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ZŠ a MŠ Skřipov Vás srdečně zve na

VYNÁŠENÍ MAŘENY
v neděli 3. 4. 2022 od 13:30
(sraz v areálu ZŠ Skřipov)

Program:
-

Malý velikonoční prodejní jarmark
Dílničky a soutěže pro děti
Jízda na oslíkovi a projížďka koňským spřežením
Možnost prohlídky školy
Občerstvení zajištěno (koláče, káva, čaj, ...)
Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Skřipov - cca. 15:00
Vynesení Mařeny, symbolu zimy za vesnici
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Doufáme, že epidemiologická situace nám uspořádání akce umožní
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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
tak těžko jako nyní, se mi úvodník Zpravodaje ještě nezačínal. Místo toho, abychom
vítali jaro skrze slunečné dny, chystali se na Velikonoce – svátky zrození, jsme svědky
naprosto šílené agrese Ruska vůči Ukrajině. Něco, co jsme si v Evropě 21. století ani ve
snu neuměli představit, se stalo realitou. Opět, tak jako vždy v těžkých chvílích, se národ
semknul a vlna solidarity se projevila v plném rozsahu. Jsem velmi pyšný na Vás, občany
naší obce, že přispíváte do charitativních sbírek na podporu Ukrajiny. Jen v kostele ve
Skřipově a v kapli v Hrabství farníci přispěli více než 37 tisíci korunami. Pozadu nezůstalo
www.ouskripov.eu
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ani zastupitelstvo obce a uvolnilo částku 150 tisíc korun ve prospěch sbírky Diakonie.
Vzhledem k rozsahu této humanitární krize neorganizuje obec vlastní sbírku, ať už
finanční nebo materiálovou, a doporučujeme Vám, pokud se chcete zapojit, sledovat
zavedené celostátní charitativní organizace. Největší přehled, jak pomoci (materiálně,
finančně či dobrovolnicky), naleznete na stránkách www.stojimezaukrajinou.cz
Vím, že to není jednoduché, přesto bych Vás chtěl požádat o možnost poskytnout
ubytování uprchlíkům. Je jisté, že stát není schopen vlastními kapacitami poskytnout
důstojné ubytování tak vysokému počtu uprchlíků, a bude to tedy na nás a naší solidaritě.
V době, kdy píšu tyto řádky, již vláda zvažuje finanční kompenzaci pro vlastníky
nemovitostí, kteří je poskytnou pro ubytování. V případě, že se rozhodnete jakkoli
pomoci a nevíte si rady, na koho se obrátit, oslovte obecní úřad a my zprostředkujeme,
co bude potřeba.
Poděkování již teď patří všem dobrovolníkům za jejich pomoc a dary, obětavost i ochotu.
Všichni věříme, že toto běsnění co nejdříve pomine, Ukrajina porazí nepřítele a my ji
budeme moci pomáhat v obnově.
Přeji Vám co nejklidnější jarní dny.
Ing. Radim Čech, starosta obce

vlozit obr ukrajinske vlajky

Z činnosti Zastupitelstva
20. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov konaného dne 20. 9. 2021
ZO schválilo:
299/20 Program zasedání rozšířený o bod – zavlažování hřiště Skřipov a podání
žádosti o dotaci do Národní sportovní agentury
302/20 Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektu „Parkoviště a odstavná
plocha Hrabství“
303/20 Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektu „Obnova místních
komunikací v místní části Skřipov“
304/20 Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci projektu „Parkoviště a odstavná plocha
Hrabství“ se zhotovitelem STAMEX spol. s r.o.
4

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

305/20

Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci projektu „Obnova místních komunikací
v místní části Skřipov“ se zhotovitelem STRABAG a.s.
306/20 Nařízení obce Skřipov č. 1/2021, o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt
k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací
a průjezdních úseků silnice
307/20 Poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního programu a Veřejnoprávní
smlouvu č. 3/2021 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a žadatelem Zahrádkáři
Skřipov, spolek
309/20 a 310/20
Dodatek č. 1 a Dodatek č.2 ke smlouvě č. 03471961 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky
311/20 Dodatek č. 2 Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“ obce Skřipov
312/20 Dokončit úpravy interiéru sálu Kulturního domu Hrabství
313/20 Navýšení výdajů v návrhu rozpočtového opatření č. 5 o 500 000 Kč v § 3392
314/20 Investiční záměr „Zavlažování hřiště ve Skřipově“
315/20 Podání žádosti o dotaci na akci „Zavlažování hřiště ve Skřipově“ do Národní
sportovní agentury a souhlas se spolufinancováním projektu
316/20 Rozpočtové opatření č. 5
ZO neschválilo:
300/20 a 301/20
Záměry prodeje pozemků parc.č. 1732, ostatní plocha 3 m2, k.ú. Skřipov
a parc.č. 1667/1, ostatní plocha, k.ú. Skřipov
308/20 Poskytnutí finančního daru pro kulturně sportovní spolek Elegant
ZO pověřilo starostu
317/20 K vyhlášení výběrového řízení na projektanta přírodní čistírny odpadních vod
v části Skřipov dle předložené zadávací dokumentace
ZO odložilo
318/20 Rozhodnutí o připojení části obce Hrabství k veřejné komunikační síti
společnosti Cetin a.s. na příští zasedání zastupitelstva
21. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov konaného dne 20. 9. 2021
ZO schválilo:
319/21 Program zasedání
www.ouskripov.eu
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322/21, 323/21 a 324/21
Schvaluje připojení části obce Hrabství k veřejné komunikační síti společnosti
CETIN a.s. vybudováním nové infrastruktury, finanční dar společnosti
Cetin a.s., ve výši 200 000 Kč a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Obcí Skřipov a CETIN a.s.,
325/21 Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti č. IP-12-8026418/VB01
Skřipov, Hrabství, p.č. 62/1, příp. NN mezi Obcí Skřipov a ČEZ Distribuce,
zastoupenou společností ReSpol s.r.o., výši jednorázové náhrady 5 000 Kč bez
DPH za věcné břemeno
326/21 Rozpočtové opatření č. 6
320/21 ZO ověřilo, že Změna č. 1 Územního plánu Skřipov není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, v platném znění, s výsledkem řešení rozporů, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
321/21 ZO Vydalo územně plánovací dokumentaci o způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního
plánu Skřipov.
22. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov konaného dne 15. 12. 2021
ZO schválilo
327/22 Program zasedání
328/22 Obecně závaznou vyhlášku obce Skřipov č. 1/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
329/22 Ceník pro osoby, zapojené do obecního systému odpadového hospodářství
dle čl. 7 Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
330/22 Obecně závaznou vyhlášku obce Skřipov č. 2/2021, o místím poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
331/22 Účast obce v elektronické dražbě vyhlášené Exekutorským úřadem Prahy 10,
č.j. 003 ED 225/21-4, konané dne 17. 1. 2022 s nejnižší cenou podání
332/22 Navýšení výdajů v Návrhu rozpočtu – Závazné ukazatele na rok 2022
333/22 Rozpočet obce Skřipov – Závazné ukazatele na rok 2022
334/22 Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2021
335/22 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině JSDH Skřipov
336/22 Cenu vodného ve výši 36,33 Kč/m3 bez DPH od prvního odečtu vodoměrů
v roce 2022
337/22 Přistoupení obce Skřipov do Sdružení místních samospráv ČR
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338/22
339/22
340/22

Členství Obce Skřipov v ENERKOM Opavsko, z.s.
Záměr prodeje pozemku parc. č. 1732, ostatní plocha 3 m2, k.ú. Skřipov
Smlouvu pro rok 2022 o poskytování pečovatelských služeb s Centrem
sociálních služeb Ostrava, o.p.s., pečovatelská služba, Jahnova 12, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory

ZO neschválilo:
341/22 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1667/1, ostatní plocha, k.ú. Skřipov
342/22 Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty pro XXXXXXXX
ZO odložilo:
343/22 Uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Skřipov jako dárcem a XXXXX jako
obdarovaným na pozemek parc. č. 264/6, k.ú. Hrabství
343/22 Uzavření darovací smlouvy mezi XXX jako dárcem a Obcí Skřipov na
pozemek parc. č. 77/3, k.ú. Hrabství
ZO vzalo na vědomí:
344/22 Zprávu ze zápisu kontrolního výboru ze dne 15. 11. 2021
23. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov konaného dne 28. 2. 2022
ZO schválilo:
345/23 Program zasedání rozšířený o bod „Podpora Ukrajiny“
ZO přijalo usnesení:
346/23 ZO Skřipov kategoricky odsuzuje barbarskou, neomluvitelnou
a nevyprovokovanou agresi Ruska proti Ukrajině, která je v rozporu se
základními normami mezinárodního práva i zásadami vzájemných vztahů
mezi civilizovanými národy a která ohrožuje jak životy nevinných lidí, tak
samotné základy bezpečnostní architektury v Evropě.
ZO Skřipov vyjadřuje jednoznačnou podporu Ukrajině v této těžké chvíli,
podporuje její územní celistvost a svrchovanost v mezinárodně uznaných
hranicích.
ZO schválilo:
347/23 Poskytnutí finančního daru Ukrajině ve výši 150 000 Kč prostřednictvím
organizace Diakonie ČCE.
348/23 Přijetí daru a uzavření darovací smlouvy k převodu nemovitosti parc.č. 86/3
orná půda o výměře 1423 m2, k.ú. Hrabství, vzniklé rozdělením pozemků dle
Geometrického plánu č. 292-51/2020 ze dne 9.9.2021 z vlastnictví XXXX,
Hrabství č. p. 20 do vlastnictví Obce Skřipov
www.ouskripov.eu
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349/23

350/23
351/23

353/23

354/23

355/23

356/23

358/23
359/23
360/23
362/23

Záměr obce darovat pozemek parc. č. 255/4 ostatní plocha o výměře 71 m2,
k.ú. Hrabství ve vlastnictví obce Skřipov vedený na LV č. 137 u Katastrálního
úřad pro MSK, Katastrální pracoviště Opava vzniklý rozdělením pozemků
dle Geometrického plánu č. 292-51/2020 ze dne 9.9.2021
Jednání s vlastníkem o nákupu pozemku vyznačeného jako stavební ve studii
Skřipov - západ.
Vypracování předběžné kalkulace na zasíťování st. pozemků v majetku
obce p.č. 476/18 a 476/19 k.ú. Skřipov a současně projednat s vlastníkem
možnost zřízení věcného břemene na jeho sousední parcele za účelem zřízení
kanalizačního řádu.
Zahájení výběrového řízení a Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zpracování projektové
dokumentace – „Odkanalizování obce Skřipov“
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu
o umístění stavby Skřipov, p.č. 69/1, přípojka KNN IP-12-8028077/2
a jednorázovou náhradu ve výši 3 504 Kč mezi ČEZ Distribuce, a.s.
Přenos pravomocí na starostu obce ve věci uzavírání smluv o zřízení věcných
břemen a Dohod o umístění stavby na území obce vymezené licencí na
distribuci elektřiny včetně schválení náhrady za věcné břemeno dle zák.
151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky MFČR č. 441/2013 sb.
v platném znění.
Prodej pozemku par. č. 1732, ostatní plocha o výměře 3 m2, k.ú. Skřipov
a uzavření kupní smlouvy se žadatelem XXXX ze Skřipova za cenu 30 Kč/m2.
Správní poplatek za zápis do katastru nemovitosti uhradí kupující.
Odpisový plán obce na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 navýšené o příspěvek 150 000 Kč pro pomoc
Ukrajině a 30 000 Kč na pořízení upgrade webových stránek.
Zprávu o uplatnění Územního plánu Skřipov
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 mezi Obcí Skřipov a žadatelem XXX

ZO stanovuje:
352/23 Pro volební období 2022-2026 v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000.,
Sb., o obcích (obecní zřízení) 11 členů Zastupitelstva obce Skřipov
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ZO pověřuje:
357/23 Vedením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
Zpracování projektové dokumentace – „Odkanalizování obce Skřipov“
společnost BONFIN s.r.o., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava 9, IČ 29454760
a schvaluje uzavření předložené příkazní smlouvy
ZO určuje:
361/23 Starostu obce jako člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem změny
Územního plánu obce Skřipov
ZO neschvaluje:
363/23 Pořízení modulu na webové stránky obce Komunální služby

Informace z úřadu
Malovaná vajíčka, zahradu plnou sluníčka,
přejeme vám od srdce krásné Velikonoce.
Obnova místních komunikací
V měsíci dubnu až květnu (tak je to prozatím dohodnuto s realizační firmou) bude ve
Skřipově probíhat obnova místních komunikací, jak jsme Vás již v minulých vydáních
Zpravodaje informovali. Ještě jednou Vás žádáme, pokud máte zájem o vybudování
přípojky vodovodu k Vaší nemovitosti, abyste tak učinili co nejdříve. Byla by velká
škoda opravené povrchy narušovat výkopy. Zároveň Vás žádáme o trpělivost při těchto
pracích. Výsledek jistě potěší nás všechny.
Ing. Radim Čech

Obnova dětských hřišť
Na přelomu dubna a května budou obnovena dětská hřiště na veřejných prostranstvích.
Po dlouhých letech jsme nuceni zrušit kolotoč v Hrabství, někteří nám to budou mít
možná za zlé, ale veřejná prostranství a herní prvky na nich umístěné podléhají ČSN
normám, které tento kolotoč rozhodně nesplňuje. Snažili jsme se tedy o náhradu
a dostatečné množství prvků pro dětské vyžití.
Zdá se jednoduché položit houpačku, klouzačku apod., ale není to v místech, které
máme k dispozici jen tak. Každý prvek musí mít okolo sebe dostatečnou tzv. dopadovou
plochu, jež má zajistit, aby se nezasáhlo do plochy dalšího herního prvku.
V Hrabství se tedy můžete těšit na množství houpaček, klouzaček a prolézaček. Ve
Skřipově na hřišti toho nyní ještě mnoho nenabídneme z důvodu nedostatku místa.
www.ouskripov.eu
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Bude zde umístěna klouzačka a houpačky, ale zastupitelstvo se snaží o rozšíření plochy
a snad brzy nabídneme vyžití i pro starší „děti“.
Doufáme, že zde zažijete spoustu příjemně strávených chvil.
Pavla Boháčová

Konec starých kotlů na tuhá paliva – termín do 1. září 2022
Máte doma starší kotel na tuhá paliva? Pak se vás možná týká zákon o ochraně ovzduší.
Ten od 1. září 2022 zakazuje používání všech kotlů 1. a 2. emisní třídy. Tomu, kdo zákaz
poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí
pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.
Od září 2022 mohou v provozu zůstat pouze ty kotle na tuhá paliva, které splňují
minimálně 3. emisní třídu. Když není možné údaj dohledat, kotel s největší
pravděpodobností nevyhovuje a měli byste začít řešit výměnu.
Zvážit můžete využití dotačních programů:
• Kotlíkové dotace – pro nízkopříjmové domácnosti – čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900Kč – Dotace činí až 137 500 Kč
max. 95% uznatelných nákladů
• Nová Zelená úsporám – ostatní domácnosti – Dotace dle typu nového zdroje
vytápění (35.tis. až 140 tis. Kč) max. 50 % uznatelných nákladů.
Více informací naleznete zde: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
Pavla Boháčová

Místní poplatky
Místní poplatek za psa
Pro rok 2022 je splatnost poplatku, který činí 200 Kč, do 30. 4. 2022. Úhradu proveďte
na účet 1842511389/0800 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.
Dále připomínáme povinnost ohlášení pořízení nového psa nebo jeho odhlášení –
tiskopis naleznete na webových stránkách obce http://www.ouskripov.eu/urad/
formulare-ke-stazeni/ nebo si můžete tiskopis vyzvednout na obecním úřadě.
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Poplatek za svoz komunálního odpadu
Základní sazba činí 700 Kč za osobu a kalendářní rok. Osvobozeny od poplatku jsou
děti, které nedovršily 7 let v kalendářním roce, a čtvrté a další dítě do 18 let (včetně)
žijící ve společné domácnosti.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. srpna 2022.
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.
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 obnoveny!!!
PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI od 17:00 do 18:00 hod.

Změny v poplatku za odpady v roce 2022, aneb jak nakládat
s odpady?
Co je důvodem změny?
Zvyšování cen je vždy velmi citlivé téma, proto jsme opravdu odpovědně zvažovali
veškeré argumenty pro a proti a snažili se vypořádat s tím, co nám nově určuje zákon
o odpadech č.541/2020 Sb. Zákon platí již od počátku roku 2021, ale obce mohly ještě
v roce 2021 poplatky vybírat dle svých původních vyhlášek. Jak to tak bývá, ne každý
zákon s sebou přináší pozitiva a ulehčení. U tohoto zákona to platí dvojnásob.
Jeho hlavním cílem je předcházet vzniku odpadu a omezit množství ukládaného odpadu
na skládky. Velmi zjednodušeně řečeno, stát bude obce nutit daleko důsledněji třídit.
Jak to chce udělat? Obce, které nesplní požadovanou míru separace (třídění) odpadů,
budou na poplatcích platit více. Nesplněním separačních cílů se vystavují riziku sankcí
až do výše 200 tis Kč za každý rok neplnění.
Zákon a jeho prováděcí vyhlášky ve své podstatě nařizují, aby se obce postupně dostaly
na minimální produkci směsného odpadu, který nelze dále využít. Od roku 2025-2029
musí odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu, tedy tříděný odpad, tvořit
alespoň ze 60 % (Obec Skřipov za rok 2021 pouze 56 %), v letech 2030-2034 alespoň
65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých
www.ouskripov.eu
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je v daném roce obec původcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit
vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů, než
doposud.
Dalším důležitým faktorem je, že došlo a dále bude docházet k razantnímu nárůstu
cen za uložení odpadu na skládku. Obce sice mají za splnění zákonem stanovených
předpokladů nárok na tzv. třídící slevu, i tak je nárůst ceny oproti letům minulým
poměrně velký. Nová odpadová legislativa pro letošní rok zvyšuje cenu za jednu tunu
uloženého odpadu na 900 Kč. Pro srovnání v roce 2020 stála tuna uloženého odpadu na
skládku 500 Kč. Tento poplatek se bude až do roku 2029 nadále zvyšovat, a to do výše
1 800 Kč za tunu. Čímž se naplňuje heslo: „Netřídíš, zaplatíš!“
Jak je tomu u nás?
V roce 2021 bylo odvezeno 290 tun (cca 10 tisíc ks vyvezených popelnic) netříděného
odpadu. Limit na naši obec činil 212,386 tun. Poplatek do limitu činil 500 Kč za tunu
a nad tento limit již v roce 2021 byla částka zvýšena na 800Kč za tunu.
Pro letošní rok se opět limit odvezených tun snižuje, a to na 195 890 kg, kdy opět do
limitu je poplatek za tunu 500 Kč a nad uvedený limit je to již 900 Kč.
Mimo tento poplatek se na skládce platí ještě skládkové, které činí 695 Kč za tunu
a další poplatky za svoz a manipulaci s odpadem (38 Kč za manipulaci s popelnicí –
vynásobte toto číslo 10 tisíci!).
V roce 2021 jsme tedy pouze za netříděný odpad zaplatili: 804 051Kč
Stanovení výše poplatku za komunální odpady
Při stanovení výše poplatku byly před zastupiteli dvě možnosti. V prvním případě
nedotovat odpadové hospodářství a nastavit poplatek tak, aby byly uhrazeny výdaje za
odpad v plné výši. Tato varianta by představovala poplatek nejméně ve výši cca 1200 Kč
ročně, kdy bylo vycházeno z celkových nákladů na odpadové hospodářství obce v roce
2020 a 2021.
Zastupitelé obce se rozhodli i nadále dotovat odpadové hospodářství jako jednu
ze základních služeb obce s tím, že doplatek na poplatníka zůstává přibližně stejný.
Předpokladem, aby míra doplácení zůstala podobná, je hlavně nepřestat třídit. Stále
platí, že i v případě zavedení poplatku za odpad nepřestává povinnost nás všech třídit
odpad a do popelnice dávat pouze zbytkový domovní odpad, který nejde už dále třídit.
Náklady a příjmy za odpadové hospodářství za rok 2021 ve srovnání s rokem 2020
VÝDAJE A PŘÍJMY OBCE Z ODPADŮ

2020

2021

Tříděný papír

25 714 Kč

31 395 Kč

Tříděný plast

88 884 Kč

76 809 Kč

Tříděné sklo

20 023 Kč

18 911 Kč
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Tříděné tetrapacky

1 099 Kč

1 093 Kč

Biologický odpad

353 277 Kč

385 998 Kč

Velkoobjem

100 474 Kč

84 523 Kč

32 603 Kč

30 940 Kč

Nebezpečný odpad
Netříděný odpad

570 213 Kč

804 051 Kč

VÝDAJE CELKEM

1 192 287 Kč

1 433 720 Kč

Příjem za poplatek - 492 KČ OSOBA / ROK

455 000 Kč

453 000 Kč

Příjem z EKOKOMU

157 222 Kč

156 215 Kč

7 752 Kč

9 688 Kč

PŘÍJMY CELKEM

619 974 Kč

618 903 Kč

ROZDÍL MEZI VÝDAJI A PŘÍJMY

572 313 Kč

814 817 Kč

Příjem z prrodeje druhotných surovin

Je roční poplatek 700 Kč vysoký?
V roce 2021 se vyprodukovalo v naší obci
VYPRODUKOVANÉ ODPADY V ROCE 2021
522,32 tun odpadu (na 1 občana tedy
Papír
7,09 tun
cca 0,52 tun za rok). Obec v témže roce
Plast
21,57 tun
dotovala odpadové hospodářství cca 815 Kč
Sklo
10,34 tun
na 1občana. Je tedy částka 700 Kč (měsíčně
Tetrapack
0,22 tun
58 Kč), kterou zaplatí poplatník vysoká?
Spousta z nás si nakupuje téměř denně
Bioodpad
158,87 tun
bezvýznamné věci za 58 Kč. A za tuto částku
Velkoobjem
25,44 tun
je měsíčně zlikvidováno 43,5 kg odpadu.
Nebezpečný odpad
1,9 tun
Víme, že skokově navýšený poplatek
Netříděný odpad
290,01 tun
o 200 Kč domácnosti zasáhne. Zastupitelé se
Oděvy
1,92 tun
určitě i nadále budou snažit, aby dopad na
Kovy
2,29 tun
domácnosti byl co nejmenší, ale je také na
Jedlé tuky a oleje
0,38 tun
nás, jak mnoho odpadu budeme produkovat
a jak se nám všem bude poplatek nuceně
ODPADY CELKEM
522,32 tun
zvyšovat.
Zastupitelé budou i nadále zvažovat způsoby, jak snížit náklady za odpady:
1. Přistoupilo se k 14 dennímu svozu během celého roku. Změny svozu s sebou
přinese snížení nákladů na svoz domovního odpadu.
2. Přemýšlí se o přechodu na platbu za vyvezený litr nádoby u jednotlivých domácností.
Chceme, aby každý občan platil, pokud možno, jen za to množství odpadů, které
sám vyprodukuje. (Některé domácnosti vyvezou za rok na osobu 4,75 ks popelnice,
bohužel jsou i takoví, co naplní 34 ks popelnic na osobu a rok).
Pokud chceme, aby se poplatek i nadále nezvyšoval, bude muset každý z nás přehodnotit
své nakládání s odpady. Závěrem bychom chtěli všem doporučit seznámit se s podrobnými
www.ouskripov.eu
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podmínkami pro nakládání s odpady v příslušných odpadových vyhláškách, které jsou
zde přiloženy, a zvážit třídění, počet sběrných nádob a frekvenci jejich vývozu s cílem
snížit objem směsného komunálního odpadu.
JAK TŘÍDIT ODPAD A DO KTERÉ NÁDOBY JEJ VHODIT, NALEZNETE NA
LETÁKU UVNITŘ ZPRAVODAJE.
Pavla Boháčová

Obecně závazné vyhlášky
OZV obce č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Skřipov se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 328/22
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

1)
2)

3)

4)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce
Skřipov.
Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému,
odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný
druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech
a touto vyhláškou.1
V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému, odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném,
stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu.2
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
1
2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech
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c) Plasty včetně PET lahví,
d) Nápojové kartony,
e) Sklo,
f ) Kovy,
g) Nebezpečné odpady,
h) Objemný odpad,
i) Jedlé oleje a tuky,
j) Textil,
k) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f ), g), h), i), a j).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů včetně PET lahví, nápojových kartonů, skla, kovů,
biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu
1) Papír, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, sklo, kovy, biologické odpady,
jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
sběrné nádoby a plastové pytle.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených na webových
stránkách obce www.skripov.cz. Pytle se odkládají u jednotlivých nemovitostí dle
harmonogramu svozu uvedeného na webových stránkách obce.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá s nápisem BIO
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, drobné kovy, sběrná nádoba barva žlutá a hnědá (240 l),
pytle barva modrá,
d) Nápojové kartony, pytle barva žlutá,
e) Sklo, barva zelená a hnědá (240 l),
f ) Jedlé oleje a tuky, barva černá s oranžovým víkem
g) Textil, barva bílá
4) Do zvláštních sběrných nádob a pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby a pytle je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít
a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je
nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
www.ouskripov.eu
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6) Kovy lze odevzdávat ve sběrném místě za budovou staré tělocvičny na parč. č. 73/2
v k.ú. Skřipov.
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou
zveřejňovány na výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase, mobilním
rozhlasem a na internetových stránkách obce.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
1) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány výlepových plochách, místním
tisku, v místním rozhlase, mobilním rozhlasem a na internetových stránkách obce.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4
a 5.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě
smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a k) předávají
do sběrných nádob k tomu určených na stanovištích uvedených na webových
stránkách obce.
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2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku schváleného
zastupitelstvem obce a zveřejněném na webových stránkách obce.
3) Úhrada se vybírá na základě vystavené faktury pro komunální odpad dle čl. 2
odst. 1 písm. a) a k) čtvrtletně a dle písm. b) až e) jednorázově a to převodem na
účet nebo hotově do pokladny obce Skřipov.
Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s elektrozařízením.
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na předem
vyhlášených přechodných stanovištích uvedených na webových stránkách obce.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Skřipov
č. 4/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Skřipov ze dne 18. 11. 2019.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Skřipov se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 330/22
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Skřipov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“).
2)
Správcem poplatku je obecní úřad.3

3

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
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Čl. 2
Poplatník
1) Poplatníkem poplatku je:4
a) fyzická osoba přihlášená v obci5 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce.
2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6
Čl. 3
Poplatkové období
1) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.
2) V ohlášení poplatník uvede:8
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
§ 10e zákona o místních poplatcích
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území
		 podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona
		 o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
		 ochrany cizinců.
6
§ 10p zákona o místních poplatcích
7
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
5
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c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka
dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle
katastru nemovitostí.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.9
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.10
5 Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.11
Čl. 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 700,- Kč.
2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož
konci:12
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní
měsíc, na jehož konci:13
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
11
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
12
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
13
§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
9

10
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Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 8. příslušného kalendářního
roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je:14
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby
vykonávající trest domácího vězení.
2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která
a) v příslušném kalendářním roce nedovršila věku 7 let,
b) je čtvrtým a dalším dítětem do 18 let (včetně) žijícím ve společné
domácnosti,
c) je přihlášena na Obecním úřadě ve Skřipově, Skřipov 80, 747 45,
d) se dlouhodobě (tj. nejméně 6 měsíců po sobě jdoucích v příslušném
kalendářním roce) zdržuje mimo území České republiky.
3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.15
14
15

§ 10g zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
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Čl. 8
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.16
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku18
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 10
Společná ustanovení
1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena
podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na
společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu
s podílem na tomto pozemku.19
2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností,
do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad
hledí jako na vlastníka této nemovité věci.20
Čl. 11
Přechodná ustanovení
1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni
16
17
18
19
20

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích
§ 10q zákona o místních poplatcích
§ 10r zákona o místních poplatcích
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předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené
podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.7/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 18. 11. 2019.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Kontrolujte označení popelnic – Kódy
Před vystavením popelnicové nádoby před svůj dům zkontrolujte, zda je na nádobě
nalepený čtecí kód a zda je čitelný. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna.
Každá nádoba má být označena 2 ks kódů nad uchem.
• Máte pouze jeden kód – nahlaste poslední čtyřčíslí kódu
• Chybí oba kódy – pokud máte pouze 1 popelnici, stačí nahlásit pouze ztrátu kódu,
máte-li ale u RD popelnic na směsný odpad více, je nutné nahlásit poslední čtyřčíslí
všech popelnic, které jsou na nemovitost hlášeny
Ztrátu s příslušnými poznámkami zasílejte neprodleně e-mailem, telefonicky či osobně.
Kódy dodává svozová služba SLUMBI, netisknou se přímo v obci, je tedy nutné oznámit
ztrátu co nejdřív, aby vám byl kód doručen včas.
Nutné je také vyčkat v případě výměny popelnice, obecní úřad musí nejprve objednat
čárový kód.

Začátek svozu bioodpadu
Od 23. března 2022 začíná svoz bioodpadu a bude probíhat 1x za 14 dní. Ti, jež nemají
biopopelnici, si o ni mohou písemně zažádat na obecním úřadě (osobním vyplněním
tiskopisu na OÚ). Občanům je poskytována biopopelnice bezplatně – pouze 1 ks na
rodinný dům bez ohledu na velikost pozemku!
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Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na
nebezpečný odpad
V sobotu 14. května budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný
odpad. Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00 hodin.
Dbejte jejich pokynů!
›› Nebezpečné odpady – rozpouštědla, kyseliny, zásady, chemikálie, pesticidy, mazací
a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nebezpečné léky.
›› Velkoobjemový odpad – nábytek, koberce, matrace, elektroodpad, podlahové
krytiny Pneumatiky se nesbírají, nejsou velkoobjemovým odpadem – jejich
zpětný odběr zajišťují pneuservisy.
Stanoviště kontejnerů:
›› Skřipov – za tělocvičnou TJ Sokol
›› Hrabství – před hasičskou zbrojnicí
Neukládejte odpad na sběrná místa mimo výše určenou dobu! Tato služba je zajišťována
pro občany, ne pro podnikající osoby, ani firmy! Velkoobjemový sběr není určen pro
stavební odpad!

Kalendář svozu odpadu
Aktualizovaný kalendář svozu odpadu - kdy a jaký druh odpadu je svážen, vám byl
vložen do poštovní schránky. Pokud máte zájem o tento rozpis, je uveřejněn na webových
stránkách obce www.ouskripov.eu na hlavní stránce záložka ODPADY. Pokud jste jej
založili a nemáte možnost si tento rozpis vytisknout, je možné o něj požádat na obecním
úřadě.

Jak třídit kuchyňské oleje
Tentokrát si ukážeme, jak olej a tuk v domácnosti správně sbírat, aby to pro vás bylo co
nejpohodlnější.
Najděte vhodnou lahev
K třídění se hodí jakákoliv PET lahev se šroubovacím víčkem – od klasické minerálky,
slazených nápojů, džusů, mléka, použitého oleje, ale i od pracích či mycích prostředků.
Snáz se vám bude olej přelévat do lahví se širokým hrdlem, jakou mají ledové čaje, džusy
nebo mléko.
Olej z vaření, smažení a jídel můžete do PET lahve přelévat buďto přímo, nebo si
můžete pomoci „mezistanicí“, totiž skleněnou zavařovačkou se šroubovacím víčkem.
Přímo do PETky doporučujeme slévat spíše domácnostem s nižší produkcí oleje, který
pochází hlavně ze studené kuchyně (saláty, nakládané dobroty apod.). Naopak skleněná
zavařovačka snese vyšší teploty oleje a lépe se do ní přelévá z pánve či pekáče.
www.ouskripov.eu
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Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.
Díl 2. – Jak třídit

3

5

1
Olej lijte do PET lahve
opatrně přes trychtýř

Připravte si
dobře uzavíratelnou
PET lahev

Plnou PET lahev vhoďte
do nejbližší olejové popelnice:
www.tridimolej.cz/mapa

4
2
Pevné tuky
roztavte nebo přesuňte
pomocí stěrky

Lahev dobře uzavřete
a uschovejte, dokud
nebude plná

Olej nechte
vychladnout
na 40 °C

Na co si dát pozor

Pozor na ucpání

Mějte po ruce

Třiďte pouze jedlé

Přelévejte ve dřezu,

Do kontejneru

trychtýře strouhankou

papírovou utěrku, pokud

oleje a tuky, žádné

aby se olej nevylil např.

nikdy nevhazujte

či jinými zbytky jídel

by vám olej ukápl

technické oleje

na dřevěnou podlahu

skleněné nádoby

Tip:

Olej můžete nejprve slít do zavařovací sklenice, teprve poté přelít do PET lahve

Kde najdete naši nejbližší popelnici,

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa
info@tridimolej.cz
+420 800 016 017

Úřad práce ČR a jeho pomoc

při nanční tísni spojené s růstem cen energií
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak,
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomoci-up--1.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.
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www.uradprace.cz
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Opatrně olej přelijte
Při samotném přelévání je vhodné použít trychtýř, obzvlášť má-li lahev užší hrdlo
nebo máte-li větší množství oleje. Pokud olej obsahuje hodně pevných zbytků jídla
(z nakládané zeleniny či smažení a pečení), můžete je zachytit sítkem, aby vám trychtýř
neucpaly. Do PET lahve ani do sklenice nikdy nepřelévejte horký olej, může dojít
k roztavení lahve nebo dokonce popálení!
Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby vám nepřetekl přes okraj. Rozlitý olej dovede
nadělat pěknou neplechu, mějte proto po ruce ubrousek či papírovou utěrku, abyste
mohli olej v případě ukápnutí rychle setřít. Bezpečnější je umístit PET lahev při lití do
dřezu.
Tip: Větší objemy oleje, např. z fritovacího hrnce, vlévejte raději pomalým, ale
soustavným proudem. Při naklánění hrnce a opětovném vracení vám olej poteče z vnější
strany a bude kapat všude okolo.
Pevné tuky nechte roztát
Pevné tuky jako máslo, sádlo, ztužené tuky nebo výpek můžete přendat pomocí stěrky
či vařečky nebo je nechte na pár desítek vteřin rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce
rozehřát na pánvi, v pekáči, v hrnci. Běžně jim stačí teplota již okolo 40°C, takže se
nemusíte bát popálení, prasknutí či zhroucení lahve.
Naplněnou lahev odneste do popelnice
Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uzavřete a schovejte na místo, kde nebude překážet
a kde nehrozí převržení či rozbití (skříňka pod dřezem, spíž apod.). Jakmile máte PET
lahev plnou, dobře ji uzavřete a odneste do nejbližší olejové popelnice, kterou najdete
na naší mapě. Do popelnice vhoďte celou a dobře zašroubovanou PET lahev, olej nikdy
nepřelévejte nebo nevhazujte ve skleněné nádobě.
Máte další nápady na zlepšení nebo jste narazili na problém, kterému je dobré se
vyhnout? Určitě nám dejte vědět na našem facebooku Třídímolej.cz nebo instagramu
tridimolej.cz.

Oslavy osvobozeni Hrabství a Skřipova
Oslavy osvobození proběhnou již tradičně v obou částech naší obce.
V Hrabství se tato slavnostní akce uskuteční v pátek 29. dubna 2019. Lampiónový
průvod bude zahájen v 19:30 na dolním konci obce a poté proběhne vzpomínková
akce u pomníku padlých u kulturního domu s kladením věnce a vystoupením
žáků MŠ Hrabství a ZŠ Skřipov. Jako vždy nebude chybět vatra, opékání špekáčků
a občerstvení.
Ve Skřipově budou oslavy osvobození probíhat v sobotu, a to 30. dubna 2019. Zde se
lampiónový průvod vydá v 19:30 od ZŠ a MŠ Skřipov k pomníku padlých, kde bude
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připomenuto výročí osvobození obce krátkou vzpomínkovou akcí s položením věnce
a vystoupením žáků ZŠ a MŠ Skřipov.
OÚ Skřipov

Informace z obce občanům
Mnoho z vás již využilo možnost registrace
do informačního systému – Mobilního
rozhlasu. Chtěli bychom vám přiblížit, jak
budou informace rozesílány. Nyní funguje
rozesílání tak, že je upřednostněna nejprve
do mobilní aplikace. Tomu, kdo ji nemá
staženu v chytrém telefonu, je informace
zaslána do emailu, nemá-li při registraci
vložen ani email, dojde mu informace sms
zprávou.
• Mobilní aplikace
• e-mail
• SMS
POZOR! Provozem bylo zjištěno, že emailové zprávy jsou zasílány do složky hromadná
pošta. Je tedy možné, že tuto zprávu přehlédnete, jelikož zprávy v hromadné poště
neotvíráte. Je tedy z vaší strany nutné prohlédnout si došlé emaily i v této složce
a vyjmout adresáta z hromadné pošty.
Pokud nemáte možnost používání mobilní aplikace a při registraci jste zadali email,
na který chodíte minimálně:
Přestanou vám z tohoto důvodu docházet informace pomocí SMS, budete je mít
pouze v emailu! – Chcete-li, aby byly informace i nadále zasílány SMS zprávou,
zavolejte na tel. č. 734 620 187.
JEŠTĚ NEVYUŽÍVÁTE MOŽNOST ZASÍLANÍ INFORMACÍ Z OBCE?
ZAREGISTRUJTE SE A STÁHNĚTE SI APLIKACI DO VAŠEHO CHYTRÉHO
TELEFONU
Neváhejte s registrací. Registrace je ZDARMA. Budou vám zasílány pouze informace,
o které máte opravdu zájem. Stačí vyplnit registrační formulář se zaškrtnutím okruhu
informací, které vás zajímají, vyplnit telefonní číslo a souhlasit se zpracováním osobních
údajů.

www.ouskripov.eu
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Jak se zaregistrovat?
• Přes registrační formulář na adrese: skripov.mobilnirozhlas.cz
• Vyplněním registračního letáku na obecním úřadě
• Stažením aplikace z webových stránek obce

Pavla Boháčová

Přehled o počtu obyvatel za rok 2021
Počet

Skřipov

Hrabství

Přistěhovaných

15

2

Odstěhovaných

17

3

Narozených

8

4

Zemřelých
Počet obyvatel k 31. 12. 2021

9

2

712

295
Veronika Víchová, ohlašovna

Ze života školy
Zápis k základnímu vzdělání
pro školní rok 2022/2023
Koho se zápis týká?
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je rozhodující věk dítěte. K zápisu do
prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, kterým bude šest let do 31.
srpna 2022 – tedy děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Dále děti, kterým byl
při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
Zápis se bude konat ve středu 6. dubna 2022 v době od 13. 30 do 18.00 hod.
v Základní škole a Mateřské škole Skřipov – přízemí, učebna 1. ročníku.
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K zápisu se dostaví zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz
• Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání
• Zápisový lístek do 1. třídy
• Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, tak „Žádost o odklad školní
docházky“. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského
poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení
školní zralosti)v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.
Informace o škole a potřebné dokumenty najdete na webových stránkách školy:
zsamsskripov.cz.
Těšíme se na Vaše děti a věříme, že vše společně zvládneme.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Zápis se uskuteční:
• ve středu 4. 5. 2022 do MŠ Hrabství od 14:00 - 17:00 hod.
• ve čtvrtek 5. 5. 2022 do MŠ Skřipov od 14:00 - 17:00 hod.
Jak přihlásit dítě do Mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání
povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování
a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které
se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ).
Co budete potřebovat k zápisu:
Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční
list dítěte – potvrzené dětským lékařem (najdete na web. stránkách školy-zsamsskripov.
cz. mateřská škola – dokumenty, nebo si můžete vyzvednout v MŠ).
• Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii.
• Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii.
• Občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí.
www.ouskripov.eu
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Zápisy proběhnou v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, správní řád,
vyhláška o předškolním vzdělávání).
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Lyžařský kurz a ozdravný pobyt
28. února 2022 odjelo 38 žáků 5. a 7. ročníku za sněhem a lyžováním do Jeseníků – do
Skiareálu Kopřivná, do horského hotelu Brans. Cesta na hory uběhla rychle a konečně
jsme uviděli panorama jesenických hor.
Po příjezdu se žáci ubytovali a odpoledne vyrazili na svah, kde byli lyžaři i nelyžaři
rozděleni do čtyř družstev podle toho, jak zvládli techniku lyžování.
Každý den nám začínal budíčkem, snídaní a přípravou na lyžování. Od 9.00-11.00
jsme byli na svahu, poté následoval oběd a odpolední klid. Od 14.00-16.00 jsme opět
dováděli na svahu, kde jsme zkoušeli různé techniky lyžování, nácvik lyžování, hry aj.
Poté následovala večeře, denní rozkaz a po něm zábavný večer, kdy jsme hráli různé hry,
soutěžili a promítali si filmy… Pak následovala druhá večeře, hygiena a večerka. I když
byli žáci z různých tříd, vůbec to nevadilo, protože se všichni společně bavili, lyžovali,
pomáhali si a vytvořila se i nová kamarádství.
Středa odpoledne byla vyhrazena odpočinku a vycházce do Karlova, kde si žáci mohli
zakoupit upomínkové předměty.
Ve čtvrtek bylo naše lyžařské umění zakončeno soutěží ve slalomu. Vítězové obdrželi
diplomy a sladké odměny.
Těch pět dní rychle uběhlo i těm mladším, kterým se někdy trošku stýskalo. Všichni
jsme si náš pobyt velmi užili a doufám, že i příští rok vyrazíme za sněhem, lyžováním
a nádhernými horami, které nás obklopují.
Mgr. Zuzana Kramolišová

Budky pro ptáky
My, žáci 7. třídy Základní školy Skřipov, jsme se rozhodli postavit ptačí budky za účelem
ochrany ptactva. Materiál nám poskytla firma Hon, za což jsme moc vděčni a děkujeme.
Pan Hon nám dodal materiál a polotovary budek, které jsme za pomocí Vaška Hona,
žáka 8. třídy, společně kompletovali. Podařilo se nám postavit asi dvacet budek, které
rozvěsíme v okolí obce Skřipov. Budky jsme vyráběli 10. března v pracovních činnostech
pod dozorem pana učitele Tomáše Peterka. Spolužákům se při vyrábění velice dařilo.
Kluci sice na začátku velmi podceňovali dívčí práci, kterou jsme ale k jejich překvapení
všechny odvedly na výbornou. Doufáme, že se budou naše budky opeřencům líbit,
a pomůžeme tak zabránit jejich ubývání v naší přírodě.
Klára Němcová, Lucie Bažacká, Eliška Juchelková
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Na svatého Řehoře,
čáp letí přes moře,
šelma sedlák, který neoře.

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet”
Vznikla v polovině devadesátých let
v západní Evropě a stala se jednou
z nejvýznamnějších symbolických akcí
na podporu Tibetu. Akce probíhá každý
rok 10. března, v den výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Při povstání v roce 1959 zemřelo
více než 80 000 Tibeťanů, statisíce
Tibeťanů zemřely v následujících letech
ve vězeních, pracovních táborech nebo
v důsledku hladomoru. Cílem kampaně
je poukázat na dlouhodobé porušování
lidských práv v Tibetu.
Žáci 6. třídy podpořili projekt Vlajka pro
Tibet zasláním výtvarných a literárních
děl do soutěže a také se rozhodli podpořit
nomádské rodiny v Tibetu koupí kozy.
Mgr. Zuzana Kramolišová

www.ouskripov.eu
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Maškarní dopoledne
V pátek 4. března ve Skřipově a ve čtvrtek 10. března v Hrabství se dopoledne
v mateřských školách změnilo. Školy se zaplnily dětmi, které byly oblečené v kostýmech,
maskách a převlecích. Byly tu princezny, víly i Sněhurka, piráti a pirátky, kovboj,
potápěč, elektrikář i kominík. Přišel i policista, hasič, kuchař, spiderman i dinosaurus.
K vidění byla i spousta zvířátek – pejsek, myška, kočička, motýlek, zajíček a tlapková
patrola. Ve školce je přivítala Karkulka, myslivec, vlk i babička. Všichni společně udělali
velký průvod masek, zahráli si závodivé hry a „vyřádili“ se při maškarní diskotéce
s nafukovacími balónky. V Hrabství maminky dětem připravily malé pohoštění –
ovocnou mísu, perníčky a mrkvové taštičky, na kterých si děti moc pochutnaly. Děti ve
Skřipově dostaly malé dárečky – papírovou čepičku a frkačku, které si odnesly domů.
Všem se nám to moc líbilo a povedlo. Děti byly usměvavé, veselé a spokojené.
Hana Stanovská

TJ SOKOL SKŘIPOV – Fotbal jaro 2022
Po zimní přestávce se znovu rozbíhá fotbalová soutěž. Nabízíme termíny zápasů a zveme
všechny diváky na zápasy mužů i mladších a starších žáků. Přijďte nás povzbudit. Těšíme
se na Vás.
JARO MUŽI III.třída, sk. B – SEZÓNA 2021/2022
NE

3. 4. 2022

15:00

Chlebičov „B“

-

Skřipov

SO

9. 4. 2022

15:30

Skřipov

-

Budišovice

SO

16. 4. 2022

16:00

Skřipov

-

Dobroslavice

NE

24. 4. 2022

16:00

Služovice

-

Skřipov

SO

30. 4. 2022

16.30

Skřipov

-

P. Polom „B“

SO

7. 5. 2022

16:30

Chvalíkovice

-

Skřipov

NE

15. 5. 2022

16:30

Raduň

-

Skřipov

NE

22. 5. 2022

10:00

Hradec n. M.

-

Skřipov

SO

28. 5. 2022

17:00

Skřipov

-

Hrabyně

NE

5. 6. 2022

17:00

Skřipov

-

Suché Lazce

SO

11. 6. 2022

17:00

Horní Lhota

-

Skřipov

Případné změny nejsou vyloučeny!!!
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JARO STARŠÍ PŘÍPRAVKA, 1+5 sk. „B“ – SEZÓNA 2021/2022
ÚT

19. 4. 2022

16:30

Skřipov

-

SFC Opava „A“

ST

27. 4. 2022

17:00

Kylešovice

-

Skřipov

ÚT

03. 5. 2022

17:00

Skřipov

-

Hradec n/M

17:00

Raduň

-

Skřipov

PÁ

06. 5. 2022

ÚT

17. 5. 2022

NE

22. 5. 2022

14:00

Budišovice

-

Skřipov

ST

01. 6. 2022

17:00

Pustá Polom

-

Skřipov

ÚT

07. 6. 2022

17:00

Chvalíkovice

-

Skřipov

SO

11. 6. 2022

09:30

Slavia Opava

-

Skřipov

Volno

JARO MLADŠÍ ŽÁCI, 1+7 sk. „B“ – SEZÓNU 2021/2022
SO

09. 4. 2022

13:30

Štáblovice

-

Skřipov

NE

17. 4. 2022

09:00

Skřipov

-

SFC Opava „C“

NE

24. 4. 2022

09:00

Skřipov

-

Kylešovice „B“

ÚT

03. 5. 2022

17:00

Hlavnice

-

Skřipov

NE

08. 5. 2022

09:00

Skřipov

-

Budišov n/B

NE

15. 5. 2022

09:00

Skřipov

-

Štáblovice

ÚT

24. 5. 2022

16:00

SFC Opava „C“

-

Skřipov

SO

28. 5. 2022

10:00

Budišov n/B

-

Skřipov

NE

05. 6. 2022

09:00

Skřipov

-

Hlavnice

PO

13. 6. 2022

16:30

Kylešovice „B“

-

Skřipov

Gratulace
V únoru letošního roku oslavil své životní jubileum
hokejista Jaromír Jágr. Srdečně blahopřeji a nabízím
krátký úryvek rozhovoru z denního tisku.
Roky a roky ho provázela pověst rozpustilého hocha
pohádkově bohatého playboje, jenž hýří v kasinech
a okouzluje dívky širokými úsměvy házenými skrz
okénko kabrioletu. Jaromír Jágr v tomto vydání ale
již několik let neexistuje.
S věkem opustil lehkomyslnost, ponořil se do svého
nitra, do studia parapsychologie a také náboženství.
Velký zlatý kříž na krku nosí dlouho, ale až nyní se
začíná vyznávat z hluboké oddanosti Bohu.
www.ouskripov.eu
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“Mám k Bohu blíž než řada jiných lidí,“ řekl Jágr. “Věřím, že dobro vždy zvítězí, věřím
v zákony Bible.“
Rozmlouváte s Nejvyšším? “Jasně, každý u Něho hledá pomoc. Člověk si nemůže
namlouvat, že všechno dokáže sám. Na to jsme na tomto světě malí páni. A ti naivové,
co si myslí, že dokáží úplně všechno, brzy zjistí, že jsou hrozně dole. Tak je to zařízené –
lidé, kteří jsou poníženi, budou povýšeni a naopak, to platí stoprocentně.“
To nemáte z vlastní hlavy, to je citát z Bible... “Čtu si Bibli často. Jsou tam vážně
zajímavé věci.“
Co jste si třeba vzal do života? “Nejvíc asi to, že vše zlé je pro něco dobré. Kdo si tohle
uvědomí, nenechá se jen tak něčím rozházet.“
Věříte ještě v něco? V nějaké talismany? “Nepotřebuji talismany, mám víru. Není to
talisman v pravém slova smyslu, ale je to nejsilnější, co člověk může mít.“
Jste šťastný? “Šťastný je ten, kdo chce být šťastný. Štěstí je vůbec relativní a většina
lidí se z něj netěší z jednoho prostého důvodu – i když zažijí něco skvělého, snaží se
to porovnávat s něčím ještě lepším. A zůstávají nešťastní. Hokej je byznys. Vůbec celý
svět jde tímhle směrem. Je to rozjetý vlak a jeden, dva lidé jej těžko zastaví. Hnát se
za mamonem je prostě zaběhlou tradicí. Až když se lidé přiblíží smrti, uvědomí si, že
na světě jsou daleko důležitější věci než honba za nějakými sportovními úspěchy nebo
penězi.“
Nepřijde vám zvláštní, že takhle mluví muž, který ročně vydělává miliony dolarů?
“Problém je jinde. Svět je tak zkažený, že peníze jsou jedinou záchranou, neboť na druhé
se spolehnout nemůžete. Bohužel se tak potom dá říci, že když nemáte peníze, nemáte
nikoho. Společnost sám nezměním, jen se snažím, aby peníze nezměnily mě.“
Jiří Vícha
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Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádají pro Diakonii Broumov

SBÍRKU ŠATSTVA

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• Veškeré oděvy – dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
• Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
• Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
• Záclony, závěsy
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy – ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře
Věci, které vzít nemůžeme:
• znečištěný a vlhký textil
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
• nábytek, jízdní kola, kočárky
• lyže, lyžáky
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Sbírka se uskuteční:
v sobotu 14. května 2022 od 8.00 hod. do 11.00 hod
v moštárně ve Skřipově

Děkujeme za odevzdané věci!

www.ouskripov.eu
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Masopust ve Skřipově…
Když se řekne masopust, lidem se vybaví hlavně pestrobarevné masky, masopustní
průvod nebo třeba karneval.
Pojem masopust má v dnešní době hned několik různých významů. Většina lidí si pod
tímto názvem představí dlouhé slavnostní období mezi Vánocemi a začátkem postní
doby, která trvá od svátku Tří králů až do Popeleční středy. Jiní pak jako masopust
označují třídenní svátek, jenž se slaví na konci masopustního období, tedy pouze
masopustní neděli, pondělí a úterý.
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Jak je patrné již ze samotného názvu, slovo masopust má původ ve slovním spojení
„opustit maso“. Pravděpodobně se jedná o doslovný překlad románského výrazu, což
dokazuje třeba italský název carnevale, který vznikl ze slov carne neboli maso a levare
neboli odložit. Do češtiny se pak tento výraz dostal hned ve dvou podobách, a to jako
masopust a také jako převzaté slovo karneval.
Zatímco někteří lidé mají dojem, že masopust souvisí se slovem půst, ve skutečnosti jde
o pouhou shodu náhod.
V Čechách i na Moravě mají masopustní reje a oslavy dlouhou tradici, kterou je možné
doložit písemnými záznamy již ze 13. století. V těch se můžete dočíst, že se jednalo
o lidovou zábavu, kterou se různí mravokárci pokoušeli aktivně potlačit. Nikdy se jim
však nepodařilo oblíbenou tradici narušit, jelikož se jednalo o svátek, kterého se účastnili
všichni lidé, od těch nejchudších až po tehdejší panovníky. Rej masek a další masopustní
zvyky údajně mají svůj původ v předkřesťanských slovanských obřadech a oslavách
konce zimy. Bujaré veselí spojené s příchodem nového vegetačního roku se mimo jiné
zapsalo také do civilního řádu, a to jako oslavy předjaří, které se později proměnily
v masopustní zábavu.
Období masopustu a obzvláště pak masopustní průvod si lidé spojují především
s maškarami, které se vydávaly na cestu vesnicí či městem, aby obveselily místní
obyvatelstvo. Některé z nich se objevovaly každoročně a byly obecně velmi oblíbené.
Masopustní průvody se tak rozhodně neobešly bez medvědáře, který na řetězu vedl
svého medvěda, jenž během obchůzek tančil s hospodyňkami, aby jim jako symbol
plodnosti zajistil dobrou úrodu.
Na některých místech se masopust o půlnoci ukončoval „pochováním basy“, což
symbolizovalo skutečnost, že během postní doby si hudebníci na své nástroje nezahrají
a na nějakou dobu končí také taneční veselice.
A je chvályhodné, že tuto tradici, u nás už pozapomenutou, se snaží obnovit naši mladí
ze Skřipova. Dík za to patří především Patriku Laryšovi a z „hudebního zmrtvýchvstání“
skupině Nátisk. A tak v sobotu 26. února vyrazil již dopoledne průvod maškar v čele
s medvědem. A je také chvályhodné, že naši spoluobčané tuto kratochvíli podpořili
a aktivně se jí i zúčastnili. Bez nich a jejich zapojení by tyto zvyky nebylo možné
dodržovat a provádět. Takže na závěr děkujeme všem zúčastněným.
Milan Lindovský

www.ouskripov.eu
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Výsledky Tříkrálové sbírky za rok 2022
ve farnosti Skřipov
Místo
Skřipov

Částka
Obecní úřad

3 350 Kč

Prodejna Tempo

4 336 Kč

Kostel
Skřipov celkem

15 615 Kč
23 301 Kč

Hrabství

Kaple + kulturní dům

12 400 Kč

Jakubčovice

Kaple

14 270 Kč

Farnost celkem

49 971Kč

Poděkování
Hlavní díky patří Vám všem – štědrým dárcům ze Skřipova, Hrabství i Jakubčovic. Další
poděkování posílám Obecnímu úřadu ve Skřipově i prodejně Tempo ve Skřipově za
možnost umístit v jejich prostorách pokladničku.
Děkuji P. Adamovi za to, že Tříkrálová sbírka mohla proběhnout také v kaplích v rabství
a v Jakubčovicích i v kostele ve Skřipově.
Děkuji.
Sylva Víchová

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 6. 2022 na
adresu zpravodajsah@email.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
Redakční rada: Pavla Boháčová, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: Obec Skřipov
Vydáno: Březen 2022
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Zpravodaj Skřipova a Hrabství

MAMINKY A BABIČKY, TEŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

SVÁTKU MATEK

na pohádku Lotrando a Zubejda a vystoupení žáků ZŠ
při příležitosti

v neděli 8. 5. 2022 ve 14:00

do Kulturního domu Hrabství

ZŠ a MŠ Skřipov Vás srdečně zve

