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Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vás krátce informoval o dění v obci, a to jak za uplynulé
období, tak i o tom, co nás čeká v příštích dnech.
Velkou akcí, kterou se podařilo v termínu dokončit, je snížení energetické
náročnosti budovy Základní a mateřské školy ve Skřipově. O celé stavbě
naleznete více informací dále ve Zpravodaji, já bych chtěl na tomto
místě poděkovat celému personálu ZŠ a MŠ ve Skřipově a zejména
všem rodičům, kteří se podíleli na úklidu po výměně oken, za výbornou
spolupráci. Jen díky této skvělé spolupráci se podařilo zrealizovat
stavbu tak, že to výuku našich dětí téměř vůbec nenarušilo. Perfektní
organizační schopnosti uplatnila paní ředitelka Mgr. Eva Víchová, které
se podařilo sladit chod školy s probíhající stavbou, za což jí velmi děkuji.
Stále probíhá rekonstrukce budovy staré školy na byty pro seniory
a obecní úřad, postup je nyní viditelný i z venku a během prázdnin
dojde k dokončení prací.
V minulých dnech byla zahájena akce snížení energetické náročnosti
Kulturního domu v Hrabství. Po jejím dokončení budou budovy
v Hrabství, které jsou v majetku obce, v novém kabátě a můžeme
se pustit do dalších projektů na zkvalitnění veřejných prostranství
v Hrabství.
V těchto dnech zahájíme také dlouho očekávanou druhou etapu
rekonstrukce hřbitovní zdi ve Skřipově. Jedná se o poměrně náročnou
stavbu, a to z důvodů výšky opěrné zdi a její statiky a také malé
vzdálenosti několika hrobových míst od její konstrukce. Zároveň si
stavba vyžádá zábor části vozovky a přemístění autobusové zastávky.
O jejím dočasném umístění budete informováni. Žádám Vás proto
o respektování značení a omezení. Také pro vstup na hřbitov a do
kostela bude sloužit po dobu rekonstrukce zadní vstup na hřbitov.
Jaro a počínající léto je ve znamení sportovních a kulturních akcí,
které probíhají pod širým nebem. Některé již zdárně proběhly, jiné nás
teprve čekají. Přeji všem organizátorům i návštěvníkům těchto akcí
krásné počasí. V letošním ročníku bohužel končí dvouletá účast našich
fotbalistů v okresním přeboru. Chci jim poděkovat za reprezentaci naši
obce v této soutěži a popřát jim hodně sportovních úspěchů v dalším
ročníku okresní fotbalové soutěže. Kromě fotbalistů nás na okresní,
krajské i celostátní úrovni reprezentovali žáci základní školy. Děkuji jim
za výbornou reprezentaci a šíření dobrého jména naší školy i obce.
Přeji Vám krásné a pohodové prožití prázdnin a letních dovolených.
Radim Čech, starosta obce
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Respektování nedělního klidu
Díky nespokojenosti a stížnostem stále rostoucího počtu občanů,
apelujeme na všechny občany, aby v zájmu dobrých sousedských vztahů
dobrovolně respektovali nedělní klid a neobtěžovali své okolí hlukem
ze sekaček, křovinořezů, motorových pil, cirkulárek, rozbrušovacích
pil a podobně. Zastupitelstvo obce vyslyšelo tyto stížnosti a pracuje
na vydání Obecně závazné vyhlášky, která tomuto „respektování“
trochu napomůže. Vždyť v dnešní náročné a uspěchané době je neděle
jediným dnem, kdy si všichni můžou před dalším pracovním týdnem
odpočinout.
Vladan Boháč, místostarosta

Nebezpečí v době dovolených
Jsou tady prázdniny, tedy čas dovolených a opouštění našich domovů
na delší dobu, běhání dětí po vsi, také příjezdy mnohdy neznámých
lidí do naší obce za turistikou, houbařením. S tím je také spojeno riziko
zvýšené aktivity různých kriminálních živlů. Proto prosíme občany, aby
v zájmu svém, v zájmu bezpečnosti dětí a všech ostatních dbali zvýšené
opatrnosti a všímali si více svého okolí a pohybu cizích lidí po obci.
Vladan Boháč, místostarosta

Černé skládky
Vážení spoluobčané,
i přes veškerou osvětu, prosby a všechny snahy obce pomoci občanům
s odvozem odpadů se nadále rozrůstají v našem okolí černé skládky.
V poslední době se rozmáhají hlavně černé skládky s bioodpadem, a to
i přes to, že obec zajišťuje svoz bioodpadu zcela zdarma nad rámec
poplatku za komunální odpad.
Situace ve Skřipově je lepší, ale v Hrabství evidujeme několik černých
skládek. První je na kraji lesa v zatáčce za Hulou, kde vyvážejí odpad
občané Výhonu. Tato skládka leží přímo na turistické trase Bílovecká
padesátka a je to opravdu špatná vizitka naší obce. Dále se jedná
o bývalou skládku ve skále, kterou už před několika lety daly lesy ČR
4
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rekultivovat a zakázaly na ni vyvážet jakýkoliv odpad, a přesto se tak
stále děje. Poslední v řadě je skládka na začátku lesa nad Fojtovou
skálou, kterou vytvářejí občané Dolního konce.
Obci už došla trpělivost a bude tento přestupek ukládání jakéhokoliv
odpadu na černou skládku tvrdě postihovat. Černé skládky budou
označeny Zákazem skladování odpadu. Kdo poruší tento zákaz nebo
kdo založí novou černou skládku, může mu být ve správním řízení
uložena pokuta až 50.000 Kč.
Obec zakazuje občanům vyvážet jakýkoliv odpad, tedy i rostlinný, na
černé skládky a také vysypávání posekané trávy na různá místa v lese
a v okolí obce. Takovéto jednání bude považováno za zakládání nové
skládky. Občané mají od loňska k dispozici kontejnery na bioodpad.
Pokud si je někdo ještě nevyzvedl, jsou k dispozici na OÚ. Na každou
nemovitost připadne jeden kontejner. Pokud jde o majitele rozsáhlejších
pozemků, kterým tento kontejner nestačí, budou si muset na svém
pozemku najít kousek místa na kompost. Není dále možné tolerovat
chování občanů, kteří hyzdí okolí naší obce.
Obec vynakládá nemalé finanční prostředky do odstranění jedné černé
skládky. Tyto peníze by mohla použít na opravu kanalizace, komunikace,
veřejného osvětlení atd.
Občané, nebuďme lhostejní a neokrádejme sami sebe!
Eva Ulmanová a Vladan Boháč

Vítání občánků
Slavnostní uvítání občánků do naší obce proběhlo v neděli 31. května
2015. Z loňského roku jsme přivítali tři děti, z letošního pololetí čtyři.
Děti z mateřské a základní školy přivítaly naše nejmenší básněmi,
zpěvem i hrou na hudební nástroje.
Máme radost, že u nás léta zavedená tradice - vítání občánků, přetrvává,
další generace přicházejí se svými dětmi a my je můžeme u nás přivítat.
Veronika Víchová

www.skripov.cz
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První svaté přijímání
Letos se první sv. přijímání konalo 7. června. V kostele sv. Jana Křtitele
ve Skřipově přistoupili k přijetí svátosti dvě děvčata a pět chlapců.
Tento akt zvládly prvopřijímající děti velice dobře, krásná výzdoba
kostela a zpěv děti přispěly k celkové slavnostní atmosféře.
Veronika Víchová

Sbírka šatstva
Zahrádkáři Skřipov každoročně pořádají humanitární sbírku pro
Diakonii Broumov.
Letos to bude v září:
• 4. 9. 2015 - pátek - od 16.00 hod. do 18.00 hod.
• 5. 9. 2015 - sobota - od 8.00 do 10.00 hod. v moštárně.
V posledních letech vzrostl počet firem, které se zabývají sběrem
použitého materiálu. Důsledkem je stále větší nedostatek použitého
ošacení pro potřebné. Diakonie Broumov je poskytovatel sociálních
služeb, nevzdává úsilí a snahu pomáhat lidem, kteří se dostali do
svízelné životní situace. Je vděčná za pomoc, kterou formou sbírky
ošacení vykonáváme.
Proto předem děkujeme za odevzdané letní a zimní oblečení, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, nádobí bílé i černé, polštáře, přikrývky a deky,
nepoškozenou obuv, drobné elektrické spotřebiče, hračky, knihy
a časopisy.
Vše prosíme zabalené do krabice nebo plastového pytle.
Za Zahrádkáře Skřipov, Veronika Víchová

Občanská škola
V období mezi 20. říjnem 2014 až 9. dubnem 2015 probíhal v naší
obci projekt „Občanská škola aneb odborné školení pro obyvatele
malých obcí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
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Firma Hertin s.r.o. Ostrava zajišťovala školící lektory včetně výukových
materiálů, obec poskytla prostory zasedací místnosti na obecním úřadě
a základní škola počítačovou učebnu.
Proběhly čtyři vzdělávací cykly, které se dále členily na konkrétnější
témata. Jednalo se o vzdělávání v oblasti práva a spotřebitelské
gramotnosti, v oblasti finanční gramotnosti, v oblasti základů
podnikání a vzdělávání v oblasti počítačových dovedností a digitálních
kompetencí. Přes počáteční nezájem se nakonec školení zúčastnilo
dostatek zájemců. Domníváme se, že si většina účastníků ze školení
odnesla hlavně ty vědomostí, které je nejvíce zajímaly.
Veronika Víchová

Přání
Krásné prázdniny plné pohody všem žákům, jejich rodičům a přátelům
školy přejí všichni zaměstnanci školy.

www.skripov.cz
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Projekt Základní škola Skřipov - snížení
energetické náročnosti
Obec Skřipov realizovala v letech 2014-2015 projekt s názvem
Základní škola Skřipov - snížení energetické náročnosti. Projekt byl
spolufinancován EU, fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Cílem
projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu, který je využit
jako základní škola a mateřská škola, školní družina, školní jídelna
a tělocvična. V objektu byla instalována nová okna, zatepleno bylo
obvodové zdivo, došlo k renovaci střechy nad tělocvičnou, mateřskou
školou a školní družinou a spojovacím krčkem mezi tělocvičnou
a základní školou, byla zateplena střecha nad základní školou, kolem
celého objektu byla provedena drenáž, došlo k zastřešení vstupu do
mateřské školy, předláždění schodiště do tělocvičny a boční rampy pro
bezbariérový vstup. Celý objekt dostal také novou barevnou omítku.
Hodnota stavby činila 9 355 047,45 Kč, dotace celkem 7 053 414,30 Kč
- Státní fond životního prostředí z toho 6 661 557,95 Kč - prostředky EU
a 391 856,35 Kč - státní rozpočet.
Od 8. září 2014 probíhaly ve škole stavební práce. Bylo nutné
přestěhovat mnoho vybavení, učebních pomůcek a dalšího materiálu,
vše zabezpečit před poškozením a případnými vlivy počasí. Cíl byl
jasně dán. Veškeré práce uvnitř budov musíme zvládnout za běžného
provozu s dodržením všech hygienických a bezpečnostních předpisů.
Musím konstatovat, že jak žáci, tak rodiče i občané, kteří navštěvují
objekt školy, dodržovali organizační pokyny a nekomplikovali svým
chováním průběh stavby. Za to jim patří poděkování. Poděkování
patří také všem občanům, kteří sousedí s objektem školy za jejich
toleranci a trpělivost během rekonstrukce školy, neboť práce na stavbě
často narušovala jejich klid také o víkendech. Všechny stavební práce
probíhaly podle stanoveného harmonogramu, který jsme pravidelně
každý týden konzultovali se starostou obce, zástupci firmy a vedením
školy. V měsíci dubnu 2015 byly stavební práce zdárně ukončeny.
Děkuji za podporu, pomoc a péči Obecnímu zastupitelstvu ve Skřipově,
především pak panu starostovi Ing. Radimu Čechovi, za příkladné
pracovní nasazení pracovníkům firmy ILLÍK - RAIL s.r.o.. Upřímně děkuji
správním zaměstnancům školy za obětavou práci při úklidu celé školy,
8
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pracovnicím školní jídelny za jejich rychlé zprovoznění školní jídelny, aniž
by musel být omezen provoz jídelny, všem pedagogickým pracovníkům
ZŠ, MŠ a ŠD za jejich velký podíl na klidném průběhu vyučování, úklidu
a znovuzprovoznění učeben a také pracovníkům obecního úřadu za
jejich pomoc. Upřímný dík patří všem rodičům, členům SRPDŠ, ČČK,
a občanům, kteří pomáhali s úklidem objektu nebo jakoukokoliv
formou přispěli k uskutečnění celé akce.
To vše, co loni ještě bylo naše zbožné přání, dnes je krásná skutečnost.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Školní rok 2014/2015
Školní rok je na samém konci, a tudíž přichází čas na krátké ohlédnutí
za tím, co se v jeho průběhu událo, povedlo či nepovedlo. Ve školním
roce 2014-15 naši školu navštěvovalo celkem 148 žáků, kteří byli
vyučování podle školního vzdělávacího programu „Škola nanečisto“. MŠ
ve Skřipově a v Hrabství navštěvovalo celkem 42dětí a školní družinu
50 dětí. Akcí v naší škole a školce proběhlo mnoho. O všech akcích
jsme informovali veřejnost na našich webových stránkách školy. Z těch
významnějších připomínáme vydařený lyžařský výcvikový kurz a zimní
ozdravný pobyt, výuku plavání, množství kulturních a vzdělávacích
pořadů, třídní výlety na konci školního roku, tradiční vánoční jarmark,
divadelní vystoupení ke Dni matek, návštěva Slezského divadla v Opavě,
Den vědy a techniky - návštěva planetária a Dolní oblasti Vítkovic,
tradiční taneční vystoupení žáků na Obecním plese, Škola nanečisto,
technická výchova na Ostravské univerzitě v Ostravě, dopravní
výchova, Den Země - Školní žákovská konference atd.. Žáci se zúčastnili
mnoha soutěží a olympiád. Za zmínku stojí - Velká cena ZOO, turnaj ve
vybíjené, soutěž ve skoku vysokém- Vánoční laťka, floristická soutěž,
Matematický klokan, The Funny English Day atd. V Okresní zeměpisné
olympiádě se umístil žák naší školy Petr Klos na 1. místě a postoupil do
krajského kola, šestice žáků se vydala na 2. MČR ve Finanční svobodě do
Prahy, kde dvojice žáků Michal Melecký a Lukáš Šalata obsadili v silné
konkurenci 3. místo. V soutěži družstev tým ve složení Michal Melecký,
Lukáš Šalata, Magdalena Štenclová, Kristýna Kubánková, Tereza
Melecká a Andrea Škývarová obsadili páté místo. Pětičlenné družstvo
www.skripov.cz
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dětí z naší školy se účastnilo natáčení soutěžního pořadu U6 - Úžasný
svět techniky. V napínavé soutěži naši žáci zabojovali a získali vítězství.
Jako odměnu si Lucie Štalmachová, Klára Dudysová, Adam Dušek,
Lukáš Duben a Roman Búda odnesli tablety a další hodnotné ceny.
Zapojili jsme se také do různých charitativních sbírek, např. Sběr víček
pro Johanku, sbírka Život dětem, a preventivních programů. Od roku
2011 je škola zapojena do programu Ekoškola. Škola má vypracovaný
Školní plán EVVO pro roky 2013 - 2018, každoročně vypracovává akční
plán a provádí jeho autoevaluaci. V roce 2015 bychom chtěli požádat
o udělení oficiálního titulu Ekoškola. To vyžaduje zapojení všech
pracovníků školy a především žáků. Ze čtyř klíčových témat Odpady,
Prostředí školy, Voda a Energie máme ve škole na dobré úrovni
propracovanou problematiku prvních dvou jmenovaných, což by mohlo
k udělení titulu postačovat. Každoročně organizujeme pro žáky a pro
veřejnost sběr papíru a hliníku. Žáci naší školy se také podílejí velkou
měrou na zabezpečení kulturního programu na různých veřejných
akcích, za což jim patří poděkování. Zde jsem uvedla jen stručný
výčet události, které se uskutečnily v průběhu školního roku. Mnohé
další a podrobnější informace lze najít na webových stránkách školy
www.zsamsskripov.webpark.cz.
Letos naši školu opustí 18 deváťáků, kteří odcházejí na střední školy
a na učiliště. Naproti tomu v září do naší školy nastoupí 18 nových
prvňáčků a 12 nových žáků, kteří k nám přecházejí z jiných škol.
Školní rok 2014/2015 byl spojen s mnoha rekonstrukčními pracemi
na celé budově základní a mateřské školy - viz. článek Základní škola
Skřipov - snížení energetické náročnosti. V rámci zkvalitnění výuky jsme
zakoupili modernější školní pomůcky a sportovní vybavení. Mateřské
školy ve Skřipově i v Hrabství jsme vybavili novým moderním nábytkem
a novými koberci.
Pro školní rok 2015/2016 je připraveno mnoho nového. Naším
cílem je učit stále efektivněji a kromě znalostí předávat žákům i více
sebevědomí a vstřícnější postoj ke světu. Chceme, aby se dětem ve
škole líbilo a byly motivované učit se celý život. Přejeme si, aby škola
všechny zúčastněné bavila.
Na závěr bych chtěla říci, že práce s dětmi přináší mnoho radostí,
ale i starostí a všichni vyučující a pracovníci školy si zaslouží velkou
pochvalu a poděkování za celoroční práci. Poděkování si zaslouží také
10
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pracovníci z ekonomického úseku, úklidu a údržby a školní kuchyně,
bez nichž si chod školy nelze rovněž představit. Děkuji také Obecnímu
zastupitelstvu ve Skřipově, panu starostovi Ing. Radimu Čechovi a všem
pracovníkům obce za péči a podporu, kterou škole věnují.
Nejenom pracovníkům školy přeji klidnou dovolenou, ale i rodičům,
dětem a všem, kteří myslí na naši školičku, třeba tím, že nám přinesou
starý papír nebo víčka od PET lahví nebo přispějí finanční a materiální
pomocí.
Moc děkuji.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Úspěch malé výtvarnice
Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE
Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE byla založena v roce 1967
k uctění památky dětských obětí z české vesnice Lidice, zavražděných
německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných
konfliktech.
Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní
a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli
u nás, ale doslova na celém světě.
Letošního ročníku, který byl na doporučení České komise pro UNESCO
a na počest vyhlášení roku 2015 Mezinárodním rokem světla zasvěcen
tématu SVĚTLO, se zúčastnilo 21 380 dětí ze 71 zemí světa. Práce na
téma Světlo Lidickou galerii doslova zalily a rozzářily - slunci, hvězdami,
rozsvícenými městy i ulicemi, katedrálami, tunely, polárními zářemi,
ohni, ohňostroji či vulkány i tajemstvími optiky. Žárovky, lampy, svícny,
svíčky a z nich linoucí se paprsky se daly počítat na tisíce.
Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 13 819 ze 69 zemí (mimo ČR
a SR) bylo uděleno 533 ocenění, z toho 81 medailí, nejvíce ocenění
získaly děti z Číny, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska
a Ukrajiny.
České děti letos výstavu obeslaly 5 658 pracemi a bylo jim uděleno 611
ocenění, z toho 90 medailí (60 individuálních, 2 za kolektivní práci dětí
a 28 školám za kolekce prací).
www.skripov.cz
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V sobotu 30. 5. 2015 byly v Lidické galerii slavnostně předány medaile
nejlepším dětským výtvarníkům z ČR a třem dětem a pedagožkám
z Polska. V tvrdé konkurenci obstála se svým výtvarným dílem a ocenění
získala také žákyně naší školy Adélka Honová, která navštěvuje Základní
uměleckou školu Hradec nad Moravicí, která má svou pobočku v ZŠ
a MŠ Skřipov.

Adélce k jejímu životnímu úspěchu gratulujeme a těšíme se na její další
výtvarné práce.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Ocenění žáků
Ve čtvrtek 25. června 2015 ocenil pan starosta obce Ing. Radim Čech
13 žáků naší školy. Ocenění žáků je symbolem poděkování a podpory
žákům za jejich vynikající úspěchy ve školní a mimoškolní činnosti.
Dárkové poukázky převzali žáci, kteří se v tomto školním roce umístili
na předních místech v různých vědomostních a kulturních soutěžích
a olympiádách, žáci kteří dosáhli během školního roku 20142015 výborné studijní výsledky a žáci, kteří i v mimoškolní činnosti
reprezentovali školu.
www.skripov.cz
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Mezi oceněné žáky patří:
Adéla Honová (3. ročník), která získala medaili na Mezinárodní dětské
výtvarné výstavě Lidice, Petr Klos (6. ročník) první místo v okresní
Zeměpisné olympiádě, Michal Melecký a Lukáš Šalata (8. ročník)
- 3. místo na 2. mistrovství ČR ve Finanční svobodě a 5. místo
v soutěži družstev, Magdalena Štenclová, Kristýna Kubánková, Tereza
Melecká a Andrea Škývarová – (9. roč.) - 5. místo v soutěži družstev
na 2. mistrovství ČR ve Finanční svobodě, vynikající studijní výsledky
a aktivitu ve školních a mimoškolních činnostech, Adam Dušek, Roman
Búda, Lukaš Duben, Klára Dudysová a Lucie Štalmachová (8. ročník) za
vítězství v televizním soutěžním pořadu U6, práci v Ekotýmu a aktivitu
ve školní i mimoškolní činnosti.
Všem žákům blahopřejeme.

Úspěch našich žáků v TV soutěži
V pondělí 18. 5. 2015 se družstvo dětí z naší školy účastnilo natáčení
soutěžního pořadu U6 - Úžasný svět techniky. V napínavé soutěži naši
žáci zabojovali a získali vítězství. Jako odměnu si Lucie Štalmachová,
Klára Dudysová, Adam Dušek, Lukáš Duben a Roman Búda odnesli
tablety a další hodnotné ceny. Díl, ve kterém jsme mohli zhlédnout
naše žáky „v akci“, byl vysílán na programu ČT :D v pátek 5. 6. 2015.

2. Mistrovství ČR ve finanční svobodě
Žáci naší školy se dne 10. 6. 2015 v Praze zúčastnili 2. ročníku Mistrovství
České republiky ve strategické hře Finanční svoboda. Finanční svoboda
je desková hra, která učí nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu
nad svými financemi. Hrají ji dvojice žáků, kteří se na 30 let stávají
finančními poradci fiktivní rodiny. Jedním zahráním tak získají 30 let
finančních zkušeností, jak se starat o své peníze. Poznají chyby, které je
v průběhu života mohou stát desítky i stovky tisíc korun, a naučí se jim
vyhýbat. Dozvědí se, jak poznat drahé a nepotřebné finanční produkty,
jak ušetřit na pojistném, jak zvolit správnou hypotéku. Zjistí, jak
chránit a násobit svůj majetek investováním, jak z měsíčně odkládané
pětisetkoruny mít za 30 let milióny a natrvalo se finančně zabezpečit
i bez pomoci důchodových reforem státu.
14
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Hru již několik let používáme při výuce předmětu finanční gramotnost.
Letos jsme uspořádali školní kolo a tři vítězné dvojice - Michal Melecký
s Lukášem Šalatou (8. ročník), Tereza Melecká s Andreou Škývarovou
a Kristýna Kubánková s Magdalenou Štenclovou (všechny z 9. ročníku)
- nás odjely reprezentovat do Prahy.
Tam měly naše dvojice nejdříve obavy z velké konkurence, kterou tvořili
žáci a studenti elitních pražských základních a středních škol (soutěž je
společná pro základní a střední školy, gymnázia, obchodní akademie,
vyšší odborné střední školy, …). Nezalekly se nezvyklého scénáře, který
pro MČR připravil autor hry ing. Karel Kořený. Byly poněkud zklamané,
že v každém ze dvou soutěžních kol nashromáždily svým rodinám „jen“
něco přes 4 milióny korun. Avšak oproti jiným dvojicím zvolily správnou
strategii. Správně pojistily své rodiny proti všem rizikům, volily vhodné
hypotéky a velmi profesionálně diverzifikovaly majetek svých rodin,
uložený v cenných papírech.
A tak jsme se dočkali nevídaného úspěchu. V soutěži dvojic obsadili
Michal Melecký s Lukášem Šalatou 3. místo z celkového počtu 60-ti
dvojic. Všichni pak v soutěži družstev vybojovali nádherné 5. místo
z dvaceti zúčastněných družstev.
Blahopřejeme a děkujeme!
Miroslav Adámek

Pet víčka pro Johanku
Začátkem dubna jsme se my žáci 4. a 5. ročníku, navštěvující školní
družinu, zapojili do akce s názvem „Sběr pet víček pro Johanku“.
Johanka Cieslarová bydlí v Bohumíně a narodila se 11. 4. 2013. Její porod
byl velmi komplikovaný a v důsledku toho se u ní projevila hipoxickoischemická encefalopatie a ve třech měsících se přidala i epilepsie.
Její rodiče i malá Johanka se s touto diagnózou snaží statečně bojovat.
Léčba je však velmi finančně náročná, vyžaduje rehabilitační péči
a speciální pomůcky vyrobené přímo na míru.
My jsme založili sběrné místo i ve školní družině - vyrobili jsme krabice,
určené pro sběr pet víček, polepili jsme je barevným papírem a ty jsme
pak roznesli do jednotlivých tříd i do obou mateřských škol ve Skřipově
www.skripov.cz
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a v Hrabství s prosbou o pomoc při sběru. Připravili jsme si školní
rozhlasovou relaci pro všechny žáky i učitelský sbor a zaměstnance
školy. Napsali jsme informační letáky, které jsme rozdali na různá místa
v obou obcích, abychom oslovili i ostatní obyvatele, a také jsme je
rozdali i žákům domů.
Víček je potřeba opravdu hodně, my jsme spočítali, že v 1 kg je cca
450 ks pet víček.
Zatím se nám akce daří a máme už v družině 7 velkých pytlů a doufáme,
že jich bude více a my je předáme rodičům malé Johanky.
Pokud se o Johance chcete dozvědět více, navštivte její webové stránky
www.johankacieslarova.cz
DĚKUJEME VŠEM! KAŽDÉ VÍČKO POMÁHÁ.
Amálie Víchová, 4. třída
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Děti Základní a Mateřské školy ve Skřipově děkují panu

Petrovi Štenclovi

a jeho firmě AXIS TECH, s.r.o.
za sponzorský dar 10 000 Kč,
určený na nákup učebních pomůcek

Výstava k osvobození naší obce
Dne 29. 4. 2015 se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili výstavy
k sedmdesátému výročí osvobození obcí Skřipov a Hrabství, kterou
v Kulturním domě v Hrabství uspořádal pan Radek Kubánek.
Po prohlídce panelů s historií obce během 1. a 2. světové války se žáci
s velkým nadšením zaměřili na unikátní zbraně a modely letadel.
Pan Kubánek také připravil hodinovou prezentaci s výkladem. Díky
němu si žáci prohlédli unikátní fotografie obce a seznámili se detailně
s historií osvobozovacích bojů.

Den Země
Den Země jsme v naší škole oslavili již tradiční akcí-Školní žákovskou
konferencí. Téma konference opět korespondovalo s tématem roku,
vyhlašovaným každoročně světovou organizací UNESCO. Rok 2015
je rokem Světla a světelných technologií, a proto i naše konference
probíhala na toto téma.
www.skripov.cz
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Žáci 2. stupně si připravovali již řadu týdnů před akcí prezentace,
které pak přednášeli před svými spolužáky a odbornou porotou. Rok
od roku rostoucí kvalitu prezentací ocenila i odborná porota, ve které
letos zasedli Mgr. Martina Bálová, pan Václav Hon, Ing. Jan Vícha
a Ing. Radim Čech. Jediné, co nás trochu mrzí, je malá účast vás rodičů
na této skvělé akci. Proto přijměte již nyní naše pozvání na další ročník,
na který se již teď těšíme.
Lenka Martinková

Sběr papíru 2014/2015
Výsledková listina:
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celkem kg
137,5
159
248
138
28
440,9
225,7
33,1

Průměr na žáka
6,5
7,8
22,5
9,9
1,3
31,5
15,0
2,2
Neúčast

Pořadí
2. místo
1. místo
3. místo

CELKEM: 1 552,2 kg
Zvláštní ocenění pro žáky z MŠ:
Sára Kaiseršotová - 91,3 kg
Eliška Juchelková - 35,9 kg
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Den matek
Dne 10. května 2015 se při příležitosti svátku matek sešli obyvatelé
Skřipova a okolí v sále místního pohostinství, aby zhlédli kulturní
program, který si pro své matky a babičky připravili žáci naší školy.
Po dojemném proslovu paní ředitelky Evy Víchové a pana starosty
Radima Čecha vystoupili v první části programu Kateřina Lebedová
(zpěv), Martin Kubíček (flétna) a Tereza Melecká (recitace).
Druhou část programu vyplnilo vystoupení školního dramatického
kroužku s adaptací pohádky Tajemství staré truhlice. Své role velmi
zdařile a vtipně vytvořili: Roman Búda, Lukáš Duben, Klára Dudysová,
Adam Dušek, Radek Fešar, Aneta Komendová, Kristýna Kubánková
a Alžběta a Magdalena Štenclovy.
Premiéra představení se všem divákům líbila. Dojaté maminky
a babičky dostaly od herců malovaná srdíčka s přáníčky a sváteční
neděle dýchala láskyplnou atmosférou.

Návštěva (ne)herců
v Divadle loutek Ostrava
Dne 22. 6. 2015 navštívil náš divadelní kroužek divadelní představení
Malováno na skle. Tato hra je dílem Divadla loutek v Ostravě.
Představení se nám velmi líbilo nejen pro své zábavné dialogy, ale
www.skripov.cz
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i pro své výborné zpracování a nápady. Po skončení hry nás pán režisér
a umělecký šéf DLO Václav Klemens provedl zákulisím. Navštívili jsme
také druhou tvář divadla, a to tu technickou. Prošli jsme dílny, v kterých
se vytvářejí nejen kostýmy a kulisy, ale dokonce samotné loutky, které
jsou samozřejmě nedílnou součástí každé hry. Zaujala nás především
místa, ve kterých vznikají zvukové a světelné efekty. Myslíme, že to byla
dobrá zkušenost a posune nás to dále v naší další divadelní tvorbě.
Děkujeme pánu Václavu Klemensovi za pozvání a velice poutavý
výklad. Především děkujeme paní učitelce Mgr. Monice Krajčovičové za
výbornou organizaci a za umožnění této akce.
Členové divadelního kroužku

Školní výlet žáků 2. stupně
Kam na školní výlet? V dnešní době, kdy je velmi těžké děti pro něco
nadchnout, to byla zásadní otázka, která nás trápila. Naštěstí nám
odpověď na ni pomohli najít sami žáci a také jejich rodiče. Ve čtvrtek
28. května jsme tedy vyrazili směr Moravský kras. Kromě všem
známé Punkevní jeskyně jsme si prohlédli velmi zajímavou a turisty
opomíjenou Jeskyni Výpustek. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá
a všichni jsme si to opravdu užili.
Lenka Martinková
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Literární činnost žáků školní družiny
Léto
Pampelišky už rozkvetly
a včely opylují květy.
A my už roztahujem na zem
náš veliký bazén.
Napouštíme ho vodou,
ptáci si prozpěvujou.
Čvachtáme se už malou chvíli
a kolem nás roste kvítí.
Voda je studená jako led.
A hle, maminka se jde koupat teď.
„To to studí ,“vykřikla
a hned z vody utekla.
Léto už začíná, jaro už končí,
tím příběh začínal a taky končí.
Ondřej Černík, 4. ročník

Máj
S májem už se loučíme,
všechny děti budíme,
léto tady bude zas,
krásný letní čas.
Klára Vrbická, 4. ročník

Letní svět
Ten náš letní svět
už není samý květ.
Když slunce svítí na nebi,
máme tropik podnebí.
Každý tvor si chce jen hrát,
nechceme se učit krát .
Léto je tu pro radost,
legrace je víc než dost.

Léto
Léto, léto, letičko,
na nebi je zlaté sluníčko.
Poletují motýli,
prázdniny jsou za chvíli.
Pampelišky rozkvetlé,
sedmikrásky nádherné
zdobí hlavy holčiček.
Plno krásných kytiček.
Vendula Černíková, 4. ročník

Léto, máme tě rádi
Hurá ,léto, už jsi tady,
pospícháme do zahrady.
Můžem sbírat maliny
nebo taky jahody.
A cákat se u vody.
Můžem chodit pozdě spát
a celý den si jen hrát.
Michaela Hložková, 1. ročník

Letní čas
Když léto na zemi přistane,
tak krása na zemi nastane.
A když ptáci začnou zpívat,
tak kvítí začne zemi přikrývat.
Někdo má v létě narozeniny
a někdo zase jmeniny.
V létě se už neučíme
a ve škole se nemučíme.
Anička Malohlavová, 4. ročník

Zuzana Honová, 5. ročník
www.skripov.cz
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Školní družina
Koncem dubna Výtvarné centrum Optys Opava připravilo pro školní
kolektivy výtvarnou dílnu, kde si mohli žáci vyrobit dárek pro maminku.
Naši žáci se dílničky dle svého zájmu zúčastnili a odnesli si krásný dárek
pro maminku. Přáníčko pro maminku a dáreček jsme ale také připravili
i my ostatní v družině.
Sběr pet víček pro Johanku - na základě článku v týdeníku 5 plus 2
o sběru pet víček na Slezské univerzitě jsme se s žáky 4. a 5. ročníku
začátkem dubna rozhodli podpořit malou Johanku sběrnou akcí. Žáci
vytvořili do každé třídy i každé MŠ sběrné boxy, které každou středu
vybírají, vyzvali každou třídu samostatně ke sběru, sepsali letáčky
na podporu sběru a vyvěsili je ve vývěskách školy, OÚ, do místních
obchodů a dále letáčkem oslovili i všechny rodiče a prarodiče žáků.
Připravili si i relaci do školního rozhlasu.
Akce je zatím velmi úspěšná a během července předáme celý sběr
Johančiným rodičům.
Ve sběru budeme pokračovat i v novém školním roce.
Vzpomněli jsme si také na 70. výročí osvobození obce a konec
2. světové války - žáci zhlédli prezentaci žáků vyšších ročníků, dále jsme
se věnovali i výtvarným činnostem s touto tématikou.
V družině jsme se věnovali i novým výtvarným technikám Quillingu
(skládání z barevných papírových proužků) a Fleurogami, Origami
(skládání květů a zvířat z papíru).
Jako každý rok v květnu na Den matek i letos navštívili žáci (letos
Martina Pělová a Ondřej Černík) naše babičky v obou obcích a donesli
jim přáníčko a papírovou kytičku, kterou vyrobili žáci v družině.
Celoroční práci keramického kroužku žáků 1., 2. a 3. ročníku jsme
ukončili hledáním tajemného pokladu a cestou jsme plnili úkoly.
V pátek 29. 5. 2015 jsme s žáky vyrazili na turistickou vycházku směr
Skřipov - Včelí hrad - Hradec nad Moravicí. Sluníčko nám přálo a žáci
si mohli po příchodu do cíle zadovádět na místním hřišti. Večerním
autobusem se pak vrátili do školy, kde byl pro ně připraven večerní
program plný her, soutěží a tance, zakončený spaním ve školní družině.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům za celoroční práci
a popřát jim krásné a slunečné prázdniny.
22

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Další činnosti, výrobky žáků a práce žáků v keramickém kroužku můžete
sledovat na stránkách školy www.zsamsskripov.webpark.cz v sekci
školní družiny - fotogalerie.
Za školní družinu Jitka Dudysová

V mateřské škole
Školní rok nám opět utekl jako voda v potoce a nám nezbývá, než začít
bilancovat.
Mateřskou školu ve Skřipově navštěvovalo 28 dětí, v Hrabství 12 dětí,
od jara 14. Společně se seznamovaly s novými kamarády, poznávaly
prostředí kolem sebe, učily se, prozkoumávaly a poznávaly ve školce vše,
co jim pomohlo rozšířit a prohloubit jejich poznatky. K tomu přispívají
nejen děti, paní učitelky, ale také velká hromada společných akcí, které
slouží nejen pro pobavení, ale také pro poučení a nové zážitky.
Předškolní děti absolvovaly plavecký kurz, probíhá zde „Hravá
angličtina“, zúčastnily se „Zdravé pětky“, několikrát zhlédly loutkové
pohádky a hranou divadelní pohádku „Jak se peče písnička“ na zámku
v Hradci nad Moravicí.
V adventní době společně s maminkami vytvářely vánoční perníčky,
k jejich svátku si připravily vystoupení s předáním dárků, navštívily kino
ve Slatině, účastnily se hudebního programu “Jakpak mluví zvířata“
a koncertu žáků ZŠU. V červnu jsme všichni společně navštívili Dětský
ranč v Hlučíně, kde jsme prožili nádherný den ,naplněný prohlídkou
areálu, zvířátek v něm, jízdou na koních, krmením zvířat a v neposlední
řadě aktivním využitím všech prvků dětského hřiště, které děti velice
nadchlo a potěšilo a kterého si opravdu v plné míře mohly užít
.Nedílnou součástí života v MŠ je i maškarní ples a také spaní v MŠ pro
předškolní děti, které si samy sobě a také všem ostatním dokáží, že to
zvládnou i bez maminky.
Poslední den ve školním roce jsme se rozloučili v obřadní síni OÚ
s předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ, jsou to
Tomáš Halfar, Ondřej Komenda, Daniel Gottwald, Kristýna Vrbková,
Marta Binarová, Eliška Glogarová, Eliška Juchelková, Tomáš Balnar
a Matěj Vaněk. Všem jim přejeme šťastný a úspěšný začátek nové
životní etapy.
www.skripov.cz
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Přejeme všem dětem, ale i jejich rodičům hezké a bezpečné prázdniny,
plné sluníčka a spousty nových a příjemných zážitků a v září se znovu
a s novými kamarády těšíme na shledanou.
Hana Stanovská

Ukončení fotbalové sezóny 2014/2015
Sezóna 2014/2015 je za námi, a jak všichni dobře víme, nedopadla
dobře. Skončili jsme poslední a vracíme se zpět do třetí třídy okresní
soutěže.
Postihla nás velká smůla v podobě značného množství zranění a úrazů
a navíc někteří hráči po podzimu ze Skřipova odešli. Nejdříve chci
poděkovat všem hráčům, kteří se naplno zapojili do celkové přípravy
a do sezóny, ať už svou účastí na trénincích či zápasech. Velké díky patří
Oldovi, který nás několikrát podržel a zachránil od velkého výprasku.
Děkuji obecnímu úřadu v čele s panem starostou Radimem Čechem
a zaměstnancům obecního úřadu za přípravu trávníku hřiště.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly
při domácích utkáních. Byli to: Petr Bzonek, JK Cars Team, Jaroslav
Lubojacký st., Josef Vargo, Radim Čech, Jan Binar st. a JV. Dále děkuji
Jance a Pavle Kubánkovým za obsluhu za barem a děkuji všem
manželkám a přítelkyním za podporu hráčů. V neposlední řadě patří
dík Jardovi Lubojackému za přípravu jídla pro hráče i návštěvníky.
Velký dík patří rovněž všem věrným divákům, kteří nám fandili i přes
neúspěšné výsledky.

Stručná statistika jarní části
Odehráli jsme 13 zápasů, z nichž jsme vyhráli pouze 2 a 11 prohráli,
získali jsme celkem 6 bodů a celkové skóre je 15:51.
Nejlepším střelcem jara se stal Přemek Poltier se 4 vstřelenými
brankami, na druhém místě se umístil Jirka Kubánek se 3 brankami
a o bronzové místo se dělí Ríša Lichý a Honza Lubojacký se 2 brankami.
Po jedné brance vstřelili Ondra Hrbáč, Radek Kubánek, Roman Lichovník
a Dušan Lindovský.
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Nejvíce asistencí na jaře 2015 měl Roman Lichovník, celkem 4, za ním
následují Ondra Hrbáč a Radek Kubánek se 2 asistencemi a po jedné
asistenci si připsali Zbyněk Dluhoš, Jirka Kubánek, Ríša Lichý, Honza
Lubojacký a David Ulman.
Za celou sezónu se mezi nejlepší střelce dostali tito hráči. Pomyslné
první místo si odnáší Přemysl Poltier s celkovým počtem 7 nastřílených
branek, za ním se umístil Jan Lubojacký, kterému se podařilo vsítit
4 góly, a sestavu uzavírá kapitán týmu Jiří Kubánek se 3 brankami.
Závěrem chci ještě popřát hráčům, kteří odcházejí do jiných klubů,
hodně úspěchů a šťastný návrat zpět do Skřipova.

Starší přípravka - fotbalová sezóna
2014/2015
Kromě fotbalového mužstva mužů a starších žáků jsme ve Skřipově
měli pro fotbalovou sezónu 2014/2015 přihlášeno také mužstvo starší
přípravky, a to v soutěži G1C - MINI (starší přípravka) 1+5 sk. C - Ostroj.
Soutěže se mohli účastnit registrovaní hráči ročníku narození 2004
a mladší (dívky mohly být o rok starší). Hrálo se systémem brankář
a pět hráčů v poli, přičemž střídání probíhalo hokejovým způsobem.
V průběhu podzimní a jarní části sezóny bylo odehráno vždy 7 soutěžních
zápasů. Celkově jsme sice se ziskem pěti bodů za jednu výhru a dvě
remízy obsadili až předposlední příčku s hrozivě vyhlížejícím skóre
39:185, avšak výsledek není v tomto případě vůbec důležitý. Podstatné
je, že jsou děti alespoň na chvíli odpoutány od displejů a obrazovek,
mají pravidelnou pohybovou aktivitu a rozvíjejí své senzomotorické
schopnosti i vzájemnou spolupráci v kolektivu. Většina hráčů se navíc
kopané nevěnuje déle než rok a stejnou soutěž mohou hrát vzhledem
k svému věku ještě i několik sezón, což je příslibem pro práci s těmito
dětmi do dalších let!
Rád bych poděkoval všem hráčům za jejich zápal a nadšení pro hru,
všem rodičům, kteří se aktivně zapojují do dění okolo mužstva starší
přípravky (odvoz na venkovní zápasy, praní dresů, reakce na mailovou
nebo sms komunikaci apod.) a v neposlední řadě také Víťovi Havrlantovi
za pomoc s organizací tréninků a zápasů.
Jan Lubojacký, trenér starší přípravky
www.skripov.cz

25

Žákovský fotbal
Jarní část sezóny jsme zahájili v sobotu 18. dubna 2015 na hřišti v Oticích.
Další zápasy následovaly dle rozpisu soutěže a všechny výsledky jsou
zobrazeny v následující tabulce. Některé zápasy se nám nevydařily
úplně podle představ, ale měli jsme i zápasy, které klukům naopak vyšly
velmi dobře. V hracím systému 1+7 je zapotřebí mít základnu čítající
minimálně 10 pravidelných hráčů. Na jaře někteří kluci přestali chodit
hrát fotbal a někteří byli nemocní, což následně způsobilo snížení počtu
hráčů. Do jarní části se aktivně zapojili Bartusek Lukáš, Hlaváč René,
Hromada Tomáš, Jakub Marek, Jaroš Dominik, Lauček Matěj, Melecký
Martin, Melecký Michal, Pastyřík Stanislav, Šalata Lukáš a Vícha Franta.
Otice
Skřipov
Skřipov
Melč
Budišov n/B
Skřipov

-

Skřipov
Vítkov
Litultovice
Skřipov
Skřipov
Štáblovice

9:3
2:8
2:11
4:3
1:0
8:4

Tabulka:
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Vítkov
Budišov n/B
Litultovice
Melč
Otice
Skřipov
Štáblovice

Záp
12
12
11
12
12
12
11

+
10
9
7
6
5
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
4
6
7
9
10

Skóre
87: 21
61: 24
76: 23
78: 60
49: 72
32: 87
20:116

Body
30
27
21
18
15
9
3

PK (Prav)
(12)
(9)
(3)
(0)
(-3)
(-9)
(-12)

Sezónu 2014/2015 uzavřeme 20. 6. 2015 na turnaji v Oticích, kde bude
naším cílem postoupit ze skupiny a podat dobrý výkon. Dále nás očekává
ukončení sezony na hřišti ve Skřipově, spojené s fotbalem, opékáním
a dobrou zábavou. Všem klukům děkuji za reprezentaci TJ Sokol Skřipov
a věřím, že se v další sezoně naše řady stabilizují a případně také rozšíří.
Jiří Kubánek, trenér
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Soutěž mladých hasičů v Hrabství
Dne 16. 5. 2015 se vrátila do Hrabství po více než 25 letech jarní okrsková
soutěž hry Plamen, kterou pořádalo místní sdružení dobrovolných
hasičů v Hrabství. Soutěž, která je zaměřena speciálně na děti, měla
tři disciplíny: běh CTIF, štafeta 4 x 60 metrů a na závěr nás čekala
královská disciplína požárního sportu - požární útok. Díky krásnému
počasí a skvělé práci členů SDH Hrabství, jejich rodinám, Obecnímu
úřadu Skřipov a pomocí kluků z JSDH Hrabství a SDH Kajlovec se vše
vydařilo na jedničku. V průběhu soutěže nás navštívil starosta OSH
Opava pan Roman Krusberský, který byl velmi příjemně překvapen
vysokou kvalitou organizace celé soutěže, o čemž svědčí i vyslovená
pochvala, která byla našemu SDH udělena na jarním zasedání zástupců
OSH Opava.
Ale zpět k soutěži. Té se zúčastnilo celkem 14 přihlášených družstev
z Hrabství (3 družstva), Kajlovce, Březové, Lesních Albrechtic, Vítkova,
Leskovce, Branky u Opavy a Budišova nad Budišovkou. Po ranním
nástupu všech družstev, na kterém bylo vyhlášeno, že se bude pohárově
hodnotit nejen celkové umístění v celé soutěži hry Plamen, ale také
jednotlivé disciplíny, se družstva motivovala k maximálním výkonům.
A naši mladí hasiči se ve velké konkurenci určitě neztratili, svědčí o tom
3. místo ve štafetě CTIF v kategorii mladších hasičů. Divákům předvedli,
že i v dnešní době, plné počítačů, tabletů a mobilních telefonů, může
převyšovat dětská bojovnost, statečnost a touha něčeho dosáhnout.
A za to patří velké díky manželům Petrášovým, kteří věnují dětem
veškerý volný čas a díky nim nám mohou ostatní SDH tiše závidět počet
dětí, které se rok od roku navyšuje, z čehož máme pochopitelně velkou
radost. Je to důkaz toho, že naše práce, jakožto celého kolektivu,
nepřišla nazmar.

www.skripov.cz
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Na závěr by chtěl moc poděkovat všem, kteří se podíleli na náročné
přípravě soutěže a kteří okolním vesnicím dokázali, že pokud se sejde
dobrá parta ochotných lidí, jde v naší malé vesnici zorganizovat akci
na profesionální úrovni. Věřím, že tato soutěž nám udělala v okrese
dobrou reklamu a že se k nám budou ostatní SDH ráda vracet.
Poznámka: Fotky ze soutěže si můžete prohlédnout na stránkách
www.sdhhrabstvi.wz.cz
Martin Fešar, starosta SDH Hrabství

Vyklízení příkop SDH Hrabství
a TJ Sokol Skřipov
Opět po roce ve svátek, dne 8. 5. 2015, jsme se vydali vyklízet příkopy.
Tentokrát se k nám přidala parta mladých sportovců z TJ Sokol Skřipov
a tím pádem jsme mohli vyklidit větší plochu naší obce.
Trasy byly rozděleny na čtyři úseky. Ti nejmladší si vzali úsek od Hrabství
směr Skřipov, kde vyklidili, ač okem pořádně neviděný nepořádek,
neskutečných 18 pytlů plastů a skla. Druhá skupina obešla trasu
Skřipov od rozcestí směr Požaha, kde sportovci z TJ Sokol vyklidili cca
20 pytlů lahví, plastů a byli tak rychlí, že se přesunuli i na trasu směr
Stará Ves, kde se i přes loňské vyklízení opět našlo dosti odpadu. Což je
k zamyšlení pro lidi, kteří si neuvědomují, že nejen ničí práci ostatních,
kteří uklízejí příkopy, ale i to, že příroda není odpadkový koš. Poslední
trasa byla nejtěžší, a to úplně stejná jako loni, od tzv. „Kúta k Buku“.
Je neuvěřitelné, že i když loni tato trasa byla také vyklízena, ml. hasiči
společně se sportovci v těžkém terénu neustále vybíhali do kopce
a nacházeli nespočet odpadu, PET lahví, skla, plechovek a neskutečné
množství pneumatik. Je k pláči, že lidé, i ti,co jezdí kolem a vyhazují
odpady, si neuvědomí, že devastují přírodu natolik, že za chvíli budeme
žít v odpadcích a nikomu to nepřijde divné. V dnešní době, kdy na
každý odpad jsou přistaveny kontejnery, je smutné, že někomu stojí
za to devastovat přírodu a občanům znepříjemňovat okolí bydliště.
Nebuďme lhostejní k přírodě, proto prosím obyvatele, kdybyste viděli
kohokoliv vynášet odpadky a znečišťovat okolí, příkopy nebo vytvářet
skládky, nebojte se kontaktovat Policií ČR nebo Obecní úřad Skřipov,
chtěli bychom zamezit skládkám. Tito lidé budou po zásluze potrestáni
pokutou a my budeme mít krásné prostředí v našich obcích.
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Veliké poděkování patří dětem a mládeži z SDH Hrabství a TJ SOKOL
Skřipov, které se nebály jít s velkým nasazením do vyklízení a někdy
i z posledních sil vyklidily velikánské množství odpadu. Jsme rádi, že
mládež se zapojuje do takových aktivit a snaží se předávat pořádek
a úctu k přírodě i ostatním dětem, protože kde jinde, než u dětí, chcete
začít, aby po další generace nastal klid a pořádek.

Taktéž děkujeme OÚ Skřipov za spolupráci a za občerstvení v podobě
špekáčků, které si mládež za odměnu opekla, ale hlavně za odvoz
odpadu, který jsme nechali u cest.
Za ml. hasiče SDH Hrabství Radim & Martina Petrášovi,
za ml. sportovce TJ SOKOL Skřipov Jirka & Pavla Kubánkovi

Výlet za odměnu SDH Hrabství
a TJ Sokol Skřipov
Ml. hasiči SDH Hrabství a ml.sportovci TJ SOKOL Skřipov jeli dne
30. 5. 2015 na výlet do Jeseníku za odměnu za vyklízení příkop.
Brzy ráno jsme vyjeli autobusem do Jeseníku, kde jsme v Jeskyni na
Pomezí zhlédli krásu přírody v podobě členitých krápníků s typickými
útvary vytvářejícími kaskády. Byli jsme nadšeni výkladem průvodce,
který svůj výklad pojal naprosto netradičně s humorem.
Posléze jsme se vydali na cestu do Venkovského skanzenu v Bělé pod
Pradědem, tam na nás čekala expozice volnou formou, která zahrnuje
především historické zemědělské stroje a nástroje, ale i předměty
běžně používané v domácnostech a hospodářstvích horského venkova
Jeseníků, zejména 19. a 20. století. Na skanzen navazuje vedlejší
www.skripov.cz
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prodejna sýrů z kravského, ovčího a kozího mléka a dalších mléčných
výrobků Zemědělského družstva Jeseník. Součástí byla i prohlídka
místního chovu jehňátek, u kterých se mládež zdržela nejdéle :-).

Naše další cesta mířila na zámek v Bruntále, i zde jsme si vyslechli
průvodkyni a její netradiční výklad, který způsobil výbuchy smíchu
při zmínkách o pikantnostech panstva. Tímto průvodkyně zaujala
nejen mládež, ale i ostatní občany, kteří se s námi podíleli na pohlídce
zámku. Vřele můžeme doporučit návštěvu této státní památky, která je
ojedinělá svým renesančním a současně i barokním slohem. Naše cesta
byla ukončena „hudebním Jarmarkem“ v městských sadech v Bruntále,
který byl spojený s Dětským dnem, a tudíž se mládež mohla v pohodě
a v klidu vyřádit na různých atrakcích, které toto odpoledne nabízelo.
Někteří využili možnost nakoupení dárečků pro své nejmilejší domů,
jelikož Jarmark nabízel nespočet prodeje různého zboží.
Jsme velice rádi, že se nám den vydařil a také že nás déšť chytil až na
zpáteční cestě domů. Což už nám vůbec nevadilo, jelikož co jsme chtěli
vidět, jsme zhlédli a nic nám nebránilo se v klidu dostat domů.
Velice moc děkujeme společnosti TQM a řidiči Kamilovi Meleckému, za
vzornou a ničím nerušenou cestu, za trpělivost při hrách v autobuse.
Mohu podotknout, že si výlet všichni pořádně užili, a o to tady přece
šlo :-).
Za ml. hasiče SDH Hrabství Radim & Martina Petrášovi,
za ml. sportovce TJ SOKOL Skřipov Jirka & Pavla Kubánkovi
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Pozvánka
SK SLEZAN SKŘIPOV
pořádá

turistický výšlap
v sobotu 12. 9. 2015 do oblasti Jeseníků
Trasa výšlapu: Skála u Rýmařova - Řešovské vodopády - Fialový mlýn Řešov - Lesný vrchol - Valšovský důl - hrad Sovinec (asi 13,5 km).
Odjezd autobusu v 7:00 z rozcestí ve Skřipově. Předpokládaný návrat
v 18:00. Cena za osobu 200 Kč.
Přihlášky přijímá MUDr. Stanislav Štencel na telefonních číslech:
553 781 045, 553 781 102.

Srdečně zvou členové SK SLEZAN SKŘIPOV

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 9. 2015 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem
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