům zkontrolujte, zda je na nádobě
nalepený čtecí kód. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna. Každá nádoba
má být označena 2 ks kódů nad uchem - viz obrázek. Pokud si všimnete, že máte pouze
jeden nebo vám chybí oba, nahlaste poslední čtyřčíslí kódu neprodleně e-mailem,
telefonicky či osobně. Kódy dodává svozová služba SLUMBI, je tedy nutné oznámit
ztrátu co nejdřív, aby vám byl kód doručen včas.
Svoz odpadu
Veškerý odpad bude svážen ve stejný týden (SUDÝ TÝDEN):
›› SUDÉ PONDĚLÍ - PLASTY (modré pytle) a TETRAPACKY (žluté pytle)
›› SUDÁ STŘEDA - svoz BIOODPADU
›› SUDÝ ČTVRTEK - komunální odpad
Kalendář svozu odpadu - kdy a jaký druh odpadu je svážen, byl uveřejněn v prosincovém
čísle na poslední straně zpravodaje. Pokud máte zájem o tento rozpis, je uveřejněn na
webových stránkách obce www.ouskripov.eu na hlavní stránce záložka ODPADY. Pokud
nemáte možnost si tento rozpis vytisknout či odstřihnout ze zpravodaje č. 4/2018, je
možné o něj požádat na obecním úřadě.
Kontejnery na jedlé oleje a tuky
Jak jsme již informovali v čísle 4/2019, od ledna 2020 jsou umístěny kontejnery na jedlé
tuky. Ve Skřipově u prodejny potravin a v Hrabství u autobusové zastávky.

www.ouskripov.eu
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Dodržujte pokyny na kontejneru!
›› Oleje a tuky nesmí být technického charakteru - pouze tuky jedlé!!!
›› Oleje a tuky musí být v pevně uzavřené PET láhvi – NE ve skle!
Nevhazujte odpad, který do kontejneru nepatří! Již několikrát museli naši zaměstnanci
tento odpad třídit! Je nepochopitelné, že se někomu přes otvor, do kterého se vejde
pouze PET láhev, chce tlačit jiný odpad!

Milí občané, proč?
16. května probíhal v obou částech obce Skřipov sběr velkoobjemového domovního
odpadu. Kromě pár nedorozumění, kdy došlo k záměně nebezpečného komunálního
odpadu a stavebního odpadu (k tomu se podrobněji vrátíme příště), probíhalo vše bez
problému.
Horší to bylo v pondělí 18. května, kdy jsme u kontejneru jak ve Skřipově, tak v Hrabství
našli např. televizi a další hromady odpadu. I nyní nacházíme u menších kontejnerů,
které jsou naplněny, na zemi se válející sklo či plasty. Nevíme, proč se mezi našimi
občany rozmáhá tento nešvar. Doma chtějí mít uklizeno hned, a proto plast, papír nebo
sklo bez problému položí k přeplněnému kontejneru? Kolem něho ovšem denně chodí
občané, kteří se pohoršují, že je v obci nepořádek.

Co všechno má obec udělat? Vždyť občané mají možnost dvakrát ročně se zbavit
velkoobjemového odpadu, také jsou v obou částech umístěny větší kontejnery jak na
sklo, plast či papír, kam mohou odpad vyhodit. Nebo pokud je kontejner plný, odpad
vyhodit až po jeho vyvezení. Také u kontejneru s šatstvem se povalují tašky s oblečením,
a přitom je dvakrát ročně nabídnuta možnost odevzdat oblečení a další věci z domácnosti
v moštárně ve Skřipově nebo v hasičské zbrojnici v Hrabství.
13
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Další problém, který nás trápí, jsou psí exkrementy na veřejných prostranstvích. Obec ve
vytypovaných lokalitách instalovala koše na psí exkrementy. Přesto je i nadále nacházíme
po obci. Ale nejvíc znečištěna je alej k Balatonu, kam chodí rodiče s dětmi či starší občané
na procházky a koš na psí exkrementy je zde umístěn! O alej a jiná veřejná prostranství se
rádi staráme a máme radost, když jsou využívané, ale když se psí exkrementy dostanou
do křovinořezu a pak samozřejmě dál, začnete to brát jaksi osobně.
Jsou věci, které jako úřad nemůžeme ovlivnit. Pokud chceme mít čisté prostředí nejenom
doma, ale i v obci, prosíme, začněme každý u sebe.
OÚ Skřipov

Tříkrálová sbírka K+M+B 2020
Vážení spoluobčané,
chci Vám jménem Charity Opava a jménem jejích klientů poděkovat za to, že jste
přispěli na dobrou věc a opět se podíleli na Tříkrálové sbírce.
Při letošní jubilejní dvacáté Tříkrálové sbírce koledovalo v Hrabství, Jakubčovicích a ve
Skřipově celkem 14 skupinek Kašparů, Baltazarů a Melicharů s tímto výsledkem:
Hrabství

16 898 Kč

Jakubčovice

25 035 Kč

Skřipov

35 562 Kč

Celkem

77 495 Kč

Příspěvky z letošní sbírky budou pomáhat seniorům, lidem v krizové situaci, umírajícím
lidem, lidem s mentálním a kombinovaným postižením či těm, kteří jsou znevýhodněni
na trhu práce. Tříkrálová sbírka je každoročně oslavou dobré vůle a vzájemnosti.
Dospělé učí sounáležitosti s našimi blízkými a dětem, které v ní koledují, zase ukazuje,
že pomáhat potřebným je nejen správné a dobré, ale že si to také zaslouží uznání.
Děkuji vám.
Sylva Víchová

Investice obce - Dotace
Již několik let jsme se snažili o získání finančních prostředků na investiční akce obce
z dotačních titulů. Bohužel několik dotačních programů bylo pro rok 2020 zrušeno
nebo pozměněno, a tak se okruh možností pro získání dotací velmi zúžil. Dobrou
zprávou je, že žádost o dotaci na „Rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Hrabství“,
která byla loni zařazena jako náhradní, se nám letos povedlo získat.
www.ouskripov.eu
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Sociální zařízení v mateřské škole Hrabství. Byla podána žádost o dotaci do
Programu pro obnovu a rozvoj venkova z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která byla
dne 5. 3. 2020 schválena. Oprava koupelny včetně rozvodů proběhne během letních
prázdnin.
Kotlíkové půjčky - pokračujeme v projektu na předfinancování výměn kotlů za
nízkoemisní zdroje z kotlíkových dotací poskytnutých Moravskoslezským krajem.

Exkurze po ČOV
Těsně před propuknutím koronavirového šílenství stihli zastupitelé navštívit tři obce
s rozdílným přístupem k odvádění a čištění odpadních vod. Chtěli jsme zhlédnout
centrální čistírnu odpadních vod, decentrální - domovní čistírny a kořenovou čistírnu.
Vybrali jsme si obce s přibližně stejným počtem obyvatel a minimálně několikaletou
zkušeností s provozem čistírny.
Na centrální čistírnu jsme se zajeli podívat do obce Krmelín, kde nás přivítala paní
starostka Ing. Yveta Kovalčíková a pan Ing. Jan Fochler, který se podílel na projekčních
pracích kanalizace a ČOV. Paní starostka nás informovala o ekonomice provozu,
úskalích, které museli při realizaci i následném provozu řešit. Poté jsme se z obecního
úřadu vydali na prohlídku přečerpávací stanice a samotné čistírny odpadních vod.
Zásadním problémem v této obci při provozu ČOV je rychlý rozvoj obce a navyšování
počtu obyvatel. Čistírnu lze z dotačních prostředků budovat pro aktuální počet obyvatel
a navýšený počet občanů obce způsobuje v podstatě přetížení zařízení čistírny a neustálý
dohled obsluhy. Krmelín tak bude řešit rozšíření kapacity ČOV.
Druhou zastávkou okružní cesty po čovkách byla obec Rybí, kde nás přivítala paní
starostka Marie Janečková. Zde je směr čištění odpadních vod daný velkým územím, na
kterém se obec nachází. Vybudovat centrální ČOV s oddílnou kanalizací by stálo velké
náklady a obec by na dotaci nedosáhla. Už před deseti lety se část občanů rozhodla,
že nechtějí vypouštět splašky do potoka a pořídili si domovní čistírny odpadních vod.
Obec se tedy rozhodla pokračovat v této cestě a formou dotace pořizuje domovní
čistírny pro všechny nemovitosti. Prozatím nemají zkušenosti s provozem DČOV v celé
obci, v současnosti cca 70 procent. Obec monitoruje všechny čistírny, kontroluje jejich
činnost vzdáleným přístupem a má vyčleněného pracovníka a techniku pro tuto činnost.
Třetí a nejvzdálenější zastávkou byla obec Dražovice, v jejímž čele stojí paní starostka
Miloslava Svobodová. Tuto obec jsme zvolili nejen proto, že má 930 obyvatel a kořenovou
čistírnu provozuje již dvacet let, ale také proto, že místní čistírna prošla modernizací a na
její provoz dlouhodobě dohlíží Ing. Michal Kriška z VUT Brno. Na areálu bylo vidět
dvacet let provozu, nicméně zařízení pro KČOV jsou jednoduchá a i po těch letech
funkční. Paní starostka nám představila provoz kořenové ČOV, ukázala provedenou
modernizaci z horizontální KČOV na vertikální, přičemž si první část obec spolu s VUT
Brno realizovala sama a po ověření výsledků čištění dosáhla na dotaci a zrealizovala
www.ouskripov.eu

15

druhou část vertikálního čištění. Areál celkově pěkně zapadal do krajiny, navazoval na
něj nový rybník, o který se starají místní rybáři.
Kořenová čistírna odadních vod

Domovní čistírna odadních vod

Centrální čistírna odadních vod

Věřím, že tato exkurze splnila svůj účel a zastupitelé získali poznatky, které jim pomohou
při rozhodování o způsobu čištění odpadních vod u nás v obci.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Knihovna Hrabství - změna provozní doby
Od května letošního roku je knihovna otevřena pro veřejnost každé úterý od 15:00 do
16:00.
Registrace na celý rok stojí jen 20 Kč pro dospělého a 10 Kč pro dětského čtenáře.
Naleznete u nás mnoho inspirativních knih, stačí si jen vybrat. Pokud knížku nenajdeme
u nás, rádi vám zajistíme vypůjčení knih z Hradce nad Moravicí.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Novoroční koncert
První sobotu roku 2020 pořádala obec Skřipov ve spolupráci se ZŠ Skřipov a farností
Skřipov Novoroční koncert, který se konal v kostele sv. Jana Křtitele. Všichni přítomní
se tak mohli kochat vystoupením Chrámového sboru a Stěbořického pěveckého sboru
pod taktovkou Karla Kostery. V zaplněném kostele zazněly vánoční písně, koledy
a pastorely českých a světových mistrů. Jsme rádi, že se kulturní zážitek líbil, a snad se
nám i v příštím roce povede novoroční koncert zopakovat.

Oslavy osvobození obce
Oslavy osvobození obou částí naší obce proběhly letos z důvodu pandemie koronaviru
netradičně. Památka byla uctěna tichým položením věnce starostou obce společně
s hasiči.

Poděkování
Děkuji zaměstnancům obce Skřipov za poskytnutí roušek a respirátorů na počátku
Covid-19 pandemie, kdy jsme měli nedostatek osobních ochranných pomůcek. Této
mimořádné pomoci si velmi vážím.
MUDr. Stanislav Štencel

Očkování proti chřipce
V průběhu měsíců říjen, listopad a prosinec proběhne očkování proti chřipce. Toto
očkování je velmi důležité! Nelze vyloučit souběh dvou významných akutních
respiračních epidemií- chřipky a Covid-19, Klinický průběh je podobný, ale očkováním
17
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proti chřipce budete mít ochranu proti jedné z těchto epidemií. Pro sezónu 20202021 bude k dispozici velmi kvalitní, účinná a bezpečná vakcína proti čtyřem kmenům
chřipky. Toto očkování doporučuji!
U pacientů nad 65 let a rizikových skupin/srdeční onemocnění, cukrovka, chronická
obstrukční plicní nemoc, průduškové astma, onemocnění ledvin/ bude úhrada
zdravotními pojišťovnami a u ostatních pak z benefitů jednotlivých pojišťoven na
základě vystaveného dokladu.
Očkováním proti chřipce ochraňujete sebe i své okolí. Jen doufám, že bude dostatek
vakcín. K očkování se může přihlásit v ordinaci, telefonicky a e-mailem.
MUDr. Stanislav Štencel

Oridinační hodiny
Od 1. 7. 2020
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař
Lenka Stošková, registrovaná zdravotní sestra
Pondělí

7:00-13:00 (Skřipov)

Úterý

7:00-10:00 (Slatina)

Středa

7:00-13:00 (Skřipov)

Čtvrtek

7:00-10:00 (Hrabství)

11:00-13:00 (Slatina)

7:00-13:00 (Skřipov)

poslední čtvrtek v měsíci

Pátek

13:00-18:00 (Skřipov)

7:00-13:00 (Skřipov)

V ordinaci je zaveden 100% objednávací systém telefonicky na čísle 553 781 102
nebo emailem praktik.stencel@seznam.cz
Odběry vždy v pondělí, středu a pátek 7:00-8:30.
Telefonické konzultace 12:30-13:00.
Ordinace posledního čtvrtku v měsíci ve Skřipově je určena pro preventivní prohlídky,
dispenzarizace, očkování a pracovně lékařské prohlídky.
Provozní doba je shodná s ordinační dobou.

Ze života školy
Školní rok 2019/2020
Školní rok nám jako vždy uběhl rychle jako voda. Jaký byl ten letošní? Začátek
školního roku a první pololetí proběhlo dle naplánovaných úkolů a aktivit. Žáci ve
spolupráci s učiteli odvedli spoustu práce. Kromě povinného naplňování výchovněvzdělávacího obsahu ŠVP se naše škola rovněž zúčastnila velkého počtu akcí. Byly to
www.ouskripov.eu
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různé vědomostní i sportovní soutěže, lyžařský kurz, ozdravné pobyty žáků, exkurze,
divadelní představení, třídní projekty, Vánoční jarmark. Škola se zapojila do náročných
projektů, které průběžně realizuje a bude je muset udržovat (např.: přírodní zahrada,
vybudování multimediální učebny a zajištění vnitřní konektivity školy, projekty
OPVVV: Šablony II., Šablony III). Činnost školní družiny byla naplněna aktivitami pro
žáky a své výsledky prezentovala na výstavkách a akcích pro veřejnost. Mateřské školy se
snažily vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se
v nich děti cítily bezpečně, radostně a spokojeně, vedly děti k samostatnosti a aktivitě,
aby se dobře rozvíjely jejich schopnosti, aby byly připravené učit se a vnímat své okolí
a komunikovat s ním. To vše za dobré spolupráce s rodinou.
Od 11. března, kdy vláda rozhodla, že kvůli šíření epidemie uzavře školy, se výuka
přesunula ze škol do domovů. Mateřské školy jsme v naší obci uzavřeli 19. března.
Učitelé, školáci i jejich rodiče spojili svoje síly a dokázali, že zvládnou každou situaci.
Počítače, notebooky, chytré telefony a tablety se staly běžnou součástí komunikace
všech učitelů s žáky a jejich rodiči. V tomto směru jsme udělali všichni velký posun
dopředu. Naučili jsme se pracovat s množstvím aplikací a platforem. Distanční
výuka byla nová pro učitele i žáky, všichni jsme se ji za pochodu učili a snažili jsme
se o optimální podobu. Učitelé připravovali pro žáky učivo na každý den - vysvětlení
nové látky, procvičování učiva, videochaty k probíraným tématům i opakování učiva.
Snažili jsme se pojmout současnou situaci jako příležitost k našemu profesnímu rozvoji,
k většímu zadávání tvůrčích úkolů a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Od žáků jsme
vyžadovali zpětnou vazbu, abychom věděli, jak učivo zvládají a kde je potřeba probírané
učivo více procvičovat.
11. května se otevřela škola pro žáky deváté třídy, kteří se tři dny v týdnu připravovali
na přijímací zkoušky na střední školy, od 25. května jsme otevřeli mateřské školy, do
školy mohli také žáci prvního stupně a od 8. června pak žáci druhého stupně. Účast
žáků ve škole byla založena na dobrovolnosti a rozhodnutí zákonných zástupců.
Znovuotevření škol se řídilo doporučením MŠMT, kromě prezenční výuky probíhalo
do konce školního roku také distanční vzdělávání. Po celou dobu pobytu dětí a žáků
v MŠ, ve škole, v odpoledních zájmových činnostech jsme dodržovali přísné hygienické
požadavky a dezinfikovali jsme všechno, na co děti a žáci sáhli.
V průběhu koronavirové doby proběhly zápisy do první třídy a mateřských škol bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. V tomto školním roce jsme nemohli uspořádat pro
budoucí školáky školu nanečisto, na kterou se předškoláci vždy těší. Proto jsme před
koncem školního roku uskutečnili schůzku s rodiči a dětmi, aby se navzájem s paní
učitelkou poznali a seznámili se s prostředím školy.
I když jsme se nemohli pravidelně setkávat ve škole, učit se a uskutečnit naplánované
akce, neztratili jsme kontakt s žáky a jejich rodiči. Co vidím jako důležité, je to, že se
změnil postoj žáků ke škole. Žáci se do škol najednou těšili. Tyto vynucené prázdniny
způsobily to, že kdo se těšil do školy, nebál se to říci a nebyl svým spolužákům k smíchu.
Mnohokrát jsme při online výuce slýchávali od svých žáků, že by raději chodili do školy,
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že se jim stýská po kamarádech a paní učitelce, vlastně jim došlo, že škola je celkem fajn.
Ráda bych poděkovala našim žákům za to, jak zvládali domácí školu, komunikovali
s učiteli, plnili úkoly včetně dobrovolných aktivit, snažili se mít vše hotové, i když se jim
kolikrát nechtělo.
Obrovský dík patří především rodičům našich žáků, ale i prarodičům, kteří dětem
pomáhali zvládnout učení, spolupracovali se školou, povzbuzovali své děti v práci,
za obrovskou trpělivost i shovívavost a hlavně za čas, který si museli najít v sledu
každodenních povinností, aby dětem pomohli s moderní technikou, výukovými
aplikacemi, zadanými cvičeními a plněním školních úkolů.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala celému kolektivu školy, který se a domluvil na
společném postupu po uzavření školy. Třídním učitelkám za každodenní práci, osobní
přístup i za to, jak se popasovaly s výzvou online vzdělávání. Za čas, který si našly na
všechny „své“ školní děti, za nápady i úkoly, kterými se snažily zpestřit domácí školu.
Děkuji také ostatním zaměstnancům školy za zodpovědný přístup k práci, za důkladnou
desinfekci celé školy a dodržování hygienických nařízení.
Všem dětem, žákům a jejich rodičům i zaměstnancům školy přeji krásnou dovolenou,
dětem přeji, aby se z prázdnin vrátily zdravé a plné sil do další práce. Mějte se krásně
a užívejte si zaslouženého volna. Žákům odcházejícím na střední školy přeji úspěšné
zářijové vykročení do dalšího života.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Projekt: Ozdravný pobyt s environmentálním programem
Pro roky 2019-2020 se podařilo naší ZŠ a MŠ Skřipov zajistit část finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na ozdravné pobyty s ekologickým
programem. Ve spolupráci s ekocentrem Lipka Brno jsme připravili výjezdy žáků
Základní školy Skřipov do ekologického centra Lipka, pracoviště Rychta, na Drahanské
vrchovině. Pobytové středisko, pracoviště Lipky Rychta, se nachází v obci Krásensko
na Drahanské vrchovině v těsné blízkosti Moravského krasu. Jde o pobytové středisko,
jehož hlavní náplní je realizace přírodovědných a ekologických pobytových programů
pro žáky ZŠ.
Celkem se ozdravného pobytu zúčastnilo 85 žáků. V lednu a v únoru vyjeli na druhý
a třetí turnus ozdraveného pobytu žáci 4., 6. a 8.ročníku. Pro ně byl připraven program
s názvem Živly naživo. Žáci se během týdne zabývali jednotlivými živly - země, oheň,
vzduch a voda. S těmito živly se seznamovali formou badatelské výuky a tradičních
řemesel. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností se učili porozumět
přírodě v širších souvislostech. Cílem pobytu bylo vzbudit u žáků zájem a pochopení
ekologických dějů a zákonitostí pro život člověka a získat základní principy ochrany
životního prostředí.
Mgr. Eva Víchová
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Z deníku účastníka ozdravného pobytu
Jsme první den na Lipce, je to tu dobré, nemůžu říct super, protože jsem si zašpinila
kalhoty. Mají tady moc dobré obědy, ale nebudu si nic nalhávat, moc se mi stýská po
rodičích a zvířatech. Dnes jsme si povídali, vybalovali, byli v lese, hráli na veverky,
sbírali ingredience do čaje, dávali fotopast. No, byl dobrý.
Dnes je druhý den a moje mamka má narozeniny. Nechce se mi ven, ale musím.
Pekli jsme sušenky a dívali na zvířata. Nejhorší bylo, jak jsme museli brát nějaké
vzorky z hlíny.
Vážně moc se mi stýská, ale dnes byl asi nejlepší den tento týden. Protože jsme se
vážně moc nasmáli. Dnes jsme vytvářeli naše vlastní bylinkové čaje, vyráběli svíčky
a dělali nějaké pokusy. A ještě půjdeme ven.
Dnes jsme měli živel vzduch. Ráno jsme šli do lesa a pro fotopasti. Pořád se mi
stýská, ale musím uznat, že to byl asi nejlepší výlet se školou.
Dnes je pátek a jedeme domů. Už se těším na rodiče a zároveň jsem smutná, že už
odjíždíme. Dnes jsme dělali pokusy a psali si hezké věci na záda. Tenhle týden byl
báječný.

Lyžařský kurz a ozdravný pobyt
Jako každý rok, i letos jsme ve dnech 24.-28. 1. 2020 vyrazili za zaručeným sněhem
a lyžováním na Praděd. Uvítal nás horský hotel Figura a 130 cm sněhu. Bylo nás celkem
30 žáků z 5., 7. a 9. třídy.
Cesta autobusem rychle ubíhala, a tak jsme byli u chaty už v 9.00.
Po nezbytném rozdělování pokojů, ubytování a půjčování lyží jsme už v poledne vyrazili
na kopec.
Žáky jsme rozdělili do tří družstev podle lyžařských dovedností a zdatnosti.
Denní režim začínal budíčkem, snídaní a pak dopoledním lyžováním s výcvikem.
Následoval oběd a odpolední klid a od 14.00 opět lyžování na svahu.
Po odpoledním výcviku bylo osobní volno, večeře a denní rozkaz, kde byli žáci
zhodnoceni, jak se jim po celý den na lyžích dařilo, a byli seznámeni s programem na
další den.
Zůstal nám čas i na bazén v horském hotelu Ovčárna, večerní vycházku na chatu
Barborka, přednášku o skialpinismu, na hry, soutěže i na diskotéku.
Naše plány a program trochu kazilo počasí, které se měnilo téměř každou hodinu. To
nám ale nevadilo a průběžně jsme vše zvládli, i závěrečnou lyžařskou soutěž ve slalomu.
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Vše uteklo rychle a i těm mladším, kterým se trošku stýskalo, se nakonec na horách moc
líbilo a doufám, že příští rok pojedeme opět.
Mgr. Ivana Kaňáková

Pomáháme potřebným
Nezastupitelnou roli v činnosti naší školy mají dobrovolné sbírky. V letošním školním
roce jsme uskutečnili sbírku nadace Život dětem s výtěžkem 2 000 Kč. Dále zakoupením
magnetek, přívěsků, magnetických kolíčků, CD a dalších drobných předmětů s výtěžkem
1 400 Kč jsme přispěli nejen Matýskovi na rehabilitace, ale i jiným dětem na zdravotní
pomůcky a další nezbytné vybavení.
Částku jsme odeslali na pomoc nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus.
Děkujeme všem, kteří naše sbírky podpořili.

Preventivní aktivity na škole
V měsíci březnu se v naší škole u žáků 4.-6. tříd uskutečnily besedy s kurátorkami pro
děti a mládež OSPOD - oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Kurátorky vysvětlovaly
dětem nejen jejich práva a povinnosti, ale také zodpovědnost za jejich chování a možné
sankce za porušování pravidel a chování. Mnohé informace děti zaskočily a svými
dotazy si ujasnily své neznalosti. Pevně věříme, že z tohoto setkání si děti odnesly do
života mnoho užitečných informací, které je povedou správným směrem při jejich
každodenním rozhodování.
Žákům 8. a 9. třídy byly nabídnuty besedy s Mgr. Annou Šnajdrovou, lektorkou
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Interaktivní besedy byly zaměřeny na
zodpovědné sexuální chování a bezpečný sex, výhody plánovaného rodičovství, dar
a úctu k lidskému životu. Velká část besedy byla věnována vzniku nákazy a cesty
přenosu HIV, průběhu a prognóze nemoci. Dále prevenci - výhodám bezpečného sexu,
eliminaci rizikového způsobu sexuálního chování. Přednáška byla doplněna aktuálními
statistikami, fotografiemi a videi.

Brusel ocenil práci MAS Opavsko
Tři místní akční skupiny z téměř tří tisíců „masek“ v celé Evropě. A jednou ze tří
vybraných byla právě MAS Opavsko, kde také zavítal mezi 11. a 13. únorem štáb
televize z Bruselu, aby na území MAS Opavsko natáčel dokument o přínosu metody
LEADER pro rozvoj venkova. Filmaři se zajímali hlavně o energetické projekty, ale
také o vybrané školy- celkem tři, které se mohly pochlubit polytechnickými učebnami
a dalšími projekty, které pomohly nejen školám, ale i místním komunitám.
Skřipov nemohl mezi navštívenými místy chybět, protože ve zdejší škole se nachází
vůbec první kotelna, pořízená z dotace MAS Opavsko. Filmaři si prohlédli také prostory
školy, byli nadšeni z výzdoby školy a výrobků žáků. Žáci, kteří navštěvují kroužek
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Malých zvědavců, se pochlubili svými dovednostmi v oblasti robotiky, žáci 7. ročníku
prací v oblasti informatiky a žáci 5. ročníku předvedli, jak umějí řešit hlavolamy.
Mgr.Eva Víchová

Pokud by zmizely na zemi včely...
Albert Einstein kdysi prý řekl: „Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři
roky života“. V dnešní době máme k této katastrofě hodně nakročeno. Mnoho včelstev
po letošní zimě nepřežilo, zůstalo jich včelařům jen pár anebo vůbec žádná. Co za tím
stojí? Proč včely hromadně vymírají? Je za tím znečištěné prostředí, insekticidy na polích
nebo je decimují nemoci?
Ať je příčina jakákoliv, důsledky budou vždy stejné. V přírodě zatím žádný jiný tvor
nedokáže nahradit roli včel. Podle některých vědců jsou včely nejdůležitějším hmyzem
na planetě. Opylují 70 ze 100 druhů plodin, které poskytují 90 % lidí na planetě
potravu. Pokud by včely vyhynuly, přijde lidstvo o tyto plodiny a zvířata, která tyto
plodiny konzumují. Možná někdo namítne, že včely nejsou jedinými opylovači, že jsou
zde i další, jako čmeláci, motýli, netopýři, ptáci nebo některé druhy mušek. Ale včely
jsou bezkonkurenčně nejlepší. Vždyť právě včely potřebují pyl, aby mohly nakrmit
své larvy, proto jsou k opylování biologicky poháněny, naproti tomu ostatní opylovači
navštěvují květy hlavně kvůli nektaru.
Zamysleli jste se někdy nad tím, co se stane, až vymřou všechny včely na planetě? Podle
vědců přijdeme o 50 % potravin. Nemusíme se bát o pšenici nebo kukuřici, ty opyluje
vítr, ale mnoho ovoce a zeleniny je na včelách přímo bytostně závislé. Z obchodů zmizí
med, švestky, jablka, třešně, broskve, jahody, papriky, rajčata a spousta dalších plodin.
Včely a krajina k sobě neodmyslitelně patří, vždyť rostliny a včely se společně vyvíjely
již před 80 milióny lety. Krajina potřebuje včely a včely potřebují krajinu. Vzájemně si
pomáhají. Člověk vstoupil do krajiny a krajinu ovlivňuje. Jak krajinu okolo sebe změnit,
aby byla pro včely lepší?
Zdravá krajina znamená zdravé včely a zdravého člověka. Jakou krajinu chceme okolo
sebe mít? Včely jsou dobrými rádci. Naším cílem by mělo být mít okolo sebe krajinu,
kde můžeme jít a mít radost z toho, co v ní vidíme: na jaře kvetoucí stromy, vrby, třešně,
slivoně, nádherně vonící lípy nebo javory. Krajina by měla být pestrá a ne smrkové
monokultury nebo zelená poušť. Naším cílem by mělo být tvoření krajiny, která je
blízká původní přírodě.
I zemědělec přece potřebuje, aby byly jeho plodiny opylované, takže včelařství
a zemědělství se musí propojit a patřit k sobě. Dnešní hospodaření zemědělců, které
obsahuje více chemie, se dá přesto skloubit s chovem včel, ale za určitých podmínek.
Zemědělci by si měli dát pozor na přípravky, které jsou pro včely škodlivé nebo
nebezpečné, ty se musí používat v době, kdy včely nemají letovou aktivitu, to znamená
navečer, anebo najít přípravky, které jsou pro včely bezpečné.
www.ouskripov.eu
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Pohled včelaře a zemědělce na krajinu je stejný, potřebují mít krajinu pestrou s neustále
kvetoucími rostlinami. Pro pestrost krajiny bychom měli pěstovat velké množství plodin,
více než normální podnik pěstuje. Přidat něco od svazenky, hořčice, pohanky, máku,
jetelovin až po meziplodiny, které dokvétají někdy v říjnu nebo listopadu, takže včela
má celoročně potravu. V některých oblastech se už zemědělci snaží nasít mezi pěstované
plodiny stále kvetoucí pásy květin, které kvetou od jara až do zimy, a včely a ostatní
hmyz na nich mohou sbírat potravu. Kvetoucí směsi jsou vhodné nejen pro opylovače,
ale i další organismy, například výskyt slunéček pomáhá potlačovat výskyt mšic na
ovocných stromech, které není potřeba tolik stříkat, a výsledné ovoce je zdravější.
I ve Skřipově by se mohly některé udržované i neudržované zelené plochy stát živoucími
ostrovy plné kvetoucích rostlin a živočichů. Někdy ale můžeme slyšet i negativní reakce
na přeměnu trávníku na louku. Spousta lidí raději preferuje zavlažované zelené trávníky
jako na fotbalovém hřišti. Měli by ale vědět, že to jde udělat i jinak, že kvetoucí louky
můžou být krásné a že se jich vůbec nemusejí bát. Navíc tímto skutkem udělají domov
pro mnoho živočichů, jako jsou motýli, brouci a třeba samotářské včelky. Mělo by nám
být přirozené starat se o krajinu a o včely, aby byly prospěšné i nám lidem. Ochraňujme
krajinu, ona nám to několikanásobně vrátí.
Tomáš Peterek

Mateřinky - Školní rok je u konce
V letošním školním roce docházelo do obou mateřských škol celkem 45 dětí, z toho
bylo ve Skřipově 27 dětí a v Hrabství dětí 18. V průběhu roku jsme seznamovaly a učily
děti poznávat nové skutečnosti, poznatky a získávat vědomosti o životě kolem nás.
Využíváme k tomu nejen knihy, encyklopedie, ale také vzdělávací programy pro děti.
Zaměřujeme se rovněž na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností,
rozvíjíme seznamování a praktické dovednosti v oblasti polytechnické výchovy dětí
v MŠ. Během první poloviny školního roku děti zhlédly také divadelní představení
divadla Koloběžka - Cirkus na kolečkách. Další poznávací a kulturní akce jsme měli
naplánovány v druhé polovině roku. Bohužel jsme je již nemohli uskutečnit z důvodu
přerušení provozu mateřských škol vzhledem k výskytu viru Covid-19 a nařízení
opatření v naší republice. Ale ani v této nelehké době jsme nezahálely. Podílely jsme
se na šití roušek pro naše občany a pro děti probíhala distanční výuka, ve které jsme
dětem posílaly materiály k procvičování a k zábavě v době pobytu doma. S předškolními
dětmi probíhalo online procvičování ze všech vzdělávacích oblastí. Od 25. května se
mateřské školy znovu otevřely a děti nastoupily zpět do svých kolektivů. Při zvýšených
hygienických opatřeních jsme všechno zvládli, větší část pobytu jsme trávili venku,
v přírodě. V posledních dnech jsme se rozloučili s předškoláky, kteří po prázdninách
nastoupí do 1. třídy ZŠ. Rozloučit s nimi se přišel také p. starosta společně s p. ředitelkou
školy, kteří jim popřáli nejen hezké prázdniny, ale také mnoho radosti a úspěchů při
vstupu do školy.
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Také my, všechny pracovnice mateřských školek, přejeme všem dětem, ale i jejich
rodičům pěkné, slunečné a bezpečné prázdniny a těšíme se v září na shledanou se všemi
v našich mateřských školkách.
Hana Stanovská

Práce školní družiny ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020
Od ledna 2020 byly činnosti školní družiny zaměřeny na zimní období.
Na konci ledna nám konečně napadl sníh a my mohli prožít ty pravé zimní radovánky
- stavění sněhuláků, iglú a dalších staveb ze sněhu.
I výtvarné práce souvisely se zimou. Děti se seznámily také s novými technikami práce
s papírem - roláž, frotáž.
Ze sádry a keramické hlíny tvořily zimní motivy - sněhuláky, zimní chaloupky aj.
Jako každoročně jsme se vydali na vycházku do zimní přírody ke krmelci, abychom
obdarovali zvířátka nějakou tou dobrotou. Cestu jsme si zpříjemnili hrami v přírodě.
Ze sportovních aktivit jsme uskutečnili turnaje ve vybíjené a stolním fotbale, navštěvovali
jsme tělocvičnu, kde jsme hráli závodivé a pohybové hry a dětem jsme připravili různé
překážkové dráhy.
Začátkem března jsme v rámci Měsíce knihy navštívili místní knihovnu, kde nám p.
Beinhauer vysvětlil vše k chodu knihovny, připravil pro nás spoustu zajímavých knih
o zvířatech, které nám otevřely projekt - Poznáváme svět zvířat. Tímto bychom panu
Beinhauerovi ještě jednou rádi za vše poděkovali.
Bohužel další plánované akce ve 2. pololetí musely být z důvodu uzavření škol kvůli
koronavirové epidemii zrušeny. My jsme ale nelenili a každoroční akci pro babičky ke
Svátku matek jsme upravili dle nařízení vlády a přáníčka jsme dávali místo osobně do
schránek.
Všichni se už těšíme, až se vše vrátí do normálního stavu a děti se budou moci zase
společně potkávat ve školní družině, kde na ně čeká překvapení. Jejich prostory totiž
prošly úpravami v podobě nové výmalby a nového koberce.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny a rodičům po náročném období zasloužený
odpočinek.
Kateřina Kies, vedoucí školní družiny

Dětský maškarní ples 2020
V sobotu 22. února odpoledne se konal v KD Hrabství tradiční Dětský maškarní
ples. Děti zažily krásné odpoledne plné zábavy a výborného občerstvení. Pepino Prcek
připravil i letos osmdesáti dětem veselý program, do kterého se zapojili i dospělí. Všichni
společně se skvěle bavili během tance a soutěžení.
www.ouskripov.eu
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Vrcholem plesu byla bohatá tombola pro všechny děti a losování vstupenek o ceny,
kterých bylo tento rok díky našim sponzorům celkem třicet.
Sponzorům v prvé řadě patří velké díky. Hlavně jejich zásluhou jsme mohli maškarní
ples i letos pořádat. Děkujeme i Rákosníčkovi, Křemílkovi a Vochomůrkovi za prodej
osvěžení v baru a všem ostatním za jejich pomoc s výzdobou sálu, přípravou a prodejem
občerstvení a vstupenek. Čerstvá pizza, která se pekla přímo v kuchyni KD, byla opravdu
skvělá! Velké díky i všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na přípravě plesu, stejně tak
jako na úklidu po jeho skončení.
Speciální poděkování patří Obecnímu úřadu Skřipov za výbornou spolupráci.
Také díky vám všem, kteří jste se přišli pobavit a podpořit tak další akci pořádanou
SPRDŠ.
Za rok se na vás všechny znovu těšíme.

TJ Sokol Skřipov
Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
V kategorii fotbalové přípravky TJ Sokol Skřipov jsme si zimní přípravu v podobě
tréninků v tělocvičně ZŠ zpestřili např. halovým turnajem mladších přípravek v kopané
„O pohár starosty města Budišov nad Budišovkou“, který proběhl v sobotu 18. ledna
ve sportovní hale v Budišově. V průběhu dne jsme postupně poměřili síly s osmi týmy.
V silné konkurenci jsme se rozhodně neztratili. Sice jsme prohráli s mužstvy z Dolního
Benešova, Vítkova a Velkých Hoštic, body jsme si rozdělili po remíze s Pustou Polomí,
ale porazili jsme silné celky Slávie Opava, Budišova, Štěpánkovic a Holasovic. Výsledkem
výborného výkonu našich fotbalových nadějí bylo sice nepopulární a také trochu smolné
4. místo, ceny však byly připraveny pro všechny zúčastněné děti, takže nikdo nepřišel
zkrátka.
Vzhledem k přijímání restriktivních opatření v důsledku šíření onemocnění Covid-19
došlo ke zrušení jarní části fotbalové sezóny a přibližně od poloviny března do začátku
června byla znemožněna i organizace tréninků.
Následné rozvolnění řady omezení umožnilo uskutečnit v polovině června plánované
fotbalové soustředění fotbalové přípravky. Jako již tradičně proběhlo ve sportovním areálu
ve Valašské Bystřici. Od čtvrtečního večera do nedělního poledne 9 dětí absolvovalo
s vysokým nasazením šest dvouhodinových tréninkových jednotek. Odměnou za
tréninkovou dřinu na hřišti bylo pro děti večerní dovádění v krytém bazénu ve
Valašském Meziříčí. Příznivé počasí umožnilo bezproblémový průběh soustředění, díky
čemuž naši mini-fotbalisté úspěšně dohnali jarní tréninkový výpadek. Velké díky patří
zejména zúčastněným rodičům, bez jejichž pomoci by akce s takto malými dětmi byla
jen těžko realizovatelná.
Doufejme, že „koronavirová“ omezení budou již brzy minulostí a opět se budeme moci
naplno těšit také z fotbalu!
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Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Účastníci fotbalového soustředění mužů v tělocvičně
ve Valašské Bystřici

www.ouskripov.eu
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SK SLEZAN - Pozvánka na akci Sever proti Jihu
Jménem našeho sdružení SK Slezan Skřipov, z.s. bychom Vás chtěli co nejsrdečněji
pozvat na tradiční utkání Sever proti Jihu s navazujícím programem pro děti a s večerní
zábavou, které se bude konat v pátek 21. srpna na hřišti TJ Sokol Skřipov. Občerstvení
bude zajištěno. Velmi se těšíme na Vaši účast.

Tradiční sbírka šatstva
Spolek zahrádkářů letos opět uspořádal pro Diakonii Broumov sbírku šatstva. Termín
jsme sjednotili s konáním sběru velkoobjemového odpadu a do budoucna chceme
tento způsob zachovat. I tentokrát jsme od občanů obdrželi několik pytlů a krabic
šatstva. Zpracováváním odevzdaných věcí napomáháme potřebným osobám, aby měly
zabezpečené sociální zázemí pro život.
V naší obci jsou navíc umístěny dva kontejnery pro odevzdání šatstva. Tyto kontejnery
jsou stabilně přeplněné a další šatstvo se u nich hromadí v plastových taškách a znečisťuje
veřejné prostranství.
Proto nabízíme občanům možnost odevzdat oblečení 10. 10. 2020.
Zahrádkáři Skřipov, spolek

750. let historie obce Skřipova - beseda
k publikaci
Jak jsme již informovali v minulém roce, připravujeme publikaci ke krásnému výročí
naší obce - v roce 2021 oslavíme 750. výročí první zmínky o existenci Skřipova.
V rámci příprav zpracování publikace proběhla v pátek 14. února beseda s občany
s cílem nejenom informovat o obsahu, ale zejména získat i nové informace a podklady
ke zpracování publikace. Besedy se zúčastnil za Zemský historický ústav Dr. Ondřej
Kolář.
Je nutné si uvědomit, že se jedná o vůbec první publikaci, mapující celou historii naší
obce. A kdoví, kdy a zdali vůbec se v budoucnosti zase podobná publikace vyskytne.
A proto je žádoucí obsáhnout v publikaci co nejvíce informací o dění v naší obci.
Mnoho z historie je uchováváno v archivech, ale momentky z běžného života spolků
a obce tam nejsou. A aby kniha obsahovala co nejvíce takových informací, požádali
jsme Vás, občany obce, o spolupráci. Proto proběhla i tato beseda, která přinesla nové
zajímavé informace i neznámé dobové fotografie. Díky místním hasičům, škole, Sokolu,
farnosti a ze spoluobčanů zejména Honzovi Kolovratovi a jeho internetové fotokronice
máme z čeho vybírat. A účastníci besedy také přislíbili poskytnout další fotky.
Máte-li i Vy, milí čtenáři Zpravodaje, ve svých rodinných albech či skříních staré
fotografie, diplomy, články, informace mapující historii a události obce z minulosti
www.ouskripov.eu
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do současnosti, neváhejte a zapůjčte je k publikování. Vše bude zaevidováno, odborně
zkopírováno, nafoceno (odborníky okresního archivu nebo přímo na obecním úřadě)
a Vám vráceno zpět v nepoškozeném stavu.
Vše bude sloužit jako podkladový materiál pro vydání knihy Skřipov 750 let.
Zapojte se tedy i Vy do vydání této publikace! I Vy můžete doplnit chybějící části
historie naší obce.
Další informace k připravované publikaci vám poskytnout pracovníci OÚ Skřipov nebo
Milan Lindovský, Skřipov, tel: 602 735 335.

Pozvánka na rybářské závody
na obecním rybníku Ešik
V sobotu 11. 7. 2020 se bude konat jedenáctý ročník rybářských závodů na rybníku
Ešik. Těchto rybářských závodů se může zúčastnit kdokoliv, kdo má základní rybářskou
výbavu. Startovné je 300 Kč. Sraz rybářů bude v 6:30 hod a začátek soutěže bude v 7:00
hod. Konec soutěže a vyhlášení vítězů bude ve 13:00 hod. Soutěžit se bude ve dvou
kategoriích: Hlavní soutěž bude v kategorii „Největší počet ulovených ryb“ (všechny
ulovené ryby se sečtou) a zvláštní cena bude za „Největší rybu“ (tedy nejdelší rybu).
Lovit se mohou všechny ryby kromě dravců. Jelikož je počet míst omezen, nahlaste
svou účast písemně na email: spolek.rybaru@email.cz nebo telefonicky na tel.:
720 320 393, a to nejpozději do středy 8. 7. 2020. Odpoledne, po ukončení rybářské
soutěže, bude zahájeno chytání pro veřejnost. Případní zájemci si mohou bez poplatku
zachytat. Pokud si budou chtít ulovenou rybu nechat a odnést domů, mohou si ji koupit.
Lov pro veřejnost bude od 13:00 do 19:00 hod. Po celý den bude pro návštěvníky
rybářských závodů a veřejnost připraveno občerstvení (grilované ryby, klobásy, pivo
atd.) a projížďky v morovém člunu. Odvážnější z návštěvníků si mohou vyzkoušet jízdu
na paddleboardu. Na Vaši návštěvu se těší členové Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.
Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku rybářů Skřipova a Hrabství, z.s.
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