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Vážení a milí spoluobčané,
léto je za námi, prázdniny skončily, děti jsou zpět ve škole a my dospělí,
doufám že po dovolených plni sil, opět v plném zatížení v pracovním
procesu.
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje byly ukončeny rekonstrukce
dvou místních komunikací ve Skřipově. Děkuji občanům, kteří bydlí
u těchto cest, za spolupráci a pomoc při rekonstrukci silnic. Zároveň
probíhá oprava komunikace v Hrabství - “Hranice”. Tato by měla být
dokončena do 15. 10. a v týdnu od 1. 10. do 6. 10. se bude pokládat
živice a dojde k omezení dopravy na této komunikaci. Všichni, kterých se
toto omezení dotýká, budou včas uvědoměni. Chtěl bych podotknout,
že těmito opravami samozřejmě nekončíme a v příštím roce budeme
pokračovat dále.
K dalšímu omezení dopravy dojde v Hrabství v části “Výhon” při
prodlužování kanalizace. Vždy bude uzavřen pouze krátký úsek a po
položení kanalizace a tlakové zkoušce bude uvolněn pro dopravu.
Stejně jako u oprav komunikací prosím občany o trpělivost.
Chtěl bych Vás na tomto místě upozornit na výzvu Moravskoslezského
kraje a Ministerstva ŽP na výměnu kotlů. Mnozí z Vás již o ní slyšeli – první
kolo bylo okamžitě vyčerpáno – druhé je stále otevřeno, a tak ti z Vás,
kteří uvažují o výměně kotle, by tuto dotaci mohli využít. Dotace má
název “Společný program kraje a Ministerstva ŽP na podporu výměny
stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní
automatické kotle”. Uzavření této dotace je v den vyčerpání určených
peněz, nejpozději však do 31. 10. 2012. Celý text najdete na webových
stránkách MSK nebo přijďte na OÚ a zde Vám výzvu vytiskneme.
V uplynulém období proběhl na hřišti Dětský den, následovaný
Benátskou nocí v režii TJ Sokol Skřipov. Počasí konečně těmto
odkládaným akcím přálo, a tak věřím, že ti, kteří se zúčastnili, odcházeli
spokojeni. Zde bych chtěl poděkovat organizátorům Dětského dne za
to, že si našli čas pro uspořádání této akce.
Přeji Vám pěkný podzim a budu se těšit na setkání s Vámi na dalších
kulturních akcích, které jsou uvedeny dále v tomto čísle Zpravodaje
Váš starosta Radim Čech
www.skripov.cz

3

Usnesení
Usnesení z 16. zasedání ZO Skřipov konaného dne 20. 8. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
125/16 program zasedání
126/16 Zadání Územního plánu Skřipov
127/16 Smlouvu o dílo s Ing. arch. Jaroslavem Haluzou, Hynaisova 3,
Ostrava na zpracování Územního plánu Skřipov a pověřuje
starostu k jejímu podpisu
128/16 Smlouvu o dílo č. 212059 SKR s firmou
SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Krnov na
rekonstrukce místních komunikací a pověřuje starostu
k jejímu podpisu
129/16 výběrovou komisi na zpracovatele projektové
dokumentace sociálních bytů a OÚ ve staré škole ve
složení: Ing. Radim Čech, Eva Ulmanová, Ing. Petr Hruška,
Ing. Miloš Cihlář, Ing. Stanislav Kyjovský
Termín jednání: 24. 8. 2012 v 15.30 hod, OÚ Skřipov
130/16 Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8009206
Skřipov, p.č. 560/4, Cihlář, přípojka k NN na pozemcích
parc. č. 938/1-zahrada a 1650 – ostatní plocha, k. ú. Skřipov
za náhradu ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu k jejímu
podpisu
Zastupitelstvo obce pověřuje:
131/16 starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
výběrového řízení na akci „Byty a OÚ – stará škola“
132/16 starostu k jednání se SSMSK a krajským úřadem ve věci
podílu na opravách státních komunikací
133/16 starostu vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci
na prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu za
pozemek p. č. 858/3, k. ú. Skřipov
Zastupitelstvo obce ukládá:
134/16 FV připravit rozpočtové opatření na úhradu akce
„Byty a OÚ - stará škola“
4
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135/16 FV prověřit finanční možnosti rozpočtu na realizaci
prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu za pozemek
858/3, k. ú. Skřipov

Úhrada za odstraňování komunálních
odpadů
Upozorňujeme občany, že poplatek za odstraňování komunálního
odpadu za druhé pololetí 2012 je potřeba uhradit do do 31. 10. 2012.
Poplatek na osobu v poloviční výši činí 246 Kč. Úhrada je možná na účet
č. 1842511389/0800 nebo v hotovosti v pokladně OÚ ve Skřipově nebo
v úřední hodiny v KD Hrabství..

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 20. 10. 2012 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na
ostatní domovní odpad, lednice, televize, papíru (do balíku svázané
noviny, časopisy, reklamní letáky) autobaterie a pneumatiky z osobních
automobilů.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00
hod.
Stanoviště kontejneru: Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
Hrabství - před hasičskou zbrojnicí.

Svoz domovního odpadu v zimním období
Od 11. 10. 2012 bude zahájen týdenní svoz komunálního odpadu
(každý čtvrtek).

Zájezd pro seniory
do Rožnova pod Radhoštěm
Obecní úřad Skřipov a Zahrádkáři Skřipov uspořádali v sobotu
14. července 2012 zájezd pro seniory do Rožnova pod Radhoštěm.
V areálu Dřevěného městečka se konal 19. ročník setkání mistrů cechu
www.skripov.cz
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pekařského spojený se soutěžemi „O nejlepší chleba“ a „O nejlepší
rohlík“. Byl také připraven bohatý kulturní program. Velký úspěch
mělo vystoupení dechové hudby Zubřanky, Mistřiňanky a folklorního
souboru Radhošť.
Pěkný zážitek nám při odchodu k autobusu trochu pokazil vydatný déšť.
Za OÚ a Zahrádkáře Veronika Víchová

Škola v období prázdnin
Ani v období prázdnin nezela Základní škola a Mateřská škola ve
Skřipově prázdnotou. Ve škole probíhaly opravy, které přispěly ke
zkvalitnění celkového prostředí školy. Byla vymalována školní družina,
Mateřská škola ve Skřipově, šatny a sociální zařízení u tělocvičny
a malá jídelna. Nově byla položena dlažba na vstupní schodiště do
školy a bezbariérového vstupu do tělocvičny. V některých třídách
školy byla přidána topná tělesa, protože v zimním období bylo
v těchto třídách chladněji. V Mateřské škole v Hrabství byly zazděny
skleněné cihly na schodišti, aby se zabránilo promrzání stěny a došlo
k vymalování schodiště, dodatečně budou vyměněny také vstupní
dveře. Došlo zde také k výměně plynového kotle. V obou mateřských
školách byly instalovány mísící baterie na regulaci vody a školky byly
vybaveny nábytkem na uskladnění dětských lehátek a lůžkovin. Tento
nábytek byl pořízen z daru SRPDŠ v hodnotě dvacet tisíc korun. Herna
MŠ ve Skřipově byla vybavena novým moderním nábytkem, který
jistě zpříjemní dětem pobyt v MŠ. Postupně se budeme snažit novým
6
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nábytkem vybavit také prostory MŠ Hrabství. Z rezervního fondu
vytvořeného z kladného hospodářského výsledku z minulých let byly
zakoupeny nové učebnice pro žáky školy, dětská lehátka do MŠ Skřipov
a stoly pod počítače do počítačové učebny.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na opravách a úpravách naší školy.
Mgr. Bc. Eva Víchová, ředitelka školy

Co nás čeká v tomto roce?
Základní škola a Mateřská škola Skřipov zahájila školní rok 2012/2013
s celkovým počtem 145 žáků, do MŠ Skřipov nastoupilo 28 dětí a do
MŠ Hrabství 18 dětí. Do školních lavic zasedlo 11 prvňáčků, kterým
přejeme hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí
a dovedností. Finanční situace nás i v tomto roce přinutila spojit dva
ročníky (2. a 4. ročník) do jedné třídy.
V pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Dětem
skončilo období volnosti a nastal čas povinností. Žáky čeká období
učení a poznávání. Proces vzdělávání ovšem není snadný, je spojený
s překonáváním a námahou, podle starého hesla „žádný učený z nebe
nespadl“. Úkolem školy bude i nadále rozvíjení osobnosti žáků tak,
aby mohli samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit se
odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich
věku. Naší snahou je důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí
uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí
a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřujeme
se na podporu funkčních gramotností u žáků, na rozvoj čtenářské
gramotnosti a na osvojení a utvrzení základního učiva. Žáky povedeme
k samostatnosti, budeme je učit utvářet si vlastní názor, práci v týmu,
individuální odpovědnosti.
Důležitým úkolem všech pracovníků školy je zaměření na prevenci
rizikových jevů a zajištění optimálních podmínek pro rozvoj zdraví
žáků a zajištění účinné individuální péče žákům s výukovými problémy
a vývojovými poruchami.
Žáky čeká v průběhu školního roku tradičně mnoho akcí – soutěže,
besedy, olympiády, exkurze, vycházky a kulturní akce. Děti MŠ a žáci
1. až 3. ročníku absolvují kurz plavání, 5. ročníku zimní ozdravný pobyt
www.skripov.cz
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a sedmáci pojedou již tradičně na týdenní lyžařský výcvik. Všem žákům
bude na začátku školního roku nabídnuta také bohatá zájmová činnost.
Všechny třídy, včetně mateřských škol, se zapojí do celoročního projektu
„Rok stromu“. Čeká nás nemalá práce, protože chceme požádat
o udělení titulu Ekoškola a přiřadit se tak k 254 školám z celé České
republiky. I v tomto školním roce budeme dále pracovat na projektu
EU Peníze školám. Učitelé se opět v rámci dalšího vzdělávání pedagogů
zúčastní seminářů a školení tak, aby mohli nově získané poznatky
uplatnit ve vyučovacích hodinách. Nadále chceme zlepšovat trvalý
a plynulý přenos informací rodičům. Mezi naše priority patří součinnost
rodiny a školy, úsilí o soulad ve výchovném působení. Přestože jsme
přesvědčeni, že naše škola je dobře vybavena multimediální technikou,
chápeme jako trvalý úkol zajišťování její modernizace a doplňování
v souladu s trendy vývoje. Také v tomto školním roce chceme
pokračovat v podpoře činnosti školního parlamentu a ekotýmu. Nadále
budeme aktivně přistupovat k třídění odpadových surovin. Naším
cílem je realizace příjemného a esteticky působícího prostředí, na
jehož úpravě by se podíleli i naši žáci. Přáli bychom si, aby naši žáci
pracovali v příznivé a přátelské atmosféře a v ovzduší spolupráce mezi
nimi a pracovníky školy, využívali možnosti, které nabízíme tak, aby jim
práce ve škole přinášela radost a uspokojení, nám pedagogům pocit
z dobře odvedené práce a vám rodičům přesvědčení, že naše škola je
pro vaše děti tou správnou alternativou vzdělávání.
Mgr. Bc. Eva Víchová, ředitelka školy

Slavnostní zahájení školního roku,
přivítání s prvňáčky
V pondělí 3. září se po prázdninách žáci opět vydali do školy. Slavnostní
ráz tomuto dni každoročně dodává oficiální zahájení školního roku
a přivítání s prvňáčky. Žáci všech ročníků se se svými učiteli shromáždili
v tělocvičně školy, aby si poslechli projevy paní ředitelky a pana
starosty a zhlédli kulturní vystoupení spolužáků. Program byl zahájen
příchodem prvňáčků v doprovodu žáků 9. ročníku. Pyšní rodiče
prvňáčků sledovali své děti, jak hrdě přijímají významnou životní roli,
roli školáka. Paní ředitelka a pan starosta ve svých projevech mimo
8
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jiné popřáli žákům mnoho úspěchů ve škole a deváťákům hodně
energie a píle do náročného posledního roku školní docházky. Na
závěr vystoupili žáci s nacvičeným kulturním programem. Adam Dušek
(6. r.) recitoval, sestry Barbora a Adéla Víchovy (3. r., 9. r.) zahrály na
kytaru, Kateřina Lebedová a Nikol Jedličková (5. r.) zazpívaly, Lucie
Štalmachová a Klára Dudysová (6. r.) vystoupily s hrou na zobcovou
flétnu. Po skončení programu se žáci s třídními učitelkami přesunuli
do svých tříd a seznámili se se základními organizačními záležitostmi.
Pro prvňáčky a jejich rodiče pokračoval program v obřadní síni, kde
byly děti slavnostně uvítány mezi školáky.V obřadní síni vystoupili
s krátkým programem tito žáci: Klára Dudysová – báseň, hra na flétnu,
Lucie Štalmachová – hra na flétnu a Pavel Řeháček – hra na akordeon.
Pan starosta předal dětem kornouty sladkostí a rodiče od obce obdrželi
1000 Kč na školní pomůcky. Nezbývá, než letošním prvňáčkům popřát,
aby se jim v naší škole líbilo a každý den se do lavic rádi vraceli.
Mgr. Petra Darebníčková

Jak jsme začali
Začátek školního roku přináší změnu i u nás v mateřských školách.
Přišli k nám noví kamarádi a kamarádky, do skřipovské MŠ nastoupilo
7 nových dětí, v Hrabství jich přibylo 5. Snažíme se, aby jejich nástup byl
příjemný a klidný a ony byly spokojené. V průběhu letošního školního
roku máme opět připraveno mnoho doplňkových akcí, jako jsou
třeba divadelní představení, návštěvy kina, keramické tvořivé dílny.
Děti mohou navštěvovat kroužek zumby pod vedením p. Michaely
Kubánkové, kroužek angličtiny s p.uč. Martinou Balovou, plavecký kurz
v Opavě nebo základy dechových cvičení a hry na flétnu. Věřím, že mají
z čeho vybírat a nudit se nebudou. Vždyť během roku je ještě spousta
dalších akcí a činností, kterých se mohou zúčastnit a na kterých se
mohou podílet nejen ony, ale i jejich rodiče. Tak hurá do toho!
Hana Stanovská

www.skripov.cz
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Dětské zastupitelstvo 2012/2013
Letošní školní rok jsme odstartovali s plným nasazením. Na první
pracovní schůzce jsme nové členy z řad žáků 5. ročníku seznámili s prací
členů, rozdělili si patronátní třídy a nastínili si plán práce, který jsme
kromě již tradičních akcí obohatili o nové. Scházíme se pravidelně
1x měsíčně. Snažíme se o blízkou spolupráci Dětského zastupitelstva
s třídním učitelem a patronátními třídami. Taktéž je práce zaměřena na
seznamování dětí s aktuálními informacemi o dění ve škole. Jsou také
projednávány připomínky a podněty žáků k činnosti školy.
A co pro vás letos chystáme? Kromě tradičního turnaje v přeskoku přes
švihadlo, skoku z místa snožmo, o krále střelců na koš, soutěžení ve
skládání puzzle… připravujeme spolupráci s organizací UNICEF a soutěž
o Miss panenka, organizační pomoc při akci pro rodiče a děti Pohádkový
les a víc už prozrazovat nebudeme.
Závěrem zbývá ještě poděkovat SRPDŠ za finanční podporu při
zakoupení odměn soutěžícím. O naší činnosti je možné se informovat
na www stránkách školy.

Prázdninové vzpomínání žáků 5. třídy
• S rodinou a přáteli jsme jeli do Beskyd. Chodili jsme po horách, byla
•
•

•
•
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tam legrace. Týden na to úplně stačil. Za pár dnů jsme jeli za dědou
do Kravař. Byly tam kolotoče a moc jsem si to užil.
Já jsem prázdniny prožila se sestrou a kamarády pod stanem
u babičky. Poznala jsem nové kamarády a moc se mi to líbilo
S tátou jsem byl v srpnu v jesenických horách. Cestou jsme si dali
oba malého šlofíka. Když jsme vlakem dojížděli do Jeseníku, v tom
nejlepším nás probudil průvodčí na přestup. Hory nám přinesly
nejeden příjemný zážitek.
O prázdninách jsem byla na pouti v Kravařích a to se mi moc líbilo.
Byla jsem na těch nejhorších kolotočích a to bylo dobré. Byli jsme
tam asi do půl 10 a stálo to za to. Nedalo se to ani popsat.
Já jsem o prázdninách byla v Boskovicích ve westernovém městečku.
Nejvíce se mi líbily prolézačky a Indiáni. Pak jsme byli v Dinoparku
ve Vyškově. Nejvíce se mi tam líbilo všechno. Také jsem byla ještě
Zpravodaj Skřipova a Hrabství

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

v Olomouci a v Ostravě v ZOO. Zvířata byla moc pěkná. Spoustu času
jsem o prázdninách prožila na kolečkových bruslích a na kole.
Byli jsme na dovolené v Brně. Bylo to fajn, byli jsme v různých
jeskyních. Pak jsme byli v Dinoparku Vyškov, ZOO Brno a úžasný byl
krytý bazén i se saunou v Boskovicích. Také jsme byli v kině a hodně
mě bavilo ježdění na kolečkových bruslích.
O prázdninách jsme byli na Malé Morávce. Hned u chatky jsme měli
bazén. Voda byla ale pouze ledová. Měla maximálně 16 stupňů.
Nejvíce se mi líbilo v lázních. Na příští rok se těším na Slovensko.
O prázdninách jsem jela na Jižní Moravu. Cestou jsme se jeli podívat
na stará letadla, do kterých jsme se mohli podívat dovnitř. Také
jsme byli ve skanzenu. Tam bylo hodně starých domů. Na prázdniny
vzpomínám ještě dnes.
O prázdninách jsem byl v Chorvatsku. Byly tam bezvadné tobogány
a veliké trhy. No super.
V srpnu jsem byl v ZOO. Viděl jsem tam slony, žirafy, zebry a spoustu
dalších zvířat.
Mým největším zážitkem o prázdninách byla návštěva zámku
Hluboká. Má své kouzlo.
O prázdninách jsem byl v Turecku. Letěl jsem letadlem. Když jsme
vystoupili, bylo tam hrozné vedro a dusno. Výhled z hotelu taky nic
moc. Za týden jsme letěli domů a já se moc těšil, protože doma je
doma. Máme tady krásně.
Během prázdnin mne potkala nepříjemná nehoda. Tak nešikovně
jsem zakopl, že jsem musel do nemocnice na šití.
O prázdninách jsem byl s rodinou v Praze. Bydleli jsme u tety a každý
den jsme někam vyrazili. Zajímavá byla návštěva muzea lega. Je
neuvěřitelné, co se dá všechno postavit. Bylo toho spousta. Domů
jsem si přivezl spoustu zážitků.
Byl jsem u tety v Brně. Nejvíce se mi líbilo 5D kino a parník. Už teď se
ale těším na ty prázdniny následující.

www.skripov.cz
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Prevence rizikového chování
Cílem působení v oblasti prevence je dítě, zodpovědné za vlastní
chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Nejen v prevenci
platí, že méně a dobře je efektivnější než více a špatně. Pedagogičtí
a další pracovníci školy, jež se na realizaci minimálně preventivního
programu podílejí, se snaží o každodenní působení na děti. Snažíme
se našim žákům poskytnout co nejvíce informací z oblasti zdravého
životního stylu a volnočasové aktivity, kde by se nadále rozvíjeli.
Nezastupitelnou složkou je sociální klima školy, zejména rozvoj úcty,
důvěry, snášenlivosti, empatie, dále otevřené vztahy s rodiči a veřejností
a v neposlední řadě stanovení si a dodržování pravidel chování s právy
a povinnostmi všech účastníků života školy.
Rodiče i žáci mohou využívat konzultačních hodin školního metodika
prevence
žáci: středa 7.00 – 7.45 hodin
rodiče: středa 13.30 – 14.30, případně dle domluvy
Závěrem lze říci, že Minimální preventivní program (lze nahlédnout na
www stránkách školy) je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou
dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci,
rodiče, odborníci. Jeho celkovou efektivitu je možné zjistit až tehdy,
kdy žáci opustí školu a dokáží, že se umějí uplatnit v konkurenční
společnosti bez různých „berliček“. Celá práce v průběhu školního roku
vede ke snaze vytvořit ze třídy ostrov bezpečí, kde silný chrání slabšího,
kde platí právo a spravedlnost. Neboť „Existuje spousta drog, která
vytváří z mozku cár bezcenného papíru“.
Mgr. Vlasta Večeřová, školní metodik prevence

Škola a environmentální výchova
Asi se někteří ptáte, co to ta environmentální výchova vlastně je? Jde
v podstatě o ekologickou výchovu, tedy výchovu k odpovědnému
zacházení s životním prostředím. A že se ve skřipovské škole toho
nedělá zrovna málo, vás možná překvapí a určitě potěší.
Již v minulém roce se naše škola přihlásila do mezinárodního programu
12
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Ekoškola (zapojeno je 52 zemí). Děti se věnovaly celý rok problematice
třídění odpadů, podařilo se nám svépomocí vybavit všechny třídy
sběrnými nádobami na plasty, sbírá se také papír. Díky programu
Recyklohraní sbíráme ve škole také staré baterie a máme u nás také
červený kontejner na odběr vysloužilého elektrozařízení. Třídit s námi
mohou samozřejmě také rodiče a vlastně vy všichni ze Skřipova a okolí.
Členové Ekotýmů se zúčastnili 3 seminářů a také návštěvy školy, která
již titul Ekoškola má. Oslavili jsme také společně s panem starostou
a panem ředitelem městských lesů Den Země.
V letošním roce se chceme s dětmi zaměřit na šetření vodou a vylepšovat
si také prostředí školy, aby se ve škole každý cítil dobře. Čeká nás nemalá
práce, protože chceme požádat o udělení titulu Ekoškola a přiřadit
se tak k 254 školám z celé České republiky. Těšit se můžeme také na
soutěž ve sběru papíru a členové Ekotýmu začnou vydávat čtvrtletník
Eko(š)koláček. Členové Ekotýmu mají před sebou výlet na osvětovou
akci Najdi si svůj červený kontejner, je to jejich odměna za celoroční
práci. Celá škola včetně dětí ze školky a prvňáčků, i když ti toho mají
teď hodně na starost, se zapojí do školního celoročního projektu Život
našeho stromu.
Jestli jsem, děti, na nějakou vaši práci zapomněla, moc se omlouvám,
ale sami vidíte, i tak je toho spousta. To vše se nám jistě daří jen díky
podpory rodičů, obce a vedení školy. Děkujeme za podporu i spolupráci,
moc si jich vážíme.
Mgr. Lenka Martinková

www.skripov.cz
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Stanovení ceny pronájmu
tělocvičny a hřiště
S platností od 1. 9. 2012 jsou stanoveny ceny pronájmu takto:
Tělocvična:
1. Cena za první hodinu 200,- Kč, za každou další započatou
půlhodinu 70,- Kč.
Čas

1h

1,5 h

2h

2,5 h

3h

3,5 h

4h

Kč

200,-

270,-

340,-

410,-

480,-

550,-

620,-

2. Půjčovné za míč 20 Kč/h.
3. Děti a žáci ZŠ a MŠ Skřipov užívají tělocvičnu pod dohledem
zodpovědné osoby zdarma.
Hřiště s umělým povrchem:
1. Za první hodinu 80,- Kč, za každou další započatou půlhodinu
40,- Kč.
2. Děti a žáci ZŠ a MŠ Skřipov užívají hřiště pod dohledem
zodpovědné osoby zdarma.
V pondělí, úterý a čtvrtek je možné pronajmout si tělocvičnu a hřiště
pouze do 20:00 hodin.
V tyto dny se o provoz tělocvičny starají zaměstnanci školy. V ostatní
dny zajišťuje provoz tělocvičny a hřiště pan J. Kuřica.
Mgr. Bc. Eva Víchová, ředitelka školy

Fotbalový podzim 2012
Naši fotbalisté vstoupili do podzimních bojů okresní trojky v sobotu
25. srpna na půdě Nových Sedlic. Fotbalové štěstí přálo více domácímu
celku, který zvítězil 1:0. Ve druhém zápase jsme získali po perfektním
výkonu našeho brankáře Oldy Žáka a brankách Pavla Cihláře, Davida
Horáčka a Ondry Hrbáče první tři body.
Časový rozpis všech podzimních zápasů nabízíme následovně.
16
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NIKOL NÁPOJE III. třída sk. „B“ - MUŽI - PODZIM 2012
SO

18. 8.

15:00

SO

25. 8.

17:00

N.Sedlice - Skřipov

SO

1. 9.

15:00

SO

8. 9.

16:30

SO

15. 9.

16:30

SO

22. 9.

16:00

NE

30. 9.

16:00

SO

6. 10.

15:30

NE

14. 10.

15:30

SO

20. 10.

15:00

Skřipov - Slavkov „B“

SO

27. 10.

15:00

Březová - Skřipov

SO

3. 11.

14:30

Skřipov - Vítkov „B“

SO

10. 11.

14:00

Skřipov - Chvalíkovice
Hlavnice - Skřipov
Skřipov - Dolní Životice
Budišov n. B - Skřipov

1 : 0
3 : 2
1 : 2
1 : 1
1 : 1

Skřipov - Otice „B“
Holasovice - Skřipov
Skřipov - Větřkovice
Kyjovice - Skřipov

Brumovice - Skřipov

Naši mladší žáci přivítají k prvnímu mistrovskému utkání žáky
ze Suchých Lazců.
Časový harmonogram utkání vypadá následovně.
ŠAFRÁN - Stavitel soutěž mladší žáci 1+5
ST

29. 8.

17:00

ST

5. 9.

17:00

P. Polom - Skřipov

Skřipov - Suché Lazce

ÚT

18. 9.

17:00

SFC Opava - Skřipov

ČT

20. 9.

14:30

Skřipov - Chuchelná

SO

22. 9.

14:00

Skřipov - Háj ve Slezku

ST

3. 10.

16:30

SO

6. 10.

13:30

ST

17. 10.

16:00

Štítina - Skřipov

SO

20. 10.

13:00

Skřipov - Chlebičov

SO

27. 10.

16:00

6 : 10
7 : 5

Mokré Lazce - Skřipov
Skřipov - Kravaře „B“

Strahovice - Skřipov

Na každém domácím utkání jsou díky sponzorům slosovatelné
vstupenky.
Přijďte se pobavit a povzbudit naše malé i velké fotbalisty. Na Vaši
návštěvu se těší hráči a pořadatelé.
Jiří Vícha

www.skripov.cz
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Rybářské závody
V sobotu dne 23. 6. 2012 uspořádal Spolek rybářů Skřipova a Hrabství
již třetí ročník rybářských závodů na obecním rybníku ,,Ešik‘‘. Letošního
ročníku se mohli zúčastnit nejen členové spolku, ale také rybáři z řad
široké veřejnosti. Sraz rybářů byl stanoven na 6:30 hod. Po zaplacení
startovného si lovci vylosovali čísla míst, ze kterých začali chytat,
a obdrželi tabulku pro zapisování svých úlovků. Lovit se mohlo na dvě
udice a chytat se mohly všechny druhy ryb kromě dravců. Hlavní soutěž
byla v kategorii ,,Největší počet ulovených ryb“, všechny ulovené ryby
byly změřeny a jejich délky byly sečteny. Zvláštní cena byla za ,,Největší
rybu“, tedy nejdelší ulovenou rybu. V 7:00 započal lov a rybáři nahodili
své návnady do vody. Letošní ročník byl zorganizován o měsíc dříve
než loni, a sice pro stálejší počasí a hlavně aktivnější ryby než v měsíci
srpnu. To se vyplatilo a první úlovek na sebe nenechal dlouho čekat.
V 10:00 byla vyhlášena patnáctiminutová přestávka, během které
si rybáři opět losovali nová lovná místa. V 10:15 již lovci měli znovu
nahozeno ve vodě. Během soutěže bylo pro rybáře a návštěvníky
zajištěno občerstvení a grilované klobásy. Konec závodů byl naplánován
na 13:00. Během závodů byly nachytány ryby v celkové délce 737,5 cm.
Na vítěze čekaly odměny v podobě pohárů a peněžních poukazů do
prodejen rybářských potřeb, které do soutěže věnoval OÚ Skřipov.

18
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Pohár za první místo v hlavní kategorii vyhrál Ladislav Jaroš za ulovené
ryby v celkové délce 147 cm. Druhé místo získal Michal Sedlák za
ulovené ryby v délce 145,5 cm a třetí skončil Jan Melecký za ulovené
ryby v délce 141,5 cm. Zvláštní cenu za největší ulovenou rybu získal
opět Ladislav Jaroš, a to za zdolaného kapra délky 52 cm. Jako již
minulý rok bylo pro návštěvníky připraveno rybářské odpoledne.
Zájemci si mohli bez poplatku zachytat a v případě úspěšného lovu
si mohli rybu odkoupit. Odpoledne bylo taktéž pro návštěvníky
připraveno občerstvení, k dispozici bylo čepované pivo, grilované
klobásy, ale hlavně grilované ryby, které měly opět velký úspěch. Letos
nám přálo i počasí, bylo teplo, sluníčko svítilo, a tak mohli návštěvníci
sedět u rybníku až do pozdních hodin. Věřím, že všichni zúčastnění
a přihlížející byli s průběhem rybářských závodů spokojeni. Poděkování
patří panu starostovi, všem organizátorům a v neposlední řadě
návštěvníkům soutěže za jejich účast a podporu. Zvláštní poděkování
patří Viktorovi Pastyříkovi za zapůjčení elektrocentrály.
Tomáš Ulman, jednatel Spolku Rybářů Skřipova a Hrabství

Stanování
Tradičně jako každý rok jsme s mladými hasiči trávili pod stanem na
myslivecké chatě „Bravenčík“ dny od 3. 7. do 6. 7. 2012. Tentokrát
nás potěšilo krásné počasí, které nás provázelo celou dobu. Tento
ročník jsme zahájili netradičně pěší trasou lesem, plnou úkolů. Mladí
hasiči zjišťovali světové strany a učili se orientovat podle přírodních
úkazů. Pak na ně za odměnu čekal vydatný oběd, který nám po celou
dobu zajišťovali manželé Balharovi. Tímto bych oběma chtěla velice
poděkovat za to, že zpříjemnili ml. hasičům svými dobrůtkami celý
pobyt. Všichni jsme byli stravováním nadšeni a vydatně posilněni. Ze
srdce děkujeme!!!
Následující dny jsme trávili vesměs v lese, příprava her a aktivit pro
hasiče byla náročná, ale úsměvy a radost dětí znamenaly, že naše
snaha se vyplatila. Ať se jednalo o stezku naslepo a naboso, lesní trasu
poznávání nebo hledání pokladu, které nám připravil Michal Gebauer.
Také Míšovi velice děkujeme, byl a je skvělým přínosem pro mladé
hasiče. Všichni jej respektovali a našli v něm skvělého kamaráda.
www.skripov.cz
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Také nás během pobytu navštívil Víťa Vontorek a spol. a předvedl
naprosto skvělou ohnivou show. Všem se ukázka s ohněm moc líbila
a byla oceněna pořádným potleskem. Víťovi moc děkujeme za ochotu
a krásnou show. Letos jsme měli velice bohatý program, který také
doplnil Hynek Tížek autíčky na dálkové ovládání. Předvedl ml. hasičům
autíčka jak na trase, tak posléze v terénu myslivecké chaty a opět sklidil
veliký úspěch. Ostatně ml. hasiči si vše vyzkoušeli a trasu pořádně projeli.
Hynkovi patří veliké díky nejen za autíčka, ale i přípravu stanování.
Stejným dílem bychom chtěli poděkovat manželům Čechovým, kteří
nás každoročně podporují jak v přípravách, tak v aktivitách mladých
hasičů. Jsou skvělým přínosem a jsme rádi, že je máme. Děkujeme!
Večer nás čekala tradiční stezka odvahy. Letos si na nás strašidla
připravila jinou trasu a větší strašící efekty, které byly slyšet celým
Skřipovem. Věřte, že i my dospělí jsme měli co dělat, abychom ve
zdraví došli zpět. Bylo to krásně strašidelné a moc mládeži děkujeme
za přípravu a ochotu. A bohužel stezkou odvahy vše končí. I letošnímu
stanování je konec, ale příští rok se zase o tomto čase budeme těšit, že
něco nového a čarovného připravíme pro naše mladé hasiče.
Ovšem nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc. Nebýt pana
Luďka Štalmacha a jeho finanční podpory přes svého zaměstnavatele,
20
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který nám věnoval přes dotační fond Veolia 12.000,- Kč, tento luxusní
tábor mladí hasiči nemají. Patří mu velikánské DĚKUJEME a těšíme
se na další spolupráci. Také nesmíme zapomenout na myslivce, kteří
nám bez úplaty pronajali chatu a umožnili využití kuchyně. Opravdu
si toho velice ceníme ,a proto také pro zvěř každoročně chystáme
pamlsky v podobě kukuřice a kaštanů. Uklízíme paseky a sázíme nové
stromečky. Děkujeme moc. …a věřte, že tím napomáháme mládeži
k tomu, aby si více vážila přírody a okolí kolem nás.
Za mladé hasiče Radim a Martina Petrášovi

Dětský den
Dne 18. 8. 2012 byla krásná slunečná prázdninová sobota. Na hřišti ve
Skřipově se konal Dětský den, který se bohužel kvůli nepřízni počasí
nekonal už v červnu, jak je obvyklé.
Firma HON společně s TJ Sokol, Obecním úřadem, SDH, Zahrádkáři
a SRPDŠ (všichni ze Skřipova) se snažili přichystat pro děti zajímavý
a bohatý program.
Děti se mohly vydovádět na skákacích hradech, zaskákat si na
trampolíně, povozit se na kolotoči, vyzkoušet si střelbu lukem, nechat
se potetovat henou, od paní malířky si nechat udělat umělecký výtvor
na obličej nebo ruce. Byla nachystána ukázka jízdy autíček na dálkové
ovládání a ti starší si mohli zastřílet v laserové střelnici. Mnoho dětí
vyzkoušelo své štěstí. S velkou dychtivostí očekávaly, zda bude vytočeno
zrovna to jejich šťastné číslo, aby si následně mohly vybrat některou
z mnoha odměn. Po 15. hodině náhle utichl dětský jásavý smích. Děti
si posedaly do hloučku a s údivem pozorovaly společně s rodiči či
prarodiči vystoupení pana kouzelníka. Pak byly obdarovány spoustou
výtvorů z nafouknutých balónků.
Celým tímto programem provázel klaun, který na závěr provedl
losování vstupenek, a sedm dospělých si odneslo výhry. Pro všechny
bylo nachystáno bohaté občerstvení.

www.skripov.cz
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Za to, že se celá akce mohla uskutečnit, patří poděkování:
• sponzorům: HON a.s., TJ Sokol Skřipov, OÚ Skřipov, Zahrádkáři
Skřipov, Milan Lindovský, Karel Hon, Hynek Tížek, Minipivovar
Slezan, Pavla Kohutová, Katka a Igor Stecjukovi, Motorkáři
• a všem, kteří svůj volný čas věnovali přípravě a hladkému průběhu
celé akce.
Monika Honová

Humanitární sbírka v září 2012
Ve dnech 14.-15. a 21. září 2012 se uskutečnila sbírka šatstva pro
Diakonii Broumov. Zahrádkářům Skřipov společně s ČČK Hrabství se
opět podařilo odevzdat velké množství šatstva, nádobí a obuvi.
Děkujeme všem za odevzdané věci. Sbírkou pomáháme jak obci Skřipov,
které ušetříme náklady na odstraňování odpadu, tak také neziskové
organizaci Diakonii Broumov, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování a pracovní příležitost.
Zahrádkáři Skřipov

Ladislav Rusek – Šaman
Dne 27. července letošního roku zemřel v Olomouci po dlouhé těžké
nemoci rodák z Hrabství, pedagog, skaut, výtvarník, publicista a básník
pan Ladislav Rusek, který je mezi skauty znám pod přezdívkou Šaman.
Narodil se v Hrabství v domě č. 33, odkud pocházela jeho maminka
Hedvika, rozená Maivaldová. Ač se narodil ve Slezsku, větší část jeho
života je spojena s Moravou, a to především s Olomoucí, kde po
maturitě studoval na Pedagogické fakultě Palackého univerzity. Poté
deset let působil v základní škole v Postřelmově. V roce 1961 nastoupil
na pedagogický institut v Olomouci a posléze se stal pedagogem na
Palackého univerzitě, kde působil až do odchodu do důchodu v roce
1991.
Během svých studií byl žákem tak významných osobností jako byli
malíř Jan Zrzavý (malba a kompozice), Prof. Bohumil Markalous - John
22
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(estetika), malíř František Mokrý nebo Doc. Aljo Beran. V roce 1964 byl
na základě své tvorby a uspořádaných výstav přijat do tehdejšího Svazu
výtvarných umělců. Přestože je Ladislav Rusek považován předavším
za výtvarníka a grafika, jeho umělecký záběr je o hodně širší a dá se
o něm hovořit jako o skutečně renesančním člověku. Je autorem asi
30 článků, medailonů, esejů a kritik v deníku Lidová demokracie, dále
má na svém kontě vysokoškolská skripta, výtvarné kritiky, recenze,
katalogové vernisážové texty apod. V letech 1991 - 1995 vznikly jeho
esejistické a výchovné publikace (např. Vigilie s Woowotannou, Zelený
deník, Lesní moudrost a další). V letech 2000 - 2008 pak publikoval
v edici Ekumenická lesní škola (např. Duchovní aspekty výtvarného
umění, Skauting jako povolání, svědectví a služba, Zahrady zázraků
a další). Je však také autorem několika básnických sbírek a několika
sbírek haiku vydaných vlastním nákladem. Kromě těchto větších
titulů vyšlo v malých soukromých nákladech několik desítek drobných
i větších publikací se skautským obsahem. Všechny vlastní publikace
Ladislav Rusek také sám ilustroval.
Avšak jeho výtvarná tvorba pro skauting dosáhla světové proslulosti.
Vypracoval si osobitý rukopis a jeho grafiky jsou rozpoznatelné na
první pohled. Množstvím zpracovaných motivů se řadí po bok tak
světoznámých skautských výtvarníků jako byli Francouz Pierr Joubert
a Američan Norman Rockwell. Práce Ladislava Ruska byly vystavovány
na všech světových Jamboree. Svou tvorbou významně pozvedl
estetické a kulturní aspekty skautské výchovy. Je nejfrekventovanějším
ilustrátorem skautských publikací nejen u nás, ale i ve světě. Za své
zásluhy obdržel řadu skautských vyznamenání a při příležitosti jeho
osmdesátých narozenin mu bylo uděleno to nejvyšší a tím je Řád
stříbrného vlka, jehož nositeli může být jen dvanáct žijících držitelů.
V roce 2007 získal také Stříbrný kříž za zásluhy o skauting, udělený
Svazem polských harcerů spolu s čestným členstvím. Od roku 1993 je
doživotním členem Svojsíkova oddílu.
Více o osobnosti Ladislava Ruska, jeho hlubokých myšlenkách
a postojích se můžete dočíst v monografii, která vyšla v době jeho
osmdesátých narozenin. Obsahuje 160 stran, na nichž je zobrazeno
více než 400 děl tohoto plodného autora. Já sama jsem se o něm
dověděla při pobytu ve Staré Vodě od jeho přítele JUDr. Jana Pečínky
ze skautského oddílu Velký Týnec. Skauti z tohoto oddílu pomáhají
www.skripov.cz
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při obnově poutního místa ve Staré Vodě. Ladislav Rusek je autorem
motivu na zvonečku, vyrobeném zvonařskou dílnou na podporu obnovy
poutního chrámu, a řady příležitostných razítek s motivem poutního
kostela nebo Královské studánky, kterou se naprosto zdevastovanou
podařilo uvést do původního stavu. Přestože byl Ladislav Rusek velice
plodným umělcem, nepřestal být skromným člověkem a sám sebe ve
své monografii hodnotí takto: „Jsem prostým dělníkem na tomto díle
lidství“.
Eva Ulmanová
INZERCE >>
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Pozvánky
Základní škola a Mateřská škola Skřipov
připravuje ve spolupráci se SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov
pro všechny děti a rodiče

Pohádkový les
6. října bude připravena cesta lesem, kde ožijí pohádkové postavy,
které si pro děti připraví řadu úkolů a soutěží. Na pohádkovou cestu
se můžete vydat v době od 13:30 hod. do 14:30 hod. od areálu školy
(vstup do MŠ). Po úspěšném zdolání trasy bude připraveno malé
občerstvení a opékání špekáčků.

Těšíme se na hojnou účast

Obecní úřad Skřipov zve občany a příznivce kultury na
divadelní představení těškovického souboru „Berani“

„Manželské šarvátky“
v pátek 30. 11. 2012 v 18.00 hod. do KD v Hrabství.
Autobus ze Skřipova je zajištěn,
odjezd v 17.40 hod. z rozcestí.

www.skripov.cz
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Obec Skřipov ve spolupráci se
Základní školou a Mateřskou školou Skřipov
připravují na sobotu 15. prosince 2012 pro občany obou obcí

VÁNOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční v prostorách areálu školy a bude zahájen
ve 14.00 hod.
Program:
• Vystoupení žáků ZŠ a MŠ
• Prodej tradičních i netradičních výrobků
• Prodej výrobků žáků ZŠ
• Prodej zabijačkových pochoutek
• Občerstvení pro velké i malé
Přijďte se vánočně naladit,
těší se na Vás účinkující a pořadatelé.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
2. 12. 2012 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem
MKČR E 14140
Redakční rada: Vladan Boháč, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Září 2012

Obec Skřipov pořádá pro své seniory

Večer plný písniček

aneb vzpomínky žijí dál
13. 10. 2012 od 17:00 hod.
Kulturní dům Hrabství
Zábavný program s možností tance uvede DJ PAUL DOCTOR

Odjezd autobusu ze Skřipova rozcestí v 16:40

