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Vážení a milí spoluobčané,
v uplynulém období schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou
vyhlášku, která je součástí tohoto Zpravodaje. Její vznik reflektuje
chování nás občanů vůči sobě. Někteří z nás bohužel nejsou ochotni
dodržovat nepsaná pravidla soužití a obtěžují své sousedy například
hlukem v noci nebo hlučnou prací v neděli. Vím, že drtivá většina z nás
se ke svému okolí chová ohleduplně a žádnou vyhlášku nepotřebuje.
Netýká se to jen hluku, ale i nakládání s odpadem, vytápění pouze
schválenými palivy a správným způsobem, venčení psů a úklidu po nich
a podobně. Věřím, že sankce z této vyhlášky nebudou nikdy využity.
Zcela jistě jste si všimli, že byla zahájena rekonstrukce hřbitovní
zdi. Zpoždění bylo způsobeno nutností přepracování projektové
dokumentace na základě provedených sond do zdi. V případě, že
nepřijde velmi špatné počasí, má být rekonstrukce dokončena do
konce listopadu. V těchto dnech bylo ukončeno zateplení Kulturního
domu v Hrabství, kde nám zbývá opravit vstupní schodiště, které si
po dlouhých letech provozu zaslouží nový háv. Také finišuje náročná
rekonstrukce budovy staré školy, která nás zaměstnává již rok.
O termínu slavnostního otevření a prohlídky budovy Vás budeme
včas informovat. Před koncem prázdnin byla opravena komunikace
k mateřské škole ve Skřipově, která byla porušena po předloňském
rozšíření vodovodu a kanalizace.
V následujícím období se bude zastupitelstvo zabývat vyhodnocením
svozu biologicky rozložitelného odpadu, jeho případným rozšířením
i vlivu na objem svozu komunálního odpadu. Také bude vyhodnocovat
možnosti lepšího třídění komunálního odpadu, protože množství
svezených nádob u některých nemovitostí je i přes rozšířenou nabídku
třídění stále vysoký.
Naše obec se stala hostitelkou při jednáních k provozu z kamenolomů
v Bohučovicích a Kajlovci. Úvodní setkání proběhlo za účasti zástupců
okolních obcí a zástupců provozovatelů lomů. Zástupci obcí vyslovili
své připomínky, z nichž vyplynulo, že největší část prohřešků se týká
dopravců. Proto budou na příští jednání přizváni dopravci, Policie ČR,
zástupci odboru dopravy Magistrátu města Opavy a Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje jako vlastníka zničených komunikací.
O výstupech z těchto jednání Vás budu informovat.
Přeji Vám krásný podzim a co nejdelší babí léto.
Radim Čech
www.skripov.cz
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Nová Obecně závazná vyhláška
o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že zastupitelstvo
obce připravuje přijetí obecně závazné vyhlášky, týkající se dodržování
klidu v obci. Během prázdnin byla tato vyhláška schválena a my Vám
její znění přinášíme.
Obec Skřipov
Obecně závazná vyhláška obce Skřipov
č. 2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Skřipov se na svém zasedání dne 29. 7. 2015
usnesením č. 90/10 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška se vydává k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a občanského soužití v obci.
2. Touto vyhláškou jsou regulovány činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy
a ochranou zdraví.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
1. Rušení nočního klidu.
2. Používání hlučných přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 3
Omezení činnosti
1. Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2. Každý je povinen o nedělích, v pondělí velikonoční, dne 24. 12.,
4
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25. 12. a 26. 12 (svátky vánoční) v době od 00.00 hodin do 24.00
hodin se zdržet veškerých činností spojených s užíváním zařízení,
strojů a přístrojů způsobujících hluk (např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, drtičů větví, stavebních
strojů, stavebního nářadí, kultivátorů, vrtaček, brusek, fréz, řezaček
apod.).
Čl. 4
Výjimky
1. V odůvodněných případech, např. při pořádání sportovních,
kulturních a jiných společenských akcí, může starosta obce na
žádost pořadatele povolit výjimku, při níž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou. Výjimku je možné povolit
pouze v jednotlivých případech, nikoliv na delší časové období.
2. Omezení dle čl. 3 odst. 1 se nevztahuje na oslavy Nového roku
(31. 12. a 1. 1.).
3. Omezení činností dle čl. 3 se nevztahuje na provádění zimní údržby
pozemních komunikací a svozu komunálního odpadu.
Čl. 5
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek (1)
nebo jiný správní delikt (2).
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem ode dne
vyhlášení.
Ing. Vladan Boháč, místostarosta
Ing. Radim Čech, starosta

Vyvěšeno dne: 3. 8. 2015
Sejmuto dne: 19. 8 .2015
(1) zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(2) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů

www.skripov.cz
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Informace z OÚ
Informace pro stavebníky - uskladnění stavebního
materiálu
Skládkování sutě - možnost přistavení velkoobjemových kontejnerů:
• SLUMBI, spol. s r.o. Bílovec
tel.: 556 410 126
• Technické služby, s.r.o. Opava
tel.: 553 759 111
Možnost osobního dovozu čisté sutě na skládku
• POMP, s.r.o. Vlaštovičky
tel.: 553 793 408
• ELIO Holasovice, a.s.
tel.: 553 665 384

Upozornění - úhrada za odstraňování komunálních
odpadů
Upozorňujeme občany, že poplatek za odstraňování komunálního
odpadu za druhé pololetí 2015 je potřeba uhradit do 31. 10. 2015.
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.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 17. 10. 2015 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 1. 10. 2015 bude zahájen týdenní svoz komunálního odpadu (každý
čtvrtek).
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Svoz popelnic s bioodpadem
Svoz hnědých popelnic s bioodpadem bude prováděn do konce října.
Poslední svoz je plánován na 29. 10. 2015.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Pečovatelská služba pro občany Skřipova
Pečujete o seniora? Potřebovali byste pomoci s vyřízením příspěvku
na péči? Potřebujete obstarat velký nákup, ale nohy už vám neslouží?
Pak právě pro Vás je tady sociální služba Centra sociálních služeb
Ostrava, o.p.s. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA.
Jedná se o terénní formu poskytování služby (u Vás doma), naše
pečovatelka Vám pomůže právě v takových úkonech, které budete
potřebovat - např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při přípravě
a podání stravy, nákupy, žehlení, pomoc při přesunu na vozík aj. (úplný
výčet viz vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních
službách, v platném znění). Služba je zpoplatněna částkou 100 Kč na
hodinu (v případě využití kratší doby se cena poměrně krátí), zbylé
náklady na provoz služby pokrývají jiné zdroje, mj. také Obec Skřipov
provoz služby finančně podporuje. Službu zajišťujeme a řídíme z obcí
poblíž Bílovce, nemusíte za námi jezdit do Ostravy, my přijedeme za
Vámi! V rámci služby poskytujeme základní sociální poradenství zcela
zdarma.
Pro další informace a případné sjednání schůzky za účelem domluvení
služby kontaktujte, prosím, koordinátorku služby, Mgr. Lucii Bikovou,
tel. 739 424 175, e-mail: pecovatelka@css-ostrava.cz.

Zájezd pro seniory
V letošním roce jsme se rozhodli s našimi staršími občany navštívit
Jesenicko. V úterý 21. července jsme vyjeli směrem na Hrubý Jeseník,
do jeskyně na Pomezí. Jde o kras s velmi členitou modelací jeskynních
prostor a bohatou krápníkovou výzdobou. Z celkové délky jeskyně
1 700 metrů je zpřístupněno skoro 400 metrů, průměrná teplota
vzduchu je 7,7 stupňů. V roce 2008 prošla rozsáhlou úpravou terénu,
takže je vhodná i pro méně pohyblivé osoby.
www.skripov.cz
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Kratším přejezdem jsme se ocitli ve vesnici Bělá pod Pradědem. Nachází
se tam vesnický skanzen. V zemědělské stáji je nashromážděno velké
množství předmětů, které používali naši předci jak v domácnosti,
hospodářství, tak i při obdělávání půdy.
Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek v Bruntále, který stojí ve středu
města. Jedná se o renesanční zámek, který byl upravován až do dnešní
podoby. Byli jsme mile překvapeni jeho velikostí i vybavením, velice
pěkná byla také zámecká zahrada.
Doufáme, že se všem líbilo.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Humanitární sbírka
Ve dnech 4. a 5. září 2015 se uskutečnila humanitární sbírka pro Diakonii
Broumov. Zahrádkáři Skřipov a Červený kříž Hrabství umožnili občanům
odevzdat přebytečné oblečení a další věci ze svých domácností. I přesto,
že jsou v obcích umístěny kontejnery pro sběr šatstva, bylo oběma
složkám odevzdáno několik pytlů a krabic jak s oblečením, postelním
prádlem, s knihami, hračkami i botami. Pokud se rozhodnete přes
zimu udělat úklid ve svých věcech, poskytneme možnost odevzdání
oblečení, peřin, dek, zachovalého skleněného i černého nádobí, bot či
knih také na jaře.
Děkujeme Vám všem za odevzdané věci.
Veronika Víchová, Zahrádkáři Skřipov

Prosba
Stojí vám ve dvoře nevyužitá králikárna v dobrém stavu? Darujte ji
Chráněnému bydlení v Budišově nad Budišovkou!
Toto zařízení umožňuje dospělým lidem se zdravotním postižením žít
co nejběžnějším plnohodnotným životem, v přirozeném prostředí ve
městě Budišov nad Budišovkou za pomoci týmu asistentů.
Možnost odvozu dle dohody na tel. č. 553 781 124.
Děkujeme.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov
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Školní rok 2015/2016
Prázdniny utekly jako voda a je tu další školní rok. Máme před sebou
opět možnost objevování nového, neznámého ve světě kolem
nás. První den školního roku byl obzvlášť významný pro 18 nových
prvňáčků. Nešli totiž do školky jako doposud, ale usedli za doprovodu
svých rodičů poprvé do školních lavic. V slavnostně vyzdobené třídě
prvňáčky přivítala nejen jejich třídní paní učitelka, ale také pan starosta,
paní ředitelka, předsedkyně školské rady a předsedkyně SRPDŠ. Pan
starosta a paní předsedkyně SRPDŠ předali dětem malé dárečky, rodiče
prvňáčků obdrželi 1 000 Kč z fondu na stabilizaci počtu dětí ve škole.
Školní rok začínáme se 162 žáky, což je o 14 žáků víc než v uplynulém
školním roce. Žáci navštěvují 9 tříd, v letošním roce jsme již nemuseli
spojovat dva ročníky do jedné třídy. Do mateřských škol bylo přijato
45 dětí, kapacita ŠD 60 dětí je zcela naplněna. V průběhu letošního
školního roku nás čeká spousta tradičních i nových akcí, o kterých Vás
budeme průběžně informovat.
Ani v průběhu letních prázdnin jsme nelenili a snažili jsme se vylepšit
pracovní podmínky naší organizace.
Kromě drobných úprav a oprav ve škole jsme díky vstřícnosti zřizovatele
mohli zrealizovat vybourání příčky mezi dvěma místnostmi ŠD a tím
zvětšit hernu ve školní družině, došlo k vymalování tělocvičny a kabinetu
TV, fasáda u vstupu do Mateřské školy ve Skřipově byla doplněna
kresbou s dětským motivem, z obřadní místnosti byla vytvořena nová
třída. V Mateřské škole v Hrabství došlo k výměně oken, byla provedena
rekonstrukce sprchovacího koutu, oprava podlahy v jídelně a položení
nové podlahové krytiny, v jídelně bylo zabudováno také nové umývadlo.
V současné době byla ve škole dokončena jazyková a přírodovědná
učebna. Nevěnujeme pozornost pouze vylepšování technického zázemí
naší školy, ale myslíme i na problémy spojené s průběhem výchovně
vzdělávacího procesu. Připravili jsme pro naše žáky aktivity, které znají
z let minulých - projektové dny, školní exkurze, kurzy i výlety, soutěže
znalostní, sportovní i kulturního umu, olympiády. Chystáme pro žáky
také nové projekty. Podařilo se nám zapojit do projektů OP VK Výzvy
56 a o prázdninách také do Výzvy 57. V tuto chvíli máme již kladné
rozhodnutí na projekt „Rozvoj čtenářské gramotnosti a jazykových
kurzů“. Během prázdnin se zúčastnily dvě paní učitelky jazykového kurzu
www.skripov.cz
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v Anglii, v měsíci listopadu odjede na jazykový kurz do Anglie14 žáků
naší školy. V rámci projektu Rozvoj čtenářské gramotnosti zakoupila
škola asi 300 knih pro žáky různého žánru. Škola se v tomto roce bude
snažit získat titul EKO škola, i nadále budeme podporovat ekologické
aktivity, spolupráci s okolními školami a spolupráci s firmami. Naše
plány pro školní rok 2015/2016 vycházejí z úspěchů roku předešlého.
Nadále se budeme cíleně zaměřovat na výuku předmětů, které jsou
klíčové pro úspěch žáků v jejich dalším vzdělávacím procesu. Stejně tak
je ale pro nás prioritou udržet pro žáky dlouho budované prostředí,
které je spravedlivé, příjemné a bezpečné
Přeji Vám všem krásný podzimní čas, ať společnou prací a úsilím
podpoříme výchovu a vzdělávání našich dětí. Mým přáním je, aby škola
byla otevřena především žákům a jejich rodičům, pedagogům i široké
veřejnosti. Proto si dovolím Vás, rodičovskou veřejnost, požádat
o včasnou a otevřenou komunikaci při řešení případných problémů
a nedostatků.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Pro Základní a Mateřskou školu Skřipov, okr. Opava, příspěvkovou
organizaci byl realizován projekt z rozpočtu Regionální rady s názvem:
„Učíme se, vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně, pro život“
Reg. Číslo projektu:
Název výzvy:		

CZ.1.10/2.1.00/30.01662
Modernizace výuky na základních školách

Žádost byla schválena na vybavení 2 učeben IT technikou a pomůckami
pro výuku přírodovědných předmětů ve výši 729 342 Kč z celkové částky
858 500 Kč. Realizací projektu se modernizovalo vybavení Základní
školy ve Skřipově s kapacitou 225 žáků. Vznikla učebna anglického
10
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jazyka, kterou škola postrádala, a přírodovědná učebna, která byla
dovybavena moderními didaktickými pomůckami. Tato změna povede
ke zkvalitnění výuky chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, vlastivědy.
Žáci získali praktické pomůcky pro výuku, čímž si blíže osvojí probíranou
látku.

Jazyková učebna

Přírodovědná učebna
Za přidělenou dotaci děkujeme.

www.skripov.cz
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Základní škola a Mateřská škola Skřipov

Sběr papíru
• papír sbíráme celý rok a skladujeme jej na suchém místě
• sběr třídíme na běžný papír (noviny, letáky, volné listy apod.) a karton
• do sběru určitě nepatří silně znečištěné papíry, papíry se zbytky
jiného materiálu, mastný papír apod.
• v květnu (datum bude upřesněno) odevzdáme sběr ve škole
• nejlepší třídní kolektiv a nejlepší sběrači jednotlivci se opět mohou
těšit na pěkné odměny

Sběr hliníku
• sbíráme pouze hliník - ten poznáme tak, že nereaguje na magnet na
rozdíl např. od železa, popř. je označen symboly na obrázku
• odstraňujeme části, které nejsou z hliníku, např. plastové úchyty na
nádobí, železné středy z kelímků na svíčky apod.
• nesbíráme lékovky a silně znečištěné hliníkové obaly
• POZOR - ne všechny plechovky jsou z hliníku, použijte magnet,
hledejte symboly
• sběr třídíme na plechovky, obaly a velké části (nádobí apod.)
• hliník budeme vybírat 1x za měsíc, a to vždy poslední pátek v měsíci
ve škole u hlavního vchodu v ranních hodinách
Sběrem papíru a hliníku šetříme naše životní prostředí!
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Sběr hliníku
VÝSLEDKOVÁ LISTINA sběru hliníku 2014/2015
třída
MŠ HRABSTVÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

celkem kg
46,7
12,9
9,4
17,2
48,2
16,5
52,5
-

průměr na žáka
3,9
0,6
0,5
1,6
3,4
0,8
3,7
-

Pořadí
1.

3.
2.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO TÉTO CELOROČNÍ SOUTĚŽE ZAPOJILI.
VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME!!!
Pozn.: finanční prostředky byly použity na odměny pro žáky.

Školní družina
Koncem srpna se nám podařilo odvézt pet víčka pro Johanku. Celkem
jsme za 3 měsíce nasbírali s žáky ZŠ a MŠ 153,4 kg víček a Johance jsme
mohli dát 1 074 Kč, které použije na rehabilitaci.
Ve sběrné akci budeme pokračovat i v tomto školním roce, sběrné
místo bude opět ve školní družině.
DĚKUJEME VŠEM! KAŽDÉ VÍČKO POMÁHÁ!

www.skripov.cz
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Literární činnost žáků školní družiny
v minulém školním roce 2014/2015
Ježek
Ježek píše básničku
o hrušce a jablíčku.
Jak na zádech si je nese,
jak je spapá ,už se třese.
Zima už se blíží,
co zbylo ve spíži?
Stačí kousek hruštičky,
vždyť mají malé tlamičky.
Nikola Tenglerová

Papírák
Na střeše nám sídlí drak,
není se však čeho bát,
je to totiž papírák.
Papírák je z papíru,
má na sobě však díru,
ale mně to nevadí
vždycky mě moc pobaví.
Papírák je hodný drak,
pročpak se ho tedy bát?
Barbora Víchová

Drak
Lítá drak do oblak,
chtěl by strašit, neví jak.
Lítá sem a tam.
Drak mrak frak letí do oblak.
Na ocásku mašle má.
Když ho ptáci uvidí,
rozkvetou hned květiny.
Nad Prahou se vznáší drak,
vypadá jak dlouhý mrak.
Letí pěkně do oblak,
říká si:“Jak vidím lidi rád”.

Drak
Ten můj drak, ten můj drak,
vyletí až do oblak.
Udělala jsem ho lehce,
do výšky se mu však nechce.
Běhám s ním teď po poli,
vítr se mnou zápolí.
Foukej pěkně větříčku,
ať mám radost trošičku.
Ať můj dráček letí jako ptáček,
vyletí až nad obláček.

Marie Lindovská

Marie Bučková

Papírový drak
Náš drak papírový
lítá jako nový.
V říjnu ho pouštíme každý den,
vždycky se s ním zasmějem.
Anna Malohlavová
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SRPDŠ
Vážení členové SRPDŠ, občané a příznivci SRPDŠ.
V uplynulém školním roce se naše sdružení podílelo na několika akcích,
abychom zvýšili příjem SRPDŠ:
• Advent na ZŠ
• Obecní ples
• Uspořádání maškarního plesu pro děti v KD spolu s rodiči obou MŠ
• Účast na Dětském dni TJ Sokol Skřipov
Díky sdružení mohou naše děti také navštěvovat různá kulturní
představení - kina, divadla apod., jezdit soutěžit např. do ZOO Ostrava,
U6 - Úžasný Svět techniky, do Prahy na Mistrovství ČR ve finanční
svobodě, na školní výlety, různé olympiády, výstavy apod.
Na naše hospodaření se můžete podívat na stránkách
www.zsamsskripov.webpark.cz - sekce SRPDŠ.
Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo nám chcete navrhnout
různé akce pro děti a žáky, můžete využít emailovou adresu sdružení:
SRPDSSkripov@seznam.cz.
Výbor SRPDŠ chce poděkovat všem rodičům, celému učitelskému
sboru, Obecnímu úřadu a sponzorům, kteří naše sdružení podporují
a tím podporují i naše děti. Děkujeme.
Zároveň bychom Vás, milí členové, chtěli pozvat na Valnou hromadu
našeho sdružení, která se bude konat koncem října ve školní jídelně ZŠ
a MŠ Skřipov. Rozhodněte o aktivitách Vašich dětí. Jste srdečně zváni.
Jitka Dudysová, výbor SPRDŠ

www.skripov.cz
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Výbor Sdružení rodičů a přátel dětí Základní školy
a Mateřské školy Skřipov, okres Opava
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,
která se bude konat dne 20. 10. 2015 v 17.00 hod.
v prostorách školní jídelny ZŠ Skřipov
Program:
1) Volba výboru SRPDŠ
2) Zpráva o hospodaření za školní rok 2014/2015
3) Návrh rozpočtu hospodaření na školní rok 2015/2016,připomínky
a schvalování
4) Výše příspěvku na školní rok 2016/2017
5) Různé
Dle Nového občanského zákoníku (dále NOZ) §252 je členská schůze
schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů přítomných členů v době usnášení. V případě, že nebude
členská schůze usnášení schopna, svolává Výbor SRPDŠ dle §257 NOZ,
schůzi náhradní, která se bude konat dne 20. 10. 2015 v 17.20 hod.
v prostorách školní jídelny ZŠ Skřipov se stejným programem, viz výše.
Na hojnou účast se těší členky výboru SRPDŠ.

Dětský den
Již tradičně se na konec června plánuje Dětský den a letos byl stanoven
termín 27. 6. 2015. Počasí nám v tomto termínu moc nepřálo a museli
jsme tuto akci odložit na 4. 7. Na organizaci Dětského dne se opět
podílelo několik spolků Skřipova a Hrabství. TJ Sokol Skřipov, Obec
Skřipov, SDH Skřipov, SDH Hrabství, Spolek rybářů Skřipova a Hrabství,
JK Cars Team, Zahrádkáři Skřipov, SK Slezan Skřipov, SRPDŠ, Červený
kříž Hrabství, Motoklub Skřipov, Myslivecké sdružení Skřipov. Všichni
16
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se ochotně snažili pro děti připravit krásné sobotní odpoledne. Pro
děti i dospělé bylo přichystáno bohaté občerstvení, k jídlu byl vynikající
myslivecký guláš, párek v rohlíku a koláče.
Dětský den ve Skřipově je již několik let vyhlášenou akcí, kterou
navštěvují nejen místní obyvatelé, ale také se k nám sjíždějí rodiče
s dětmi z dalekého okolí. Základem úspěchu je připravit takový den,
v kterém se budou cítit dobře jak děti, tak rodiče a všichni návštěvníci.
Za atrakce a zábavu se u nás neplatí, pořadatelé tuto akci nekonají
za účelem výdělku, ale proto, aby si každý návštěvník tento den užil
a odcházel domů spokojený a s dobrou náladou.
Začátek Dětského dne byl v 14 hod a rodiče s dětmi se vydrželi bavit až
do 18 hod. Po celý den bylo velice teplé počasí a teplota dosahovala
k 38 °C. Děti se mohly vydovádět na všech připravených atrakcích,
mezi které patřily multifunkční nafukovací centrum, skákací hrad,
dětský kolotoč, nafukovací skluzavka, trampolína, elektrický vláček.
Veliký zájem byl o malování na obličej a dětské tetování. Dále byla
možnost zastřílet si z luku, ze vzduchovky a zastříkat si z hasičské
stříkačky. Všichni si také mohli vyzkoušet autíčka na dálkové ovládání.
Dobrá nálada panovala i u kola štěstí, kde si děti mohly vytočit spoustu
lákavých odměn.
Dětský den navštívilo kolem 200 dětí a 200 dospělých. Po celou dobu
nás prováděla moderátorka Katka Stecjuková v parádní kostýmu klauna
za doprovodu dětských písniček z dílny Hynka Tížka, oběma moc
děkujeme. Obrovské poděkování patří všem sponzorům, kteří tuto
akci podpořili. Děkujeme hlavnímu sponzorovi, firmě HON a.s., která
financovala všechny atrakce. Dále děkujeme ostatním sponzorům,
kterými byli Obec Skřipov, Ing. Milan Lindovský, John Deere Opava, MT
GOLEM, OPTYS, spol. s r.o., JK Cars Team, Petr Vícha, Jiří Vícha, Hynek
Tížek, SK Slezan Skřipov, Kofola.
Závěrem chci osobně poděkovat všem pořadatelským subjektům
a všem ostatním, kteří se na přípravě a organizaci Dětského dne
podíleli. Nikdo z pořadatelů neměl z této akce finanční výnos a všichni
perfektně spolupracovali. Část výdělku 15.000 korun českých byla
věnována a spravedlivě rozdělena Základní škole ve Skřipově a oběma
Mateřským školkám ve Skřipově a Hrabství.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov
www.skripov.cz
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Netradiční hasičská soutěž
Dne 29. srpna pořádal místní spolek SDH Skřipov netradiční hasičskou
soutěž konanou na místním fotbalovém hřišti. Nás sportovce,
fotbalisty, napadlo si to také vyzkoušet a aktivně se zúčastnit. Přihlásil
jsem do soutěže naše mladé fotbalisty a sebe jako vedoucího. Jelikož
jsme se téměř nikdo podobné soutěže nikdy neúčastnili, museli
jsme se začít rychle učit. Místní hasiči nám vysvětlili, jak na to, a my
se bez tréninku pustili do soutěže. Veškerou výbavu jsme měli také
zapůjčenou a perfektně připravenou a za to chci všem pořadatelům
poděkovat. Závodilo se na dvě kola a soutěž spočívala v tom, že 7
soutěžících si muselo nasadit přilby, přeskočit překážku, na nosítkách
oběhnout metu a zpět ke kádi. Zde zapojit všechny hadice, nasadit
koš a savice a s rozdělovačem doběhnout na stanovené místo. Dále
museli dva členové družstva táhnout hadice k terčům a ty trefit. První
pokus nebyl špatný až na koš, který nám z kádě vyplaval, a výsledný
čas byl kolem 52 vteřin. Na druhý pokus jsme se už lépe připravili,
neudělali jsme žádnou chybu a časem 45 vteřin jsme se umístili
na 4. místě z osmi družstev. Je zřejmé, že my fotbalisté jsme nejen
rychlí, ale i šikovní. Děkuji všem klukům za účast, myslím, že to bylo
pro nás zajímavé zpestření a dobře jsme se pobavili. Zároveň děkuji
pořadatelům SDH Skřipov za perfektně zvládnutou akci a přeji hodně
úspěchů na ostatních hasičských soutěžích. Naše družstvo TJ Sokol
Skřipov reprezentovali tito odvážlivci: Adam Dušek, René Hlaváč, Jiří
Kubánek, Martin Melecký, Michal Melecký, Stanislav Pastyřík, Lukáš
Šalata a Vojtěch Štencel.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov
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Rozpis fotbalových utkání
III.třída sk.B muži - AutoCont
22. 08. 2015

17:00

Melč

:

Skřipov

30. 08. 2015

17:00

Nové Sedlice

:

Skřipov

05. 09. 2015

16:30

Skřipov

:

Štítina „B“

12. 09. 2015

16:00

Skřipov

:

Brumovice

19. 09. 2015

16:00

Skřipov

:

Hlavnice

26. 09. 2015

16:00

Těškovice

:

Skřipov

03. 10. 2015

15:30

Skřipov

:

Vítkov „B“

11. 10. 2015

15:00

Holasovice

:

Skřipov

17. 10. 2015

15:00

Skřipov

:

Dolní Životice

25. 10. 2015

14:00

Kyjovice

:

Skřipov

31. 10. 2015

14:00

Skřipov

:

Březová

Velké Hoštice

:

Skřipov

Soutěž starší žáci 1+7 sk.B - ARGOS Elektro
29.08.2015

15:00

05.09.2015

14:30

Skřipov

:

Štítina

13.09.2015

13:30

Větřkovice

:

Skřipov

19.09.2015

14:00

Skřipov

:

Kylešovice

24.09.2015

16:30

Malé Hoštice

:

Skřipov

03.10.2015

13:30

Skřipov

:

volno

11.10.2015

10:00

Pustá Polom

:

Skřipov

17.10.2015

13:00

Skřipov

:

Oldřišov

24.10.2015

11:00

Březová

:

Skřipov

MINI (starší přípravka) 1+5 sk.C - OSTROJ
31.08.2015

17:00

volno

:

Skřipov

05.09.2015

12:30

Skřipov

:

Slavkov

13.09.2015

10:00

Zlatníky

:

Skřipov

19.09.2015

12:30

Skřipov

:

Otice

28.09.2015

16:30

Vítkov

:

Skřipov

03.10.2015

12:30

Skřipov

:

Hradec n/M

08.10.2015

16:00

Litultovice

:

Skřipov

17.10.2015

12:30

Skřipov

:

Březová

24.10.2015

11:00

Budišov n/B

:

Skřipov

www.skripov.cz
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SDH Hrabství - mladí hasiči
a třídenní stanování
Ve dnech 24.-26. 7. 2015 podstoupili mladí hasiči třídenní stanování
u myslivecké chaty „v Bravenčíku“.
Skupina mladých hasičů vyšla v ranních hodinách pěšky ze Skřipova
lesní cestou, plnou úkolů, které mládež s lehkostí a nadšením plnila.
Při příchodu k myslivecké chatě na nás čekala odměna v podání
vynikajícího guláše, který pro nás připravili manželé Balharovi. Oba se
o nás tři dny starali v kuchyni a vyvařovali nám famózní jídla, po kterých
se nám dělaly boule za ušima, moc jim za tuto službu děkujeme, jste
báječní J.
Po vynikajícím jídle jsme vždy podnikali různé soutěže, týkající se
přírody, hasičské techniky, cyklistiky, orientace mapy, střílení z luku,
ze vzduchovky, lezení po laně, uzlování, apod., za které byli soutěžící
bodováni a na konci stanování vyhodnoceni = po zásluze odměněni.
Cílem soutěží a aktivit, které jsme pro mládež připravili, bylo, aby
soudržnost mládeže spočívala ve spolupráci, vytrvalosti, podpoře
ostatních, toleranci, trpělivosti atd. Tím dostalo naše stanován
neskutečně hladký průběh bez jakýchkoliv potíží. Mládež byla skvělá,
přímo dravá do dalších úkolů a soutěží, ráda dostávala body, které je
posouvaly dále k lepším výsledkům.
I my vedoucí stanování jsme byli potěšeni, že nejen počasí, ale
i hojnost nadšení mládeže byla v dobrém rozpoložení, a tím můžeme
konstatovat, že letošní ročník se obzvláště povedl. A nejen tím, že jsme
zapojili rodiče do programu sobotního odpoledne, kdy nám rodiče
upekli něco sladkého na zub a přišli s námi strávit odpolední program
připravený mládeží, ale i tím, že jsme společně prožili krásné odpoledne
plné smíchu a radosti. Děkujeme rodičům za účast a hry, které s námi
podstoupili.
Také nás navštívili kluci z výjezdové jednotky JSDHO Hrabství, kde po
fingovaném požáru lesní cesty předvedli ukázku hašení a likvidaci
dýmovnice. Posléze velitel jednotky Jirka Gebel ukázal veškeré vybavení
a možnosti hasičského auta CAS 25 mladým hasičům, kteří naslouchali
radám zkušeného velitele. Velice moc děkujeme za přínosné informace
a hlavně za to, že si na nás udělali čas a přijeli za námi. J
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Stanování nebylo jen o hrách, soutěžích, ale také o odměnách za
záslužnou práci mládeže, kterou vytrvale vykonávali. Za to vděčíme
dotaci z Malého Leadra z Hradce nad Moravicí, který mládeži za jejich
zásluhy a uklízení přírody přiřadil finanční obnos 5 000 Kč., který jsme
využili právě na tyto odměny a osvěžení (medaile, diplomy, reklamní
předměty, nanuky, ovoce, sladkosti).
Děkujeme také mysliveckému sdružení Lán Skřipov za pronájem chaty,
kterou nám poskytli. Poděkování patří také OÚ Skřipov, který zajistil
vysekání trávy před chatou, aby mládež stanovala na vysušeném místě.
Děkuji také mládeži, která se zúčastnila tohoto třídenního stanování,
byli jste skvělí a díky Vám to bylo krásné. Také nesmíme opomenout
stezku odvahy, kde jste statečně procházeli naprostou tmou a „zvládali“
zvuky neidentifikovatelných postav, které se schovávaly v povzdálí
a strašily vás.
Jsme rádi, že jsme si stanování společně užili, a už se těšíme na příští
rok.
Radim & Martina Petrášovi

www.skripov.cz
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Z činnosti ČČK Hrabství
Letní kino
„Nohy sis myl? To já poznám, hned se s tebou jinak jede. Co uši? Vždycky
na něco zapomeneš! Když má člověk takové plachty jako ty, tak nesmí
tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement, jestli dneska zaprší,
tak se ti udělá za ušima beton a budou ti to muset odsekat majzlíkem...“
…jedna z mnoha úsměvných pasáží z filmu Vesničko má středisková
zazněla první srpnový pátek letošního horkého léta u Kulturního domu
v Hrabství. V podvečer se objevil kinobus Barkas s vedoucím posádky
panem Richardem Vaculou z Hradce nad Moravicí. Roztáhli plátno,
přichystali promítačku a začalo představení pro děti i dospělé.
Krásný večer přilákal více než stovku návštěvníků, kteří usedli na
připravené židle a lavičky nebo si udělali pohodlí na dekách na zemi.
I když to bylo „retrokino“, občerstvení bylo lepší než v Cinestaru! Pivo,
kofola, hamburgery, popcorn, klobásy i utopenci velmi chutnaly. Možná
to bylo i tím, že do jejich přípravy a prodeje se tentokrát zapojili „naši
chlapi“, kterým touto cestou moc děkujeme za pomoc. Poděkování
patří také zaměstnancům obce a panu starostovi Ing. Radimu Čechovi
za jeho vstřícnost a podporu.
Setkávání lidí patřilo odjakživa k základům kulturního vyžití každé
obce či města. V dřívějších dobách to byl jediný způsob, jak se dostat
k nějakým „informacím“. Postupem času a vývojem techniky si lidé
zvykli získávat informace a trávit svůj volný čas jinak. Právě z tohoto
důvodu je potřeba tento zvyk oživovat, obnovovat a nepodceňovat
důležitost osobní komunikace s druhými. Proto jsme rádi, že jste si
udělali čas a přišli se pobavit.

Poděkování
Červený kříž v Hrabství děkuje všem, kteří se v září zapojili do charitativní
sbírky.
Přejeme Vám všem krásný podzim a těšíme se na společné setkání na
dalších akcích, třeba na mikulášské nadílce s pohádkou…
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Pozvánka
Obecní úřad Skřipov zve občany a příznivce kultury
na divadelní představení
těškovického souboru „Berani“ pod názvem

“Naši furianti”
V idylicky vyhlížející vesničce pod povrchem poklidných sousedských
vztahů bublají dramata.
Kdo bude ponocným, kdo je paličatější, kdo je neznámý žhář ?
To vše je obohaceno o krásné a možná už i zapomenuté písničky.
Představení se koná v pátek 13. listopadu 2015 v 18.00 hod.
v KD v Hrabství
odjezd autobusu v 17.45 hod. z rozcestí ve Skřipově
vstupné 50 Kč, děti do 15-ti let zdarma.
Těšíme se na hojnou účast!

ZŠ a MŠ Skřipov, Obec Skřipov, SRPDŠ pri ZŠ a MŠ Skřipov
pořádají

Vánoční jarmark
Kde: ve Skřipově
Kdy: 13. 12. 2015 od 13.00 hod.
Program:
• vystoupení žáků ZŠ ve 14.00 hod.
• prodej vánočních stromků
• prodej jarmarečního zboží
• zabijačkové speciality
• výstavka prací žáků ZŠ
Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vás!
www.skripov.cz

23

SK SLEZAN SKŘIPOV
pořádá dne 19. 12. 2015
autobusový zájezd

Adventní Wroclaw
Navštívíte s námi město sta mostů a tradiční adventní trhy.
S průvodcem si prohlédneme historickou část města,
která je metropolí Dolního Slezska
(Tumský ostrov, katedrála sv. Jana Křtitele, Staré město)
a poté bude individuální volno s možností návštěvy adventních trhů.
Odjezd ze Skřipova v 7:30 z rozcestí.
Předpokládaný návrat cca v 21:00.
Cena zájezdu 500,- Kč včetně pojištění.
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. 12. 2015 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 2015
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www.skripov.cz
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Inzerce
Web: studujremesla.cz
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