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Vážení a milí spoluobčané,
v úvodníku našeho Zpravodaje se většinou ohlížíme za uplynulým
obdobím. I dnes bych chtěl poděkovat organizátorům dvou velkých
akcí, které se konaly v našich obcích. První z nich je tradiční Dětský
den konaný v červnu za přispění všech našich spolků. Je velmi příjemné
pozorovat, že se spolky s naprosto odlišným zaměřením dokáží
semknout a zorganizují tak pěknou a velkou akci. Dovolím si poděkovat
alespoň jednomu z organizátorů, který vše zaštiťoval, a to Jirkovi
Kubánkovi, předsedovi TJ Sokol Skřipov.
Druhou velkou akcí byly oslavy 70ti let od položení základního kamene
Kulturního domu v Hrabství. Tato příležitost byla využita také jako
setkání rodáků Hrabství a celou oslavou rezonovala připomínka historie
školy v Hrabství. Zde je mou příjemnou povinností poděkovat panu
Radkovi Kubánkovi, který přípravám oslav věnoval velmi mnoho času
a úsilí. U této příležitosti využil své vášně pro místní historii, vyzpovídal
pamětníky, pátral v archívech a své bádání přetavil do krásné publikace
„Škola, kde lišky dávaly dobrou noc“. Ještě jednou díky všem, kteří
věnují svůj čas kulturnímu životu v naší obci.
Jistě jste si všimli, že Zpravodaj obsahuje přílohu. Není to reklamní
leták, nevyhazujte ji, ale věnujte jí několik minut vašeho času. Příloha
obsahuje průvodní dopis a dotazník. Mnozí z vás mne oslovují
s dotazem, zda se bude rozšiřovat teplovod z firmy Hon a.s. Dotazník
a následně jeho analýza bude podkladem pro možná řešení vašich
dotazů. Dotazník se nevěnuje pouze topení, ale také elektrické energii,
protože dnešní technologie umožňují vyrábět také elektřinu. Výstupem
tohoto dotazníku bude analýza možných řešení energetických úspor
ve Skřipově a Hrabství. Chtěl bych zdůraznit, že je anonymní a jeho
vyplnění a odevzdání vás k ničemu nezavazuje! Čím více jich od vás
získáme, tím průkaznější výstupy dostaneme, proto vás prosím, abyste
jeho vyplnění a odevzdání věnovali váš čas.
Přeji vám krásný podzim a těším se na setkání s vámi při kulturních
akcích v následujícím období.
Ing. Radim Čech, starosta obce

www.skripov.cz
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů
Starosta obce Skřipov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
• ve volebním okrsku č. 1 Skřipov je volební místnost umístěna na
OÚ Skřipov, Skřipov č. 80 pro voliče bydlící ve Skřipově
• ve volebním okrsku č. 2 Hrabství je volební místnost umístěna
v KD Hrabství, Hrabství č. 48 pro voliče bydlící v Hrabství.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
Zastupitelstev kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstev
kraje volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Ve Skřipově 20. 9. 2016
Ing. Radim Čech, starosta obce
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Upozornění - úhrada za odstraňování
komunálních odpadů
Již tradičně upozorňujeme občany na úhradu poplatku za odstraňování
komunálního odpadu za druhé pololetí 2016. Termín úhrady je do
31. 10. 2016. Poplatek na osobu pro druhou splátku činí 246 Kč. Úhrada
je možná na účet č. 1842511389/0800 nebo v hotovosti v pokladně OÚ
ve Skřipově.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 8. 10. 2016 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na
ostatní domovní odpad, lednice, televize, papír (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 na zázemí obce
• Hrabství – před hasičskou zbrojnicí

Svoz domovního odpadu v zimním období
Od 13. 10. 2016 (41. týden) bude zahájen týdenní svoz komunálního
odpadu (každý čtvrtek).

Třídění papíru
Žádáme občany o pečlivé třídění papíru do plastových pytlů, které
jsou sbírány od vašich domovů obecními pracovníky. Tyto pytle jsou
následně při dalším zpracování otevírány a jsou v nich nacházeny
dětské jednorázové pleny, plasty, sklenice, zbytky jídla aj., což mezi
papír opravdu nepatří. Musíme si uvědomit, že tříděním papíru
a ostatně veškerého domovního odpadu šetříme naši přírodu, a také
bychom měli získat i finanční prostředky zpět ze smlouvy se společností
EkoKOM. Co je nám to ale platné, když prostředky musíme vynaložit
www.skripov.cz
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zpět do přetřídění špatně roztříděného odpadu vysbíraného od vašich
domovů.
Pevně věřím, že se tyto „prohřešky“ nebudou dále objevovat.
Děkuji
Ing. Vladan Boháč, místostarosta

Problémy s tlakem vody v obecním
vodovodu
V Hrabství se vyskytují problémy s tlakem vody při vyšším odběru
z vodovodu, především pouštěním vody z hydrantu, což způsobuje
následné vytopení sklepů občanů při opětovném zvýšení tlaku
v síti. Obec se tímto problémem zabývá již nějakou dobu společně
s vodohospodáři ze SmVaK Opava. Tlak vody v síti je monitorován
a zaznamenáván ve 24h intervalech (zařízení zaznamená pouze
nejvyšší a nejnižší hodnotu) a tyto hodnoty jsou odesílány na dispečink.
Běžný tlak vody se pohybuje v rozmezí 240-370 kPa. Při odběru vody
z hydrantu dojde k výkyvu a tlak může klesnout až na hranici kolem
85 kPa, následně i přes postupné uzavření může dojít k nárůstu tlaku
až na hodnotu kolem 600 kPa, výjimečně až na 700 kPa. Všechny tyto
hodnoty řeší vyhláška č. 428/2001, kterou se provádí zákon č.274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, konkrétně pak
§ 15 odst.4).
Dle odborníků z oblasti vodohospodářství je nejpravděpodobnější
příčina vytopených domácností špatný přetlakový (pojistný) ventil –
většinou se nachází u bojleru. Řešením by tedy měla být výměna za
nový. Dalším z řešení může být instalace regulačního ventilu, který do
vašich domácností nepustí větší tlak, než na který je nastaven – např.
300 kPa. Prosíme občany, u kterých se tento problém vyskytuje, aby
provedli kontrolu a případnou výměnu těchto přetlakových ventilů
či instalaci regulačního ventilu. Pokud ani přesto problém neustane,
obraťte se na obec, společně s odborníky provedeme místní šetření
přímo u vás doma.
Ve Skřipově se tento problém nevyskytuje, jelikož je zde vodojem,
který změny tlaku v systému vyrovnává.
Ing. Vladan Boháč, místostarosta
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Zájezd pro seniory – Čechy pod Kosířem,
Olomouc
Již tradičně v úterý, ale až 2. srpna, jsme se vypravili s našimi seniory
na výlet do Čech pod Kosířem, kde jsme absolvovali zajímavou
prohlídku historických kočárů, saní a luceren. Průvodce podal velice
zajímavý výklad o českých a moravských stavitelích, jejich řemeslných
zručnostech, o zahájení výstavby muzea v r. 2006 a kulturních akcích
pořádaných v současné době.
Vedle muzea kočárů se nachází hasičské muzeum, které jsme navštívili
také. Bylo zajímavé dovědět se, jak se kdysi hasily požáry s vědry,
následně průvodce zdokumentoval vývoj zhotovování hadic, stříkaček,
vše až po dnešní vybavení hasičských sborů.
V obci Topolany v restauraci Moravský Grunt jsme měli připravený
chutný oběd. Po něm jsme se vydali do Olomouce, kde jsme navštívili
arcidiecézní muzeum. Procházeli jsme prostory arcibiskupské obrazárny,
jejíž původ sahá do 17. století a která je jedna z nejkvalitnějších
středoevropských sbírek starého malířství. Dále jsme zhlédli výběr
liturgických textilií a zlatnických předmětů a v podzemní části výsledky
archeologických a stavebně historických výzkumů. Po ukončení
prohlídky se senioři vydali na procházku do centra Olomouce.
Na tento pohodový výlet jsme zaslechli pochvalu, děkujeme.
Za OÚ Skřipov Veronika Víchová

Humanitární sbírka
V letošním roce Zahrádkáři Skřipov uspořádali pro Diakonii Broumov
sbírku již podruhé, a to 20. září 2016. Společně s Červeným křížem
z Hrabství tak umožňují občanům odevzdat přebytečné oblečení a další
věci ze svých domácností.
Děkujeme vám všem za odevzdané věci.
Zahrádkáři Skřipov, Veronika Víchová

www.skripov.cz
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Informace z Obecní knihovny
Dne 11. 8. 2016 byla knihovna přestěhována do nově zrekonstruovaných
prostorů, a to do budovy, kde sídlí pošta. Knihovna je zcela nově zařízená
a prostorná. Je veřejná a jejím uživatelem se může stát každý občan
za registrační poplatek: 10 Kč/rok pro dítě do 15 let, dospělý 20 Kč/
rok a lidé nad 70 let registrační poplatek neplatí. Uživatelé knihovny
mohou vybírat z různých časopisů a z široké sbírky knižního fondu
českých i zahraničních autorů: beletrie pro dospělé, historické romány,
detektivky, romantické romány, knihy pro mládež, pohádky, naučná
literatura a jiné. Zajišťuje i povinnou školní četbu, jak pro základní, tak
pro střední školy. V knihovně je rovněž i přístup na internet. Obecní
knihovna má každý měsíc nové knihy. Z Městské knihovny v Hradci
nad Moravicí mám přislíbenou výpůjčku až 200 knih, které naše
knihovna bude mít v užívání celý rok a co půl roku je přibližně 50 knih
jako cirkulační soubor. Knihy a časopisy si uživatelé mohou vypůjčit
na 1 měsíc, po domluvě lze výpůjčku prodloužit. V případě ztráty se
kniha hradí v plné výši nebo zajištěním stejného titulu. Po domluvě
s knihovníkem je možná i donáška knih nemocným občanům.
Půjčovní doba je každou středu od 14:00 – 17:00 hod.
Těším se na vaši návštěvu.
Knihovník Jan Beinhauer

Oslavy 70. výročí položení základního
kamene Kulturního domu v Hrabství
V sobotu 13. srpna proběhla v Hrabství oslava 70. výročí položení
základního kamene ke kulturnímu domu. Tuto stavbu vyhrála obec
Hrabství v poválečném roce 1945, kdy v rámci Slezska splnila jako první
vládou předepsané dodávky chlebového obilí. Tyto kulturní domy se
stavěly v republice čtyři. Jeden pro vítěze v Čechách, jeden na Moravě,
jeden na Slovensku a za Slezsko u nás v Hrabství. Vláda vydala toto
opatření vzhledem k tomu, že rok 1945 byl hodně suchý a úroda nebyla
velká a zároveň s koncem války už ve městech panoval nedostatek
potravin a bylo nutno tuto situaci řešit. Tehdejší vedení obce sice
usilovalo o možnost postavení nové školy, protože stará lehla popelem
8
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při osvobozovacích bojích, ale tento záměr se nepodařil. Začal se stavět
kulturní dům. Tomu ovšem předcházela velká sláva, když 21. 4. 1946
navštívil obec sám tehdejší ministr zemědělství p. Ďuriš. Z jeho
návštěvy se dochovalo pár fotografií a pro Hrabství to byla opravdu
velká událost, jak nám během oslavy stačila vylíčit naše rodačka paní
Štěpánka Šnajderová, která v současné době žije v Jeseníku a byla
zřejmě nejvzdálenější rodačkou, která se oslav zúčastnila. Sepsala nám
také svoji vzpomínku na osvobození Hrabství, se kterou vás seznámíme
v některém z dalších zpravodajů. Základní kámen byl pak položen dne
5. 5. 1946 za přítomnosti sekčního šéfa Dr. Mališe. Pozemky, na kterých
kulturní dům stojí, poskytli František Jastříbek z č. 1 a Augustýn Melecký
z č. 28. I přes potíže, které stavbu provázely, byla do užívání předána
koncem roku 1948 a v únoru 1949 se do něj přestěhovala i škola, která
do té doby fungovala na fojtství.
S historií vzniku kulturního domu byli návštěvníci oslav seznámeni
v úvodu odpoledne a poté následovalo seznámení s historií obce více
do minulosti, prokládané kostýmovanými scénkami. Místní hasiči
předvedli příjezd pána Ferdinanda Otty z Jašína, který v roce 1682 vydal
svým poddaným takzvaný poddanský list, který určoval všechny roboty
a odvody poddaných. Jako druhý nás navštívil kastelán bílovického
zámku pan Valeš a přečetl nám zdravici potomků Sedlnických,
posledních pánů Hrabství, kteří žijí v Korutanech. Po tomto oficiálním
úvodu následoval volný program, ve kterém si návštěvníci mohli
prohlédnout prostory v kulturním domě. V sále připravil pan Radek
Kubánek výstavu, která se týkala historie obce, a také výstavu starých
předmětů, které se dochovaly do dnešní doby a dříve byly nedílnou
součástí života našich předků. Dále na jevišti běželo promítání
diapozitivů s fotografiemi zachycujícími obec v minulosti. Byla
otevřena mateřská škola, kde si paní učitelky připravily pro děti malé
dílničky, a ke zhlédnutí byla připravena alba dětí navštěvujících školku
v minulosti. V sále si návštěvníci mohli zakoupit publikaci pana Radka
Kubánka, která mapovala vznik a historii obecné školy v Hrabství.
Kromě kulturního domu byla pro návštěvníky otevřena také hasičská
zbrojnice včetně možnosti prohlídky hasičské techniky a zázemí naší
hasičské jednotky. Poslední otevřenou budovou byla kaple Sv. Josefa.
Možnost prohlédnout si tyto budovy zvláště ocenili rodáci, kteří se
odpoledne zúčastnili.
www.skripov.cz
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Pro malé návštěvníky byly k dispozici dva skákací hrady a pro ty větší
pak aquazorbing. Své umění nám ukazoval také kovář. Velkému zájmu
se těšila projížďka po obci v bryčkách. Trasa projížďky vedla kolem
místa, kde stávala budova staré školy. Zde byl umístěn pamětní kámen
s textem odkazujícím na tuto historickou skutečnost. Závěr odpoledne
nám zpříjemnila svým vystoupením cimbálová muzika Kubalovci.
Oslava 70. výročí položení základního kamene se nám opravdu povedla
a její návštěvníci nešetřili chválou. Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří se na jejím průběhu podíleli. Zejména panu Radkovi
Kubánkovi, který odvedl největší kus práce, dále všem hasičům, kteří se
starali o venkovní občerstvení, panu starostovi, paní ředitelce a všem
učitelkám, které připravily a vyzdobily mateřskou školu, obecním
pracovníkům za úpravu prostranství, děvčatům v kuchyni a nakonec
i počasí, které nás dopoledne pořádně potrápilo, ale nakonec se
umoudřilo a přispělo tak ke zdárnému průběhu oslavy.

70. výročí je za námi. Historické dokumenty nám daly nahlédnout do
života našich předků, seznámit se s jejich snahou o zvelebování obce
a její rozvoj. Při pohledu na nově zrekonstruované obecní budovy
můžeme říci, že jejich následovníci naplňují jejich odkaz a pokračují ve
zvelebování obce stejně, jako to před léty činili oni.
Eva Ulmanová
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Začal nový školní rok
Prázdniny definitivně skončily a ve čtvrtek 1. září naše škola přivítala
své milé žáky. Podle tradice se žáci všech tříd, jejich vyučující a rodiče
prvňáčků sešli před osmou hodinou v tělocvičně školy. Za zvuku
slavnostního pochodu přivedli žáci 9. ročníku naše prvňáčky. Na úvod
zazněla státní hymna České republiky a krátký kulturní program, který
si připravili žáci naší školy. Poté se ujala slova paní ředitelka, která
přivítala všechny žáky školy, rodiče, pedagogy a hosty - starostu obce
Ing. Radima Čecha, předsedkyni školské rady paní Janu Pastyříkovou
a předsedkyni SRPDŠ paní Hanu Malohlavovou. Představeny byly třídní
učitelky a nové posily pedagogického sboru a také nová zástupkyně
ředitele Mgr. Ivana Kaňáková. Krátký pozdrav pronesl i starosta naší
obce Ing. Radim Čech. Poté se už žáci pod vedením třídních učitelů
rozešli do tříd, kde vyslechli organizační pokyny a začali se seznamovat
se školním řádem. Prvňáčky čekalo ještě slavnostní uvítání v nové
obřadní místnosti obecního úřadu. Dětem zde byly předány sladkosti
a také malé dárečky, které věnovalo SRPDŠ, rodiče prvňáčků obdrželi
1 000 Kč z fondu pro stabilizaci počtu dětí ve škole.
Do školy letos nastoupilo 165 žáků, kteří se budou vzdělávat v 9 třídách.
Do MŠ bylo přijato 47 dětí, kapacita ŠD 60 dětí je 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. V MŠ Hrabství bylo obloženo
schodiště a do zahrady MŠ přibyl dřevěný domeček. Kromě drobných
úprav a oprav ve škole jsme díky vstřícnosti zřizovatele mohli nechat
provést revitalizaci hřiště s umělým povrchem a došlo také k vymalování
školní kuchyně a sprch u tělocvičny. K výměně jsou připravena
vstupní vrata do areálu školy. Během měsíce července jsme podali
žádost o projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
s názvem Skřipov, škola pro všechny. Tento projekt je zaměřen na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu
extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Z aktivit,
které jsme si pro náš projekt zvolili, jsme začali od 1. září realizovat
tyto aktivity: chůva - personální podpora MŠ, a školní psycholog. Chůva
pomáhá paní učitelce v MŠ v Hrabství, kde jsou přijaty do dětského
www.skripov.cz
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kolektivu děti dvouleté, a školní psycholog působí v základní škole. Další
aktivity budeme realizovat v průběhu školního roku. Celý projekt je
časově rozložen do dvou let a celkové způsobilé výdaje činí 856 529 Kč.
Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany
žadatele na 0% celkových způsobilých výdajů projektu.
Nový školní rok úspěšně začal a přejme si, aby přinesl jen vše dobré.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat členům jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Hrabství, kteří nám velice ochotně pomohli
s demolicí zahradního domečku na školní zahradě MŠ v Hrabství
a provedli likvidaci sršňů, kteří se usadili pod střechou nad vstupem do
MŠ ve Skřipově. Rádi bychom využili jejich profesionálních zkušeností
při další plánované akci s názvem Den pro zdraví.
Poděkování patří také členům Mysliveckého sdružení Skřipov, kteří škole
nabídli k dispozici mysliveckou chatu v Bravenčíku. Díky této nabídce
jsme mohli ke konci školního roku uskutečnit projektové vyučování
„Lesní pedagogika“ na myslivecké chatě v Bravenčíku a v jejím okolí.
Další projektové dny se uskutečnily 7. září, kdy žáci 6. roč. plnili aktivity
zaměřené na poznávání lesa (učivo probírané v přírodopise 6. roč.
v 1. pol. školního roku) a aktivity zaměřené na upevnění třídního
kolektivu a vztahů ve třídě. Žáci 4. ročníku pak využili prostředí chaty
21. září k realizaci projektu, nazvaného Škola v lese.
Ještě jedno poděkování patří členkám výboru SRPDŠ při Základní
škole a Mateřské škole Skřipov za jejich obětavou práci, kterou věnují
organizaci akcí pro děti a rodiče. Děkujeme za příspěvky, které SRPDŠ
věnuje dětem MŠ a žákům na různé kulturní, vzdělávací a sportovní
akce. Bez této pomoci bychom některé akce nemohli uskutečnit.
Vážíme si Vaší pomoci a spolupráce a ještě jednou děkujeme.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Dětské zastupitelstvo
I v letošním školním roce 2016/2017 bude na škole i nadále pracovat
Dětské zastupitelstvo. Již teď se připravujeme na dopomoc při akci
12
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Podzimní hrátky z pohádky do pohádky – soutěživé odpoledne,
pouštění draků. Taktéž nás budou čekat dobrovolné sbírky Kůň
terapeut, kde zakoupením drobných předmětů přispějeme na výcvik
a krmení koní pomáhajících nemocným lidem. Taktéž podpoříme
dobročinnou akci pro Fond Sidus. Pro žáky naší školy připravíme velké
množství soutěží, např. v přeskoku přes švihadlo v daném časovém
intervalu, v předvánočním čase nás čeká soutěživé klání v mistrovském
skládání puzzle, dále skok snožmo z místa, turnaj v pexesu, v hodu na
koš – Král střelců a další. Děti tak mohou porovnávat své síly a zažívat
pocit úspěchu. O naší činnosti je možné se informovat na www
stránkách školy.

Akce pro šesťáky
Všeobecné nadšení našich šesťáků, spokojenost a úsměvy na
tvářích... tak vypadalo páteční zářijové dopoledne na myslivecké
chatě ve Skřipově. Paní učitelky připravily žákům dopoledne plné her,
badatelských úkolů, zábavy i dovádění. Cíle - posílit vztahy ve třídě,
stmelit kolektiv, namotivovat žáky na výuku přírodovědných předmětů
anebo si jen „užít školu“ jinak - byly splněny. Děkujeme mysliveckému
spolku za propůjčení chaty. Všichni jsme si to moc užili.
Lenka Martinková, Hana Salzmannová, Eva Kolovratová

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

ČLENSKOU SCHŮZI
která se bude konat dne 20. 10. 2016 v 17:00 hod.,
v prostorách školní jídelny ZŠ Skřipov
Program:
• Volba Výboru SRPDŠ na školní rok 2017/2018
• Projednání výše příspěvků na školní rok 2017/2018
• Zpráva o hospodaření za školní rok 2015/2016
• Návrh rozpočtu hospodaření na školní rok 2016/2017
• 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. 2016 v 17:20 hod.,
v prostorách školní jídelny ZŠ Skřipov, se stejným programem, viz. výše.
Po dobu trvání valné hromady bude pro děti zúčastněných v prostorách
školní družiny připravená tvořivá dílnička (od 17:00 hod.)
Dokumenty: Zpráva o hospodaření a Návrh rozpočtu budou připraveny
k nahlédnutí na webových stránkách školy: http://www.zsamsskripov.
webpark.cz/
Na hojnou účast se těší členky Výboru SRPDŠ

Dětský den

Na organizaci této akce 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 se ochotně snažili pro děti
přichystat krásné sobotní odpoledne.
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Dětský den odstartoval v 14 hod a rodiče s dětmi se vydrželi bavit až
do 18 hod. Děti se mohly vydovádět na všech připravených atrakcích,
mezi které patřily multifunkční nafukovací centrum, skákací hrad,
dětský kolotoč, nafukovací skluzavka, trampolína, elektrický vláček
a letos nově rodeo býk. Veliký zájem byl o malování na obličej a dětské
tetování, dále byla možnost zastřílet si z luku, vzduchovky a zastříkat
si z hasičské stříkačky. Všichni si také mohli vyzkoušet autíčka na
dálkové ovládání a také létání s drony. Dětský den navštívilo kolem 200
dětí a 200 dospělých. Dobrá nálada panovala i u kola štěstí, kde si děti
mohly vytočit spoustu lákavých odměn.
Dětským dnem nás prováděla moderátorka Katka Stecjuková v kostýmu
klauna za doprovodu dětských písniček z dílny Hynka Tížka. Obrovské
poděkování patří všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Děkujeme
hlavnímu sponzoru, firmě HON a.s., která financovala všechny atrakce.
Dále děkujeme ostatním sponzorům, kterými byli Obec Skřipov,
Ing. Milan Lindovský, Karel Hon, John Deere Opava, MT GOLEM,
OPTYS, spol. s r.o., JK Cars Team, Petr Vícha, Jiří Vícha, Hynek Tížek,
SK Slezan Skřipov, Bidvest.
Závěrem chci osobně poděkovat všem pořadatelským subjektům
a všem ostatním, kteří se na přípravě a organizaci Dětského dne
podíleli. Výdělek 15 795 korun českých byl věnován a spravedlivě
rozdělen Základní a Mateřské škole Skřipov a Hrabství.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Pozvánka na fotbal
Starší přípravka 1+5 sk.C – OSTROJ
31. 08. 2016 17:00

Otice : Skřipov

03. 09. 2016 12:00

Skřipov : Slavkov

08. 09. 2016 16:30

Hradec nad Moravicí : Skřipov

22. 09. 2016 17:00
28. 09. 2016 16:30
01. 10. 2016 11:00
08. 10. 2016 11:00

Skřipov : SFC Opava „B“
Vítkov : Skřipov
Skřipov : Pustá Polom
Budišov nad Budišovkou : Skřipov

15. 10. 2016 10:30

Skřipov : Chvalíkovice

22. 10. 2016 09:30

Skřipov : Březová

www.skripov.cz
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Starší žáci 1+7 sk.B - ARGOS ELEKTRO
03. 09. 2016 14:00
08. 09. 2016 17:30
17. 09. 2016 13:30

Skřipov : Hradec nad Moravicí
Kylešovice : Skřipov
Skřipov : Pustá Polom
Otice : Skřipov

24. 09. 2016 13:45
01. 10. 2016 13:00
12. 10. 2016 15:30
15. 10. 2016 12:30

Skřipov : Malé Hoštice
Velké Hoštice : Skřipov
Skřipov : Chlebičov

III. třída sk.C muži - ONDRÁŠOVKA
14. 08. 2016 17:00
20. 08. 2016 17:00
28. 08. 2016 17:00
03. 09. 2016 16:30
10. 09. 2016 16:00

Raduň : Skřipov
Skřipov : Komárov
Štítina „B“ : Skřipov
Skřipov : Budišovice
Hrabyně : Skřipov

17. 09. 2016 16:00

Skřipov : Těškovice

01. 10. 2016 15:30

Skřipov : Horní Lhota

16. 10. 2016 15:00

Kyjovice : Skřipov

22. 10. 2016 14:00

Skřipov : Březová

30. 10. 2016 13:00

Větřkovice : Skřipov

05. 11. 2016 14:00

Skřipov : Chvalíkovice

Srdečně Vás všechny zve TJ Sokol Skřipov

Sportovní odpoledne a hudební večer
SK Slezan Skřipov, z. s.
Stejně jako v letech předcházejících, tak i letos pořádali členové
sdružení SK Slezan Skřipov, z. s. tradiční utkání Sever vs. Jih, ve kterém
nastoupili do pole hráči starší 30-ti let, nehrající aktivně za žádné
fotbalové družstvo. Vítězně z hřiště odcházeli hráči z týmu Severu,
poněvadž vyhráli s přehledem 7:1. I když mužstvo Jihu odcházelo
z pole s prohrou, myslím, že i oni si derby náležitě užili. Během
celého zápasu se o diváky starali u občerstvení členové SK, jež mohli
divákům nabídnout steaky dvou druhů anebo dobře propečená
cigára. Mimo jiné členové a jejich příznivci bezpochyby prodávali ať
16
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už alkoholické tak nealkoholické nápoje. Zpestřením odpoledne byla
agentura TOMINO, která se skvěle starala o zábavu pro děti. Ačkoliv se
jednalo o vůbec první vystoupení této agentury na našem sportovním
odpoledni, sklidila agentura TOMINO úspěch. Od 19:00 se o atmosféru
postarala osvědčená country kapela Slatinský SCHRUMMEL, jež svými
písničkami rozproudila zábavu na sto procent. Poděkování patří všem
zúčastněným hráčům, rozhodčím, organizátorům a hlavně fanouškům
a hostům, kteří se přišli na naši akci pobavit.
Nicméně za tři měsíce tady máme měsíc prosinec, proto si vás dovoluji
za všechny členy sdružení SK Slezan Skřipov, z. s. pozvat na vánoční
adventní zájezd do Brna.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z. s.

Mladí hasiči – soutěž v Brance u Opavy
V sobotu 3. 9. 2016 se mladí hasiči SDH Hrabství zúčastnili v Brance
u Opavy první pohárové soutěže po prázdninách, kde se sešlo poměrně
dost družstev z okolních obcí. Běžela se pouze disciplína požární útok,
a to netradičně u řeky Moravice. Sluníčko nám krásně dopřávalo letní
atmosféru a pohodu při soutěži. Dalo by se říci, že se našim třem
družstvům dařilo bez větších problémů. Získali jsme 2x pohár za
3. místo (což je krásné, jelikož celé prázdniny jsme měli volno a bez
nácviku) a k tomu hromadně 20 bodů do tabulky ligy čtyř okrsků, která
byla nově založena pro mladé hasiče v okolí.

www.skripov.cz
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Je vidět, že i okolním obcím není lhostejná budoucnost dětí a čím dál
více se snaží zapojovat mládež do sportu. Obce Březová, Leskovec,
Kajlovec, Branka u Opavy, Budišov nad Budišovkou, Vítkov, Jančí,
Skřipov-Hrabství, Lesní Albrechtice, Klokočov úzce spolupracují
v SDH a společnými silami jsme založili novou, již zmíněnou ligu čtyř
okrsků. Spolupráce je skvělá a naším cílem je mít spoustu motivované
a spokojené mládeže, která má zájem o sport a aktivní život. Všem
mladým hasičům přejeme do nadcházející hasičské sezóny spoustu sil
a trpělivosti, jelikož ta jediná přináší růže. Taktéž bych chtěla poděkovat
rodičům za dopravu na soutěže, bez vás bychom to nezvládli.
Děkujeme!
Za SDH Hrabství Radim & Martina Petrášovi

Rybářské závody 2016
V sobotu dne 9. 7. 2016 uspořádal Spolek rybářů Skřipova a Hrabství
sedmý ročník rybářských závodů na obecním rybníku ,,Ešik‘‘. Poslední
dva ročníky závodů jsme přesunuli cca o 14 dní dříve, jelikož se ukázalo,
že počasí kolem konce července je velmi vrtkavé a v minulosti nás již
několikrát postrašilo. To naštěstí nebyl případ letošního roku, protože
sluníčko se na nás usmívalo již od brzkého rána a dělalo nám příjemnou
společnost, než zapadlo za obzor.
Sraz rybářů byl stanoven na 6:30 hod. Hlavní soutěž byla v kategorii
,,Největší počet ulovených ryb“, všechny ulovené ryby se změřily a jejich
délky se sečetly. Zvláštní cena byla za ,,Největší rybu“, tedy nejdelší
ulovenou rybu. Lovit se mohlo na dvě udice a chytat se mohly všechny
druhy ryb, kromě dravců. Po zaplacení startovného si lovci vylosovali
čísla míst, ze kterých začali chytat, a obdrželi tabulku pro zapisování
svých úlovků.
První úlovek na sebe nenechal dlouho čekat. Byl to kapr v délce 42 cm
a zdolal jej pan Svatopluk Honěk. V 10:00 hod. byla vyhlášena 30-ti
min. přestávka, během které se rybáři občerstvili a opět si losovali nová
lovná místa. V 10:30 hod. již měli lovci znovu nahozeno ve vodě. Konec
závodů byl naplánován na 13:00 hod. Během závodů se nachytaly ryby
v celkové délce 451,5 cm. Na vítěze čekaly odměny v podobě pohárů
a peněžních poukazů do rybářských potřeb, akuvrtačky a dalších
drobností pro rybáře. Sponzorské dary nám věnovali OÚ Skřipov, Víťa
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Kubánek, Viktor Pastyřík, společnost Nejmarket s.r.o a Bramac střešní
systémy, spol. s r.o. Všem našim sponzorům bych chtěl touto cestou
moc poděkovat.
Pohár za první místo v hlavní kategorii vyhrál Josef Kubánek za ulovené
ryby v celkové délce 100,5 cm. Druhé místo získal Marek Jakub za
ulovené ryby v délce 99 cm a třetí pozici obsadil Tomáš Abík za ulovené
ryby v délce 90 cm. Zvláštní cenu za největší ulovenou rybu získal
Ernest Tamáš, a to za zdolaného kapra délky 52 cm.

I letos bylo pro návštěvníky připraveno rybářské odpoledne. Zájemci si
mohli bez poplatku zachytat a v případě úspěšného lovu si mohli rybu
odkoupit. Odpoledne bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení.
K dispozici bylo čepované pivo, grilované klobásy, krkovice, ale hlavně
grilovaní pstruzi. Jídlo bylo, stejně jako minulý rok, vynikající. Grilování
měli na starosti Jaroslav Kočí s Martinem Fešarem, přípravu masa měl
na starosti Roman Sedlák ml. Bylo teplo, všichni návštěvníci se dobře
bavili, a tak není divu, že se u rybníka sedělo až do pozdních hodin.
Věřím, že všichni zúčastnění a přihlížející byli s průběhem sedmého
ročníku rybářských závodů spokojeni. Poděkování patří panu starostovi,
sponzorům, všem organizátorům a pomocníkům a v neposlední řadě
návštěvníkům soutěže za jejich účast a podporu.
Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku Rybářů Skřipova a Hrabství
www.skripov.cz
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Rozloučení s prázdninami
V pátek 2. září se u rozhledny v Jakubčovicích uskutečnilo farní opékání
pro děti a rodiče. Děti si mohly nejen opéct špekáčky, ale také si
zasoutěžit. Překvapením pro všechny byla možnost prohlédnout si
nové auto jakubčovických hasičů, a nejen to. P. Roman Kuděla v něm
ochotně povozil všechny zájemce. A že jich nebylo málo! Rozloučit
se s prázdninami přišlo do Jakubčovic kolem 35 dětí se svými rodiči i
prarodiči.
Děkuji všem, kdo se zasloužili o uskutečnění celé akce, především Petru
Sonnkovi a také jakubčovickým hasičům. Velký dík patří i p. Máriu
Račkovi, který byl iniciátorem celé akce a opékání se rovněž účastnil.
I díky příjemnému počasí se tato „farní“ akce vydařila, a proto určitě
nebyla poslední. Budeme se těšit na setkání při další příležitosti.
Pavla Halfarová

Stará fara versus nová fara…
(možná k zamyšlení)
Vážení spoluobčané, vážení farníci…
Je to již týden, co jsem seděl doma dole v kuchyni a dělal papíry
a účtoval, kdy můj pohled z okna jako každý den spočíval na krásném
letním okolí plném zeleně a pohledem na stávající domy kolem včetně
naší staré fary jsem se kochal, jak je na tom světě krásně… Když tu
najednou se ozval zvuk bagru a vidlice se zakously do střechy naší
staré dobré fary v našem vesnickém centru a kus baráku se potácel
k zemi. V tu chvíli moje srdce jihlo, jako kdyby najednou odcházel kus
mého života někam pryč do neznáma. To, na co jsem se díval 45 let
a co budovali naši předkové před staletími a do centra obce patřilo, se
každým zabráním stroje řítilo dolů k zemi. A upřímně i možná jedna slza
padla na účetní papír.
Chci se tázat těch, kteří k tomuto dali svůj souhlas, jestli je to správné
rozhodnutí – možná, že ano, v případě, že je lepší postavit nové, než
investovat do starého, ale tato budova do obce patřila taková, jaká
byla, možná 100, možná 200 let, možná víc, nevím…
Když se rozhodovalo o osudu staré školy, našeho dnes opraveného
starého fojtství, bylo v obci vyhlášeno referendum, a i když byly názory
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jak pro demolici, tak pro rekonstrukci, zvítězil zaplať pánbůh rozum
a budova se z historického hlediska opravila, zůstala stát tak jako vždy,
pro připomínku dob minulých.
Vím, že objekt fary je vlastně objekt soukromý, církevní, a tudíž církev
má právo si se svým majetkem dělat co chce, takže i o zbourání
objektu nemá nikdo ani právo žádat jakékoli informace. Jenže nejsem
přesvědčený o tom že, profinancování celé této akce se neobejde bez
přispění spoluobčanů, farníků a potom je třeba se ptát dál. Možná že
ano, že obejde, a potom nemám právo tento sloupek vůbec psát, a pak
nezbývá, než se omluvit. Ale myslím si, že opak bude pravdou.
Podle kusých informací, které po vesnici kolují, jako že „jedna paní
povídala“, nikdo vlastně nic neví a veřejně žádná informační kampaň
neproběhla, kromě dvou článků ve zpravodaji o finanční účasti obce
na této akci. Proto mám za to, že toto rozhodnutí provedlo „pár“ členů
naší farní rady za zavřenými dveřmi, jak se říká „o nás bez nás“, zřejmě
se souhlasem našeho biskupství.
Jen můj osobní názor – stavba nové fary by tedy měla stát 6,5 mil,
z toho příspěvek obce 1,5 mil., taky si nemyslím, že je správné, aby obec
investovala co cizího majetku, ale budiž s posvěcením OZ a možných
zákonů, to musím respektovat.
Nikdo dále neví, jak získá farnost další finanční prostředky na celou
stavbu nové fary (půjčka církve, trvalé darování pěnez církví, nějaký
hodně dobrý sponzor, výběrem peněz do „miška“). Celý život počítám
jako ekonom, živnostník, a jen při mém letmém 10 min propočtu
u kafi, se farnost zadluží cca na 25-30 let (možná se pletu, pač neznám
podrobnosti) a potom se ptám – kde se budou na splátky brát peníze?
Bude se muset platit asi nějaký úvěr, bude potřeba investovat do
opravy farního kostela a obou kaplí ve farnosti a udržovat běžný provoz
objektů. V kostele rok od roku lavice řídnou a věřících ubývá, peněz se
bude vybírat méně a méně a nejsem přesvědčen o tom, že by nastal
zlom a že by se tato situace bohužel v naší společnosti v dohledné době
změnila a kostely se opět zaplnily.
Za oněch 6,5 mil. se v dnešní době dají postavit 2 pěkné luxusní domky.
Nevím, co se za tuto nehoráznou sumu postaví na místě staré fary. Můj
názor je, že je to přehnaná megalománská investice, která nebude stále
naplno využita a do budoucna přinese jenom velké finanční potíže.
Vím, že přicházím s křížkem po funuse, ale do budoucna pro možné
další investiční akce neměla by naše slavná farní rada ještě před celou
www.skripov.cz
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akcí udělat veřejnou schůzi farníků, občanů, seznámit všechny s danou
situací, vysvětlit, rozebrat, poslechnout si názory jiných, udělat malé
referendum a pak rozhodnout???!!!
Pokud teda takto rozhodli s vědomím a „požehnáním“ vlastníka
objektu staré fary (církve), tak teda očekávám, že tato akce je opravdu
soukromá, a nebude potřeba přímá finanční investice našich občanů.
Dále bych chtěl požádat zainteresované lidi na mších, aby při sbírkách
peněz v kostele, jak se říká “do miška“, uvědomili účastníky (farníky)
ihned na začátku denní mše, na jaký účel v daný den sbírka bude
použita, což zatím taky postrádám. Když občas na mši zajdu a finančně
samozřejmě přispěju (chtěl bych například přispět na kostel), tak se
účel dovím bohužel pozdě, a to na konci mše, kdy je již, jak se říká
„koláč upečen“ a člověk už nic není schopen udělat. A na vybíraný účel
třeba nechtěl přispět A takový argument, že je účel sbírky oznámen
týden dopředu, je na prd pro ty, kteří do kostela nechodí pravidelně.
Jen taková malá poznámka – za „starých dobrých“ dob p. ThDr. Vojtěcha
Tkadlčíka (klaním se hluboce jeho památce a Bůh mu dej věčné
odpočinutí) si jako kluk jasně pamatuju, že v posledním dni roku, na tzv.
Silvestra, na závěrečné roční mši při ukončení mše všem farníkům na
mši pan Tkadlčík sdělil do detailu roční příjem farnosti a do puntíku byly
sděleny veškeré náklady a výdaje od spotřeby energií, přes náklady na
opravy do poslední koupě svíce jako jednotlivé položky. Dnes je takto
na konci roku učiněno pouze slovy duchovního otce – náklady činily
tolik, výdaje tolik, dluh činí, činil tolik a tolik. Toť vše.
Jak nehorázné je takovéto hrubé sdělení vůči všem, kteří celoročně
přispívají a vlastně ani neví, jak bylo s jejich finančními dary naloženo.
Nevím ani o možnosti nahlédnutí farníka do účetních knih. Snad můžu
doufat, že se toto třeba brzo změní.
Takže vážení, takto jsem si Vám všem jako občan a “masopustní farář“
J tak nějak trochu vylil srdíčko. Bohužel už pozdě, ale nezbývá než věřit,
že vše se v dobré obrátí…
Hodně štěstí…
Víťa Binar, hospodský, zahradník, živnostník – občan a farník skřipovský
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Rekonstrukce fary
Vážení spoluobčané,
jak jste již jistě zaznamenali, byla zahájena delší dobu připravovaná
rekonstrukce farní budovy.
Někteří si možná říkáte, proč se přistoupilo k tak rozsáhlé a nákladné
investici a proč se to jen nějak neopravilo, aby se z historického hlediska
zachovala původní budova. Na to je celkem jednoduchá odpověď. Naše
obec přece není skanzen, ve kterém se opravují a udržují historické
budovy, nesloužící již ke svému účelu, aby se na nich prezentovalo, jak
naši předkové žili a pracovali. Farní budova, která je stará cca 170 let, již
byla natolik zchátralá (vlhkost, prohnité a červotočem silně napadené
stropní a střešní konstrukce, podlahy napadené dřevomorkou,
nestabilní zdivo-kámen/cihla), že nebylo ekonomické takový objekt jen
nějak opravit. Rozhodli jsme se proto pro radikální řešení.
Protože chceme, aby tato farní budova žila a sloužila, farnost zastoupená
farní radou se rozhodla, že nabídne obci zřízení lékařské ordinace podle
všech předpisů a norem. S tímto záměrem byl zpracován projekt a tento
pak byl předložen ekonomickému oddělení ostravsko-opavského
biskupství s žádostí o poskytnutí úvěru na profinancování investičního
záměru. Biskupství tento náš záměr podpořilo s podmínkou, že část
nákladu na zřízení lékařské ordinace musí uhradit obec v několika
splátkách. Tento požadavek farní rada předala zastupitelům a ti se po
důkladném zvážení všech pro a proti rozhodli usnesením, že je pro
obec tato nabídka výhodná.
Tak se vlastně podařilo, že farní budova bude sloužit nejen farnosti,
ale všem našim spoluobčanům, vždyť přece farnost a obec nemůže žít
vedle sebe, ale musí žít a vytvářet společnost a hodnoty spolu.
Nestavíme architektonicky moderní budovu, ale záměrem je, aby
se nová farní budova co nejvíce podobala té původní z úcty k našim
předkům, kteří nám ji před mnoha léty postavili. Můžete se sami
přesvědčit, že nové profily krovů skutečně kopírují krovy původní.
Také šambrány kolem oken a členění fasády budou podobné, jako byly
na původním objektu. Chceme, aby nová farní budova byla krásná,
připomínala nám řemeslnou zručnost našich předků a byla ozdobou
naší obce a naši spoluobčané byli na ni hrdí. Tím také chceme navázat
na záměry obce zkrášlovat naši obec (opravená stará škola, obecní
www.skripov.cz
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úřad, nová hřbitovní zeď, zateplená škola, v Hrabství opravená hasičská
zbrojnice, kaple, kulturní dům.
Ještě pro dokreslení dispozic nového objektu: v přízemí budou dvě
místnosti pro potřeby farnosti s možností spojení v jeden sál, kuchyňka,
ordinace lékaře se sociálním zázemím (velká čekárna, ordinace sestry,
ordinace lékaře, šatna).
V prvním poschodí budou dva podkrovní byty (kněz, návštěva).
Závěrem chci říct, že farní rada si je vědoma finančního břemene,
které farnost na sebe vzala v důsledku této rekonstrukce, ale bez této
investice a vytvoření podmínek pro život farnosti bychom jen stěží
mohli doufat, že nám bude přidělen kněz a že se naše farnost bude
rozvíjet.
Pokud se někomu zdá částka 6 300 000,-Kč (z toho 1 500 000,- podíl
obce, cca 700 000,- finanční zdroje farnosti, nutno splatit 4 100 000,Kč) hodně vysoká a že by se za to postavily dva rodinné domy, tak je
potřeba si uvědomit, že rozměry budovy jsou 19,8 m x 11,3 m, což
jsou dva rodinné domy. Někteří se podivují nad tím, jak je nová budova
velká, ale skutečně i stará budova byla stejně veliká, protože nová je
postavená na původních základech. O tom se ostatně můžete sami
přesvědčit.
Také farníci se podíleli a stále podílejí v rámci svých možností na
přípravě rekonstrukce tak, abychom nemuseli vše platit, ale svou prací
snížili náklady na rekonstrukci. Věřte, že se snažíme vytvořit příjemné
prostředí jak pro farnost, tak pro lékařskou ordinaci, aby se všichni cítili
při návštěvě takto opravené farní budovy příjemně.
Pevně věříme, že se nám podaří s pomocí nejen farníků, ale i ostatních
spoluobčanů náš závazek splatit, vždyť naše farní budova bude sloužit
všem. Jedna kapka vody neznamená nic, ale velké množství kapek
vytvoří moře.
Za farní radu Karel Hon
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Pozvánka
Obecní úřad Skřipov
zve
občany a příznivce kultury na divadelní představení

těškovického souboru „Berani“ pod názvem

“Výprava na severní pól”
Představení se koná

v pátek 4. listopadu 2016 v 19.00 hod.
v KD v Hrabství,
vstupné 50 Kč, děti do 15-ti let zdarma.

Těšíme se na hojnou účast!

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 12. 2016
na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
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Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
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Valašský výrobce
dřevěných paliv
Dovezeme a složíme,
kam ukážete

Bestsellery Waldera

Pelety EN plus A1

Brikety válce

Hnědé uhlí Ekohrášek

cena od

cena od

cena od

5 590 Kč / t
Doprava v ceně

4 990 Kč / t
Doprava v ceně

4 590 Kč / t
Doprava v ceně

Vaši objednávku ráda přijme:

Michaela Brumovská, 778 700 776, obchod@waldera.cz

www.waldera.cz

Vlárská 321,
763 31 Brumov-Bylnice

