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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
držíte v rukou druhé číslo letošního Zpravodaje, které je již letně
naladěné. Některé kulturní akce již proběhly, jiné nás čekají, ale o tom
více uvnitř Zpravodaje.
Asi není v naší obci nikdo, kdo by si nevšiml a nebyl rád, že se nám
podařilo po dlouhých letech najít společnou řeč se Správou silnic
Moravskoslezského kraje a opravit povrch silnice mezi Skřipovem
a Hrabstvím. Cesta je to krásná, stalo se však to, co jsme očekávali.
Špatný povrch staré vozovky fungoval jako přirozený zpomalovač a po
opravě svádí krásný povrch k rychlé jízdě. Požádali jsme proto odbor
dopravy o úpravu dopravního značení a také policisty z obvodního
oddělení v Hradci nad Moravicí, aby zaměřili svou pozornost na
dodržování rychlosti v obci. Věřím také, že se podaří v příštích letech
v nastoupené spolupráci pokračovat a opravit průtahy krajských silnic
i ve Skřipově.
V tuto chvíli už také máme za sebou první svatební hostinu
v rekonstruované kuchyni v Kulturním domě v Hrabství. Kuchyň už
po obnově volala, postupné nahrazování vysloužilých spotřebičů se
ukázalo jako nekoncepční, a proto jsme přistoupili k celkové výměně
zařízení. V současnosti je vybavení kuchyně na vysoké úrovni a splňuje
hygienické i kuchařské nároky pro tento typ zařízení. Předpokládám
tedy, že se ještě zvýší četnost využívání kulturního domu občany pro
různé příležitosti.
V letošním roce se podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z Programu obnovy venkova na rekonstrukci veřejného osvětlení
ve Skřipově. Svítidla v obci, mimo to, že nejsou úsporná, jsou za hranicí
své životnosti, některá už hodně dlouho a jejich opravy už nebylo
možné realizovat. Postupně jsme je vyměňovali, což však stejně jako
u kuchyně v KD není to pravé ořechové. Proto jsme rádi, že se nám
podařilo dotaci získat a v letních měsících k výměně svítidel dojde.
Výměnou docílíme nejen úspor ve spotřebě elektrické energie, ale
také ušetříme na servisu a věřím, že nám ubude starostí s nefunkčními
svítidly.
S létem a nastupujícími dovolenými a prázdninami končí školní rok
a zájmové aktivity pro období 2016/2017. Chtěl bych poděkovat všem
pracovníkům naší školy za péči, kterou v tomto školním roce našim
dětem věnovali, a také vedoucím a trenérům zájmových činností, kteří
dali dětem svůj volný čas a přispěli k jejich rozvoji a reprezentaci obce.
www.skripov.cz
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Přeji Vám krásné léto, pohodové dovolené a dětem pěkné prázdniny!
Ing. Radim Čech, starosta obce

Informace občanům
Žádáme občany, aby plast, určený do modrých pytlů na třídění odpadu,
nevysypávali do žlutých kontejnerů! Pokud máte pytlů nedostatek,
požádejte na obecním úřadě o jejich dodání. Při svozu plastu vám bude
za naplněné pytle navrácen stejný počet pytlů nových. Žluté kontejnery
slouží na plastový odpad z domácností, který nelze do pytle umístit.
Nejenže přeplněním těchto sběrných nádob dochází k hromadění
plastového odpadu v jejich okolí, ale svoz těchto nádob stojí nemalé
finanční prostředky. Nebuďme bezohlední!
Děkujeme všem občanům, kteří neuklízejí jen kolem svých domků, ale
udržují pořádek i na veřejném prostranství.
OÚ Skřipov

Vítání občánků a oslava jubilantů
v prvním pololetí 2017
Slavnostní uvítání občánků do naší obce proběhlo v neděli 4. června.
Z loňského roku jsme přivítali jedno dítko, z letošního pololetí děti
tři. Básněmi, zpěvem i hrou na hudební nástroj přišly naše nejmenší
přivítat děti z mateřské a základní školy.
Z důvodu většího počtu jubilantů a potřeby většího prostoru jsme pro
ně připravili posezení ve školní jídelně základní školy. Z jedenadvaceti
pozvaných se posezení zúčastnilo čtrnáct jubilantů. Přišli se svými
blízkými a za účasti vystupujících ze základní školy jsme společně
oslavili jejich kulatá a půlkulatá jubilea.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Poděkování
Děkujeme kolektivu kuchyně zdejší základní školy za uspořádání oslav
narozenin p. Růženy Binarové, za kvalitní a chutné jídlo a vzornou
obsluhu. Všichni byli velice spokojeni.
Manželé Skuplíkovi
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Blahopřání
Paní Růžena Binarová je nejstarší občankou obce Skřipov. Přejeme jí
hodně zdraví, štěstí a pohodu v kruhu rodiny.
OÚ Skřipov

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Školní rok 2016/2017 je u konce a jako obvykle přinášíme malé
ohlédnutí za tímto školním rokem. O deseti měsících, které se v září
zdály dlouhé, teď můžeme říci, že utekly jako voda. Nebylo toho málo,
co jsme během té doby ve škole stihli. Při výuce jsme se snažili žákům
školy i školky předat vědomosti, které každému ročníku předškolního
i základního školství náleží, a využívali jsme k tomu moderní a efektivní
formy práce. Výuka je naší prioritou, a tak nás těší úspěchy našich žáků
na soutěžích a olympiádách v rámci okresu, kraje i celé republiky. Hned
od září jsme do výuky zařazovali mnoho akcí, které měly žákům svou
formou napomoci získat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti anebo
jim alespoň pomoci si své znalosti utřídit. Podrobnosti o činnosti školy
pravidelně uveřejňujeme ve Zpravodaji, najdete je také na webových
stránkách školy a na konci září ve výroční zprávě školy. V loňském roce
počet žáků znovu stoupl a k 1. 9. 2016 jsme měli ve škole 165 žáků, ve
školní družině 60 žáků a v MŠ 48 dětí. K zápisu do první třídy pro nový
školní rok se v měsíci dubnu dostavilo 27 žáků.
Během celého roku ve škole fungovaly kroužky, které vedly naše paní
učitelky - kroužek šikovných ručiček, flétny, dramatický kroužek, v rámci
školní družiny keramický kroužek, paní učitelky se věnovaly také dětem,
které měly problémy s pochopením učiva - kroužky doučování, ale také
kroužky přípravy na přijímací zkoušky. Paní učitelky se také individuálně
věnovaly žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.
Naše škola se od září zapojila do projektu „Skřipov, škola pro všechny
děti“. V rámci tohoto projektu začala ve škole působit školní psycholožka,
v mateřské škole v Hrabství vznikla pro dvouleté děti nová pracovní
pozice - chůva. Pedagogičtí pracovníci se zapojili do dalšího vzdělávání
v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, problematiky
inkluzivního vzdělávání, logopedické prevence, osobnostní výchovy
a problematiky vzdělávání dvouletých dětí.
www.skripov.cz
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Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy byla
výborná a v podstatě všichni se dostali na vybraný studijní obor. Z 16
vycházejících žáků bylo přijato 13 žáků na střední školy ukončené
maturitní zkouškou a 3 žáci na střední školy ukončené výučním listem.
Kromě samotného učení je pro nás důležitá atmosféra ve škole.
Snažíme se vytvářet takové prostředí ve třídách, aby se žáci do školy
těšili, aby pro ně škola nebyla stresující a aby tu každý žák měl alespoň
jednoho opravdového kamaráda.
Ráda bych popřála všem našim žákům hezké prázdniny, jejich
rodičům příjemnou letní dovolenou k načerpání nových sil, stejně
zasloužený odpočinek přeji i všem zaměstnancům školy, kteří velmi
přispívají k tomu, aby celá škola pracovala tak, jak má, a svou ochotou
a zodpovědností přispívají k dobrému klimatu školy.
Děkuji také zřizovateli školy Obci Skřipov, SRPDŠ a všem sponzorům
a příznivcům za podporu a pomoc, kterou škole věnují, a zároveň přeji
všem pěkné prázdniny.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Činnost dětského zastupitelstva ve
školním roce 2016/2017
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili volbou nových členů z řad žáků
5. ročníku, fotografováním a rozdělením patronátních tříd. Připravovali
jsme se na organizační výpomoc při Pohádkových podzimních
hrátkách - soutěživé odpoledne, pouštění draků. Vyhodnotili jsme
také výtvarnou soutěž Barevný podzim. Žáci měli možnost přeměřit
své síly v přeskoku přes švihadlo v daném časovém intervalu.
Věřte, nevěřte, dá to opravdu fušku vydržet 1 minutu přeskakovat co
nejrychleji. V předvánočním čase nás již tradičně čekalo soutěživé klání
v mistrovském skládání puzzle. Děti se moc těšily, až přeměří své síly.
Nově jsme pro žáky vyhlásili soutěž Sněhulák stokrát jinak. Soutěžili
jsme také ve skoku snožmo z místa, uspořádali turnaj v pexesu, v hodu
na koš - Král střelců a taktéž potěšili přáníčky babičky a maminky ke
Dni matek. Nezastupitelnou roli v naší činnosti mají dobrovolné sbírky.
Prodejem náramků v naší škole jsme získali částku 1820 Kč, kterou jsme
odeslali na pomoc nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus.
Dále zakoupením magnetek, přívěsků, reflexních srdíček a dalších
drobných předmětů s výtěžkem 1935 Kč jsme přispěli na pomoc vážně
nemocným dětem. Přispěli jsme nejen Kubíkovi na rehabilitace, ale
6
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i jiným dětem na zdravotní pomůcky a další nezbytné vybavení.
O naší činnosti je možné se informovat na www stránkách školy.

Soutěž žáků ZŠ v technických
dovednostech 2017
Závěrečné kolo „Soutěže žáků základních škol v technických
dovednostech“ bylo vyvrcholením celoročního klání 1000 žáků z 27
základních škol opavského regionu. 25. dubna 2017 soutěžilo 47 žáků
z 24 škol v oboru strojírenská výroba a oboru elektrotechnika.
Ve strojírenské výrobě si 24
soutěžících (včetně tří děvčat), kdy
jednou z dívek byla naše Zuzana
Honová, vyzkoušelo nelehkou práci
s ruční pilkou a pilníky. Celkem
23 finalistů v oboru elektro se
seznámilo se čtením elektrických
schémat a vyzkoušelo si pájení.
Poté se s vervou pustili do výroby
jednoduché zkoušečky. Naši školu
v elektrotechnice reprezentoval
Daniel Martinek. Jeho snaha,
houževnatost a manuální zručnost
mu vynesla nádherné 3. místo.
www.skripov.cz
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Ceny vítězům předávali zástupci sponzora, SŠT Opava, náměstek
primátora města Opavy a zástupkyně Ministerstva průmyslu a dopravy
ČR. My Danovi i Zuzce děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy
a těšíme se na další úspěchy našich žáků.
Barbora Kožaná

Oslava dne Země v naší škole
Letos jsme oslavu Dne Země pojali odlišně než v minulých letech. Rok
2017 je UNESCEM vyhlášen jako rok udržitelného turismu. Cílem je
zviditelnit místní turistické cíle, cestovat ekologicky, poznat své okolí,
které mnohdy lidé pro cesty do dalekých a exotických zemí neznají.
Žáci každé třídy si zvolili turistický cíl v okolí Skřipova a ten se v různých
předmětech a z různých pohledů snažili co nejlépe prozkoumat,
zmapovat, no prostě zjistit, co se dá. Mnohým se podařilo svůj turistický
cíl také navštívit. To nejzajímavější pak žáci zpracovali a z materiálů dětí
pak vznikla výstava, kterou někteří z vás měli možnost vidět. Z výstavy
vznikla i prezentace, kterou si můžete prohlédnout na webových
stránkách školy.

Slezské muzeum v Opavě
V rámci Dne Země žáci 3. ročníku navštívili Slezské muzeum v Opavě.
Návštěvu muzea si naplánovali na 3. 5. 2017. Ráno v 9 hod. odjeli
linkovým autobusem směr Opava. V 9.30 již všichni netrpělivě stáli
před vchodem. Někteří žáci již muzeum navštívili, jiní zde byli poprvé.
Obdivovali budovu i okolní park.
Pro děti byl v rámci prohlídky připraven edukační program pod
názvem B-F-L-M-P-S-V-Z. Takže se mohli kochat nejen interiérem
a vystavovanými předměty, ale i procvičit si přímo v praxi vyjmenovaná
slova. Program se uskutečnil v přírodovědné části muzea, kde děti
pracovaly s kartičkami vyjmenovaných slov, která třídili a přiřazovali
pod vystavovaná zvířata. Byl to nový a netradiční způsob prohlídky,
který se dětem líbil a zaujal je.
Cestu zpět absolvovali vlakem do Hradce nad Moravicí a pak dále
autobusem až domů. Další návštěvu Opavy budou žáci absolvovat
příští školní rok a navštíví jiná zajímavá místa našeho města.
Mgr. Ivana Kaňáková
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Den matek
V neděli 14. 5. 2017 proběhla v sále Kulturního domu v Hrabství kulturní
akce ke Dni matek. Pořadateli byli ZŠ a MŠ Skřipov a Obec Skřipov.
Úvodní slovo patřilo paní ředitelce Mgr. Evě Víchové, která přivítala
všechny návštěvníky a popřála maminkám a babičkám všechno nejlepší
k jejich svátku.
Program začal sólem na saxofon v podání Martina Kubíčka, který
program zpestřil ještě dalšími skladbami, po něm následovalo
vystoupení žáků obou MŠ - Skřipova a Hrabství. Naši nejmenší předvedli
pásmo básniček, tanečků a písniček s tématem Jaro a Maminka. Po
nich přednesli básně pro maminky žáci ZŠ a zatančili v rytmu country
pár veselých tanců.
Hlavní část vystoupení patřila žákům dramatického kroužku pod
vedením Mgr. Jany Bergerové a Mgr. Vlasty Večeřové, kteří zahráli
muzikálovou verzi pohádky O dvanácti měsíčkách a zaslouženě sklidili
velký potlesk celého sálu.
Program se všem návštěvníkům velmi líbil a celá akce byla krásným
poděkováním všem maminkám a babičkám za vše, co pro své blízké
dělají, za jejich lásku a obětavost.
Žáci 5.třídy

Kurz anglického jazyka s rodilým
mluvčím
Naší škole se opět podařilo zajistit pro žáky druhého stupně týdenní
konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím, kterým byl lektor
z New Yorku, pan Ben Grange. Výuka probíhala 29. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách
učebny cizích jazyků v naší škole. Tento kurz zajistila agentura Talk Talk.
Zájemci byli rozděleni do dvou skupin, přičemž každá z nich absolvovala
patnáctihodinový kurz. Cílem kurzu bylo zdokonalit jazykové dovednosti
žáků použitím nové rozsáhlé slovní zásoby, správné gramatiky
a výslovnosti a zároveň zvýšit sebejistotu žáků při používání mluvené
angličtiny. Žáci používali zajímavé a obohacující inovativní programy
(hry, aktivity). Na konci kurzu obdržel každý žák certifikát.
Mgr. Martina Bálová

www.skripov.cz
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Školní výlet I. stupeň
Úterý 30. května jsme se dlouho nemohli dočkat, čekal nás totiž školní
výlet do zámku v Kroměříži a do ZOO v Lešné.
Ráno jsme se sešli u školy, nastoupili jsme do připravených autobusů
a vydali jsme se do zámku v Kroměříži. Po příjezdu nám v chladném
sále předvedli krásnou pohádku o svatbě na zámku. Svatbu Barunky
a prince málem překazila rozmazlená princezna, která více než po
samotném princi toužila po jeho bohatství. Naštěstí pomohl vodník
Tutínek a jezerní královna. Nejvíce se nám líbil vodník Tutínek, protože
předváděl veselé kousky.
Po pohádce jsme se autobusem vydali do ZOO Lešná. Se spolužáky
jsme si prohlédli výběhy zvířat. Asi nejvíce času jsme strávili u rejnoků,
které jsme si mohli pohladit a nakrmit, a u výběhu surikat. Zajímavý
byl pro nás také výběh klokanů. Ve zdejší zoo se totiž prochází přímo
výběhem, takže klokani volně pobíhají okolo vás a máte je přímo na
dosah. To ale nebylo jediné, co nás v tomto výběhu zaujalo. Překvapil
nás tady jeden vzácný albín.
Celý den nám přálo krásné teplé počasí, v zoo jsme tedy vzpomínali na
chladný zámecký sál. Abychom se alespoň trošku ochladili, koupili jsme
si výbornou ledovou tříšť. Tu jsme popíjeli ve vláčku, který nás pomalu
dovezl až před hlavní bránu. Cestu vláčkem jsme všichni uvítali, protože
nás po celém dni už trošku bolely nožky.
Náš výlet se chýlil ke konci, takže už zbývalo jen nakoupit si v suvenýrech
nějakou drobnost na památku a mohli jsme vyrazit na zpáteční cestu.
Žáci 4. ročníku

Sběr papíru v naší škole
Tradiční akce, do které se zapojuje celá škola včetně mateřských školek.
Letošní výsledky jsou následující: V kategorii tříd byla nejlepší 5. třída,
na druhém místě byla 3. třída a na třetím místě 4. třída. V soutěži
jednotlivců to dopadlo následovně: 1.místo obsadila Tereza Kudělová,
2. místo Tereza Najsrová a 3. místo Karolína Honová. Děkujeme všem,
kteří se zapojili. Peníze získané za sběr jsou využity na odměny pro žáky.

Celostátní soutěž Finanční svoboda
Žáci naší školy opět po roce reprezentovali naši školu na celostátní
soutěži v Praze. V naší škole je výuce finanční gramotnosti věnována
10
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velká pozornost, pokračujeme tak ve šlépějích pana ředitele Miroslava
Adámka, který s výukou finanční gramotnosti ve škole začal a který
také žáky připravoval na soutěže. Soutěž je rok od roku populárnější,
a tedy i počty soutěžících se úměrně tomu zvyšují. Letošního ročníku
se zúčastnilo 186 žáků základních a středních škol. Výsledky soutěže
budou uveřejněny na webu školy. Za reprezentaci děkujeme Nikol
Jedličkové, Kateřině Lebedové, Janu Gottwaldovi, Dominiku Jarošovi,
Petru Pécsimu a Františku Sonnkovi.

www.skripov.cz
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“Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího
odměníme”
Ve středu 14. června 2017 uspořádala Střední škola průmyslová
a umělecká v Opavě již osmý ročník soutěže “Stavíš, stavím, stavíme,
nejlepšího odměníme”, která je určena pro 20 tříčlenných týmů žáků
základních škol. Svou šikovnost i prostorovou představivost si mladí
konstruktéři mohli otestovat na sestrojení dvou modelů z dílů populární
stavebnice Merkur.
Jak se už v této soutěži stalo pravidlem, sešla se i letos početná
konkurence a boj o pomyslné stupně vítězů byl opět velmi napínavý.
Nejlépe z něj nakonec vyšlo družstvo našich žáků ve složení Matěj
Lauček, Petr Lindovský a Daniel Martinek, kteří odevzdali své modely
půl hodiny před koncem určené doby (limit je 80 minut). Kluci svou
představivost a manuální zručnost prokázali již v loňském ročníku, kdy
se umístili druzí.
Naši žáci si užili nejen soutěžení, ale i zábavu, prohlédli si školu a odnesli
si sladkou odměnu i hodnotné ceny. Hlavním sponzorem soutěže byla
firma Ostroj a.s., která navíc věnovala každé z 20 zúčastněných škol
stavebnici Merkur M8.
Hlavním cílem akce je probudit zájem dětí o techniku, učit je zábavnou
formou technicky myslet a podpořit i jejich zručnost. Všem našim
reprezentantům děkujeme.
Barbora Kožaná
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V mateřské škole
Skončil nám školní rok a můžeme na něj jen vzpomínat. V obou našich
mateřských školách máme celkem 49 dětí, ve Skřipově 28, v Hrabství 21.
Během celého roku jsme společně poznávali zajímavosti a seznamovali
se s novými věcmi kolem nás, učili se novým poznatkům a prozkoumávali
různá místa. K tomu nám dopomohly různé doprovodné akce během
celého školního roku. Patří k nim např. divadelní a hudební představení,
povídání „Zdravé pětky“, beseda se spisovatelkou, návštěva místní
knihovny, koncert žáků ZUŠ ad. Společně s rodiči jsme měli vánoční
besídku s nadílkou a vystoupení ke Dni matek v KD v Hrabství Pro
rodiče jsme uspořádali dvě přednášky, které se týkaly problematiky
zaškolení dětí a logopedických potíží výslovnosti u dětí. S budoucími
školáky jsme prošli ekologickým programem Sovo, sovo, zahoukej,
pasováním předškoláků a následným spaním v MŠ. Vše se nám dobře
zdařilo. Letos opustí naše MŠ tyto děti: Ze Skřipova Terezie Búdová,
Samanta Nováková, Adéla Hložková, Agáta Hložková, Štěpán Bzonek,
Jakub Dušek, Adam Vavrečka, Ján Binar, z Požahy David Smolinský,
z Hrabství - Karolína Binarová, Eliška Hořínová, Tereza Kubánková,
Markéta Tenglerová, Štěpán Lindovský, který dojíždí do MŠ v Hrabství,
a Natálie Martinková, která dojíždí z Březové.
V letošním roce jsme na školním výletě navštívili Jarošův statek ve
Studénce, kde děti prožily dopoledne se zvířátky a poznaly práci
kolem nich. Děti se také zapojují do kulturního a společenského života
v obci, jako je např. oslava výročí osvobození obcí či vítání občánků.
S předškoláky se také přišel rozloučit pan starosta a p. ředitelka školy
a popřáli jim nejen hezké prázdniny, ale také mnoho radosti a úspěchů
při vstupu do 1. třídy.
Závěrem už jen stačí popřát pěkné, klidné, slunečné a bezpečné
prázdniny nejen dětem, ale také jejich rodičům a v září se znovu těšíme
na shledanou se stávajícími, ale i nově nastupujícími dětmi.
Hana Stanovská

Aktivity školní družiny

Hrací Deskové Centrum Legie z Hradce nad Moravicí za námi do školní
družiny přijelo v březnu a naši žáci se seznámili s novými deskovými
hrami, které nikdy neviděli. Některé nové hry už máme v družině. Také
jsme se zúčastnili psí terapie v projektu „Poznej svého psa“.
www.skripov.cz
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Naše dvě žákyně z druhé třídy Kristýnka Vrbková a Eliška Glogarová
reprezentovaly školní družinu ve výtvarné soutěži agentury TOMINO
na téma „Jarní tvoření - MOTÝLCI“ a byly úspěšné. V sobotu 8. 4. 2017
si převzaly ve Včelařském domě v Hradci nad Moravicí své ceny.
Ve dnech 8.-9. 4. 2017 probíhala jako každoročně Jarní výstavka
v Jakubčovicích, kde jsme vystavovali výrobky žáků školní družiny
(keramiku a papírové výrobky).
Koncem dubna se v naší družině konal Velký slet čarodějnic, kde jsme
volili Miss čarodějnici, létali jsme na koštěti a prováděli různá kouzla
a čáry.
Výtvarné centrum fy Optys Opava připravilo pro školní kolektivy
výtvarnou dílnu, kde si mohli žáci vyrobit dáreček 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.
Jako každý rok i letos jsme navštívili naše babičky ve Skřipově i Hrabství
u příležitosti Dne matek a donesli jim přáníčko a upečené perníkové
srdce.
V Kulturním domě v Hrabství jsme 14. 5. 2017 vystavovali celoroční
projekt o Indiánech - referáty, trička, korále, keramické masky, lapače
snů, dešťové hole, oštěpy, totemy apod. Tomuto projektu se věnujeme
celý rok a v posledním týdnu v červnu pak proběhne Indiánské
odpoledne s opékáním špekáčků.
V květnu jsme mohli konečně do venkovního areálu základní školy
umístit náš „Hmyzí hotel“, který nám vyrobila fy Hon. Děkujeme.
Pro výplň Hmyzího hotelu jsme použili přírodniny, které jsme s žáky
nasbírali a tak vše pro naše nové návštěvníky přichystali.
Od 1.-7. 6. 2017 jsme se zapojili do akce Celé Česko čte dětem, nazvanou
„7. týden čtení pro děti“. Žáci a žákyně z 9. ročníku přišli za námi do
družiny a četli nám úryvky z jejich oblíbených dětských knih.
Také se nám podařilo v tomto pololetí nasbírat dalších 5,5 velkých
pytlů PET víček pro Tomáška. Jedná se o celoroční sběrnou akci v naší
školní družině a Tomáškovi jsme v tomto školním roce předali celkem
11 velkých pytlů PET víček. I v příštím školním roce bychom chtěli ve
sběrné akci pokračovat a pozvat zase Tomáška s rodiči na návštěvu naší
školní družiny. DĚKUJEME! KAŽDÉ VÍČKO POMÁHÁ!
Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům za celoroční práci ve
školní družině a popřát jim i ostatním zaměstnancům ZŠ a MŠ krásné
a slunečné prázdniny.
www.skripov.cz
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Další činnosti, výrobky žáků můžete sledovat na stránkách školy www.
zsamsskripov.webpark.cz v sekci školní družiny - fotogalerie.
Za školní družinu Bc. Jitka Dudysová

Mezinárodní turnaj ve fotbale
starších žáků v Oticích
Na sobotu 3. 6. 2017 jsem naše družstvo starších žáků přihlásil na
turnaj do Otic. Začátek byl v 8:00 a o poháry se bojovalo až do 17:00.
Celkem se přihlásilo 8 družstev: Stěbořice, Litultovice, Brumovice,
Skřipov, Kylešovice, Otice, HC Slezan a BorkiWielkie (Polsko). Vytvořily
se dvě skupiny a hrál každý s každým.
• Skupina A: Skřipov, Kylešovice, Brumovice, HC Slezan
• Skupina B: Litultovice, Stěbořice, Otice a BorkiWielkie
Turnaj probíhal za velmi slunečného počasí, ale také velmi náročného,
kdy teplota ve stínu byla až 30 stupňů. Každý zápas se hrál 2 x 12 min
a první ve skupině A a B hráli o první a druhé místo. Druzí ve skupině A
a B hráli o třetí a čtvrté místo.
Naši kluci dostali v prvním zápase kvalitního soupeře z Kylešovic. Oba
celky se velice dobře znají a zápas byl hodně vyrovnaný. V celém utkání
jsme měli více šancí a mírnou převahu, kterou jsme zúročili v krásný
gól, kdy po kombinaci na jeden dotyk Fery nekompromisně zamířil
a rozvlnil síť v brance Kylešovic. První utkání jsme zvládli a připsali
důležité 3 body. Další zápas byl opět náročný, jelikož za HC Slezan
nastoupili kluci, kteří hrají za Slezský FC nebo Minervu Opava. Opět se
jednalo o vyrovnané utkání, na obou stranách byly šance, ale obrana
a brankáři drželi čisté konto. Naši kluci bojovali, ale v závěru zápasu
udělali vzadu velikou hrubku, kdy se nedohodl brankář Dominik Jaroš
a obránce. Útočník Slezanu už měl pak prázdnou bránu a prohráli jsme
0:1. Když se odehrály všechny zápasy v naší skupině, čekal nás poslední
zápas proti Brumovicím. Jelikož jsme hráli poslední zápas ve skupině,
znali jsme postupový klíč. HC Slezan a Kylešovice měli 6 bodů; pokud
porazíme Brumovice, budeme mít také 6 a rozhodovat bude skóre.
Úkol zněl jasně, vyhrát a nastřílet minimálně 5 gólů a žádný nedostat.
Pokud by se nám to podařilo, budeme hrát o první místo, pokud ne,
jedeme domů. V pravou chvíli se projevil kapitán družstva Reňa a začal
všechny motivovat k vítězství. Od prvního zvuku píšťalky začali naši
kluci do soupeře bušit, vyvinuli na soupeře drtivý tlak, Brumovice vůbec
nevěděly, kde jsou. Vlastně ano, byly na kolotoči. Kapitán hnal všechny
16
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do útoku a začalo to tam padat. Nakonec jsme soupeře porazili 7:0
a zapojil se i náhradník Ondra Šubert a bojoval jako lev. Už bylo jasné,
že postupujeme z prvního místa a kluci se začali připravovat na finále.
Posilnili jsme se řízečky a začali spřádat plány na finále proti domácímu
celku z Otic, který ve své skupině nepoznal porážku. Věděli jsme, že
máme v brance Doda, který zatím obdržel jen jeden gól. Postavili jsme
nepropustnou obranu Reňa, Bartus a Luky, do zálohy jsme dali kvalitu
a údernou sílu Matěj, Štěpán, Fery a do útoku obávaného střelce
a postrach všech obran Lukáše Galdiu. Na střídačce nám zůstal jeden
bojovník Ondra Šubert, který byl vždy připraven nastoupit a pomoci.
Finále začíná a kapitán Reňa začíná projevovat své vůdcovské umění.
Se slovy „Já domů bez poháru za vítězství nejedu“ se vrháme do
boje. Po náročném dni na slunci byla obě družstva vyčerpaná, ale nic
nevypustila. Zápas byl vyrovnaný, ale od začátku jsme šli za vítězstvím.
Štěpán si zpracoval míč ve středu hřiště, podíval se, kde je brankář
a nemýlil se, vedeme 1:0. Zbytek zápasu jsme byli lepší, ale věděli jsme,
o co hrajeme, nevrhali jsme se bezhlavě do útoku a zkušeně si pohlídali
vítězství. Skřipov opět ukázal, že se neztratí a kdo je tady nejlepší. Další
ocenění získal Dodo za nejlepšího brankáře turnaje.
Chci poděkovat všem klukům, kteří se zapojili a pomohli vybojovat
pohár za první místo. Bez dobrého kapitána to nikdy nejde, Reňa se
toho chopil bravurně a tuhle partu super kluků dotáhl až na samotný
vrchol. Za Skřipov nastoupili: René Hlaváč (Reňa), Lukáš Bartusek
(Bartus), Franta Vícha (Fery), Matěj Lauček (Mates), Štěpán Řeháček
(Štěpán), Lukáš Galdia (Luky), Lukáš Stuchlík (Luky2), Dominik Jaroš
(Dodo), Lukáš Šalata (Šalda), Ondřej Šubert (Ondra).

www.skripov.cz
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Děkuji také rodičům, kteří pomohli s dopravou, přijeli kluky povzbudit
a byli pro ně oporou. Možná se vám to nezdá, ale já jsem si všiml, jak se
začnou snažit ještě víc, když vědí, že se na ně přijdete podívat.
Jiří Kubánek, trenér

Mladí hasiči SDH HRABSTVÍ
Jako každoročně i letos jsme se 8. 5. 2017 zúčastnili akce „Uklízíme
svět, uklízíme Česko.“ Tentokrát nás čekala pouze jedna trasa, díky
probíhající rekonstrukci silnice směr Skřipov - Hrabství. Čili jsme se
vyřádili jen na úseku ze Skřipova k buku. Práce šla mladým hasičům
od ruky, ačkoliv nás letos bylo velice málo, i tak jsme se s chutí dali do
práce a s vysokým nasazením a vše brzičko uklidili. Tímto bych chtěla
poděkovat členům SDH Hrabství a mladým hasičům, kteří se zúčastnili
hurá akce v uklízení. Zvláštní poděkování patří pracovníkům obce za
odvoz odpadků. Sice nás velice mrzí, že na druhý den již u cesty stály
plastové nádoby od barvy, PET lahve, kelímky od kávy apod. …co na to
říct?
20. 5. 2017 jsme pro rodiče dětí SDH, členy SDH a mladé hasiče pořádali
akci nazvanou „První výstřik“ - tento název je zvolen záměrně takto,
jelikož jsme po 5 letech činnosti poprvé po celkovém repasu spustili
do provozu požární stroj PS 12. Touto cestou bychom chtěli ještě
jednou poděkovat klukům z JSDHO Hrabství za převod této PS12 na
SDH Hrabství a OÚ Skřipov poděkovat za pomoc s proplacením opravy.
Nesmírně si toho vážíme a jsme rádi, že děti mohou plnohodnotně
nacvičovat s vodou. Akce byla poděkováním pro děti, rodiče a členy
SDH za 5 let aktivní pomoci v činnosti a dopravě na soutěže. Ačkoliv
počasí bylo chladnější, nám to nevadilo a myslím si, že se vše podařilo
až na nějaké malinké škobrtnutí. Jsme rádi, že se děti vyřádily. Rodiče
si vyzkoušeli taktéž sestavu požárního útoku a zasloužili si maximální
potlesk. Děkuji všem za krásnou atmosféru celé akce.
27. 5. 2017 jeli mladí hasiči do Vítkova na soutěž v požárním útoku
o Vítkovského soptíka. Družstvo mladších se umístilo na 1. místě
a družstvo starších ml.hasičů bylo umístěno na 3. místě. Udělali nám
velikou radost! Mladí hasiči soutěží v LIZE mládeže čtyř okrsků, kde se
mladší mohou pochlubit 1. místem a starší družstvo 2. místem. Jsme
moc rádi, že naše práce se odrazila na výsledcích. Mnohokrát děkujeme
mládeži za skvělou reprezentaci a jsme moc rádi, že jsou do soutěží
tolik zapáleni a týmově sehraní. Jste skvělí! Odměnou za celoroční
18
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činnost bude 1. 7. 2017 zájezd mladých hasičů na stezku v oblacích
v Dolní Moravě. Pevně věřím, že si vše pořádně užijeme.
Všem školákům přejeme krásné prázdniny, dospělákům skvěle
strávenou dovolenou plnou odpočinku a krásné slunečné dny.
Za členy SDH Hrabství Radim & Martina Petrášovi

Sportovní odpoledne pořádané
SK Slezan Skřipov, z.s.
V pátek 9. června se za krásného a slunečného odpoledne stejně jako
v minulých letech konalo fotbalové utkání Sever proti Jihu. Utkání
probíhalo za velké účasti diváků, kteří mohli spatřit velice napínavé
utkání, ve kterém měl zejména v prvním poločase navrch Jih. I když
Jižané v první půli výrazně obklopovali branku soupeře, stav byl po
prvním poločase nerozhodný 1:1, kdy však první branku zápasu vstřelil
z přímého kopu Sever. Druhá půle byla vyrovnanější, avšak Sever se zdál
být na hřišti výraznější. To se projevilo faulem na hráče Severu, který
se odehrál v šestnáctce, a z toho důvodu byla odpískána penalta, jež
byla proměněna. Nicméně Jih prokázal své kvality, když dokázal opět
v utkání srovnat. Nakonec to i tak zůstalo a po konečném výsledku 2:2
mohly být oba týmy stejně spokojené. Po zápase následoval zábavný
program pro děti, který si pro ně připravila agentura TOMINO. Letos se
tento program konal v námořnickém duchu a jako v minulém roce se
této zábavy zúčastnil hojný počet dětí. Po programu agentury TOMINO
byly dětem rozdány nanuky a poté již následoval večer doprovázený
kapelou Slatinský SCHRUMMEL. Tato country kapela krásně oživila
páteční večer svým pestrým repertoárem. Během celého konání akce se
o diváky staraly dva bary a jeden stánek s občerstvením, kde si účastníci
akce mohli vybrat mezi grilovaným masem a cigárem. Poděkování
patří jak organizátorům, divákům tak i hráčům, kteří se tohoto derby
zúčastnili. Podle mého názoru akce dopadla úspěšně a nezbývá mi, než
vás pozvat na sportovní odpoledne, jež se bude konat v příštím roce.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Ze života farnosti
Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se v naší farnosti uskutečnilo několik
akcí. V následujících řádcích tedy stručně o některých z nich.
www.skripov.cz
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Křížová cesta obcí
Letos poprvé jsme na Velký pátek prošli „Křížovou cestu“ naší obcí,
resp. její částí, a připomněli si tak utrpení a smrt Ježíše Krista. V nesení
dřevěného kříže se střídaly různé skupiny naší farnosti - ministranti,
mladí, zástupci jednotlivých obcí (Jakubčovic, Skřipova, Hrabství),
kostelníci a další. Cestou nás čekalo několik zastavení, u každého z nich
jsme se krátce pomodlili. Skutečnost, že byl v tento den státní svátek,
a také pěkné počasí jistě přispěly k tomu, že se Křížové cesty zúčastnilo
hodně lidí ze všech tří obcí. Touto cestou chceme poděkovat také
místním hasičům, kteří zajistili bezpečnost při procházení ulicemi.

Svatodušní smažení vajec
V sobotu 3. června se na faře uskutečnilo svatodušní smažení vajec. Na
akci, která se v naší farnosti konala poprvé, přišlo kolem čtyřiceti lidí,
a to je pro pořadatele určitě povzbuzením, aby smažení vajec v příštím
roce zopakovali.

Noc kostelů
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké
veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve
večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých
křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty,
komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či
klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či
sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to,
co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů vznikla
v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska.
První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009.
Naše farnost se letos poprvé zapojila do Noci kostelů. Tato celostátní
akce připadla na pátek 9. června. Návštěvníci si mohli po úvodní
mši svaté poslechnout krátké pásmo básní rodáka Jiřího Jana Víchy
a rytmických písní v podání místní scholy. Pro děti pak byl nachystán
program s názvem „Znáš svůj kostel?“. Velký úspěch měla i „módní
přehlídka“ liturgických rouch s komentářem. Po celou dobu bylo možné
prohlédnout si půdní prostory kostela a věž s hodinami a zvony. Kdo
měl zájem, mohl také ochutnat různá mešní vína. Otevřená byla i fara,
kde bylo k dispozici občerstvení a děti si zde mohly nazdobit perníčky.
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Přestože jsme se do Noci kostelů zapojili poprvé, byli jsme překvapeni,
kolik místních i cizích lidí se se zájmem zúčastnilo jak prohlídky kostela
a věže, tak programu. Velký dík proto všem pořadatelům a těm, kdo se
zapojili do organizace.

První svaté přijímání
V neděli 11. června přijaly tři děti z naší farnosti poprvé 1. svaté
přijímání. Této události předcházela důkladná příprava dětí nejen
v hodinách náboženství, ale i mimo školní lavice. Děti se spolu s rodiči
několikrát během roku setkali na faře, např. při zdobení svíček nebo při
sederové večeři. Za samotnou přípravu i důstojný průběh slavnostní
mše svaté patří velký dík o. Mariu Račkovi.

Zabezpečení fary - poděkování
Chceme touto cestou poděkovat obecnímu zastupitelstvu, které
podpořilo žádost farnosti o příspěvek na zabezpečení fary a přispělo
významnou částkou k tomu, aby mohla být farní budova zabezpečena
alarmem a kamerovým systémem se záznamovým zařízením. Mimo
jiné jedna z kamer zajišťuje i zadní vchod, který je zároveň vchodem
do prostor ordinace. Toto opatření se ukázalo jako nanejvýš vhodné
vzhledem k tomu, že byla v nedávné době vykradena fara v Březové
a také v naší obci v minulých dnech došlo k majetkové trestné činnosti.
Ještě jednou tedy velké díky.

Nabídka pronájmu fary
Římskokatolická farnost ve Skřipově nabízí prostory fary k pronájmu na
společenské akce - rodinné oslavy, křest, první sv. přijímání, kary.
Počet míst: do 60 osob, k dispozici je plně vybavena kuchyně, možnost
dovozu vlastního občerstvení nebo formou cateringu.
• Krátkodobý pronájem (do 3 hod.) 1 000 Kč
• Dlouhodobý pronájem (nad 3 hod.) 1 500 Kč
V případě zájmu se obracejte na p. Marii Honovou, mob.: 721 548 087.

www.skripov.cz
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Sbírka šatstva
Zahrádkáři Skřipov se v letošním roce rozhodli zrealizovat sbírku šatstva
dvakrát. Při konání velkoobjemového sběru v obci 13. 5. 2017 poskytli
občanům možnost odevzdat nepoužívané oblečení, nádobí, boty, knihy
a peřiny. Občané tuto nabídku využili a pro Diakonii Broumov darovali
velké množství oblečení. Další sběr plánují zahrádkáři v měsíci září.
Za Zahrádkáře Skřipov, spolek Veronika Víchová

Významný občan Skřipova
S dovolením pana Zdeňka Mazura, rodáka ze Skřipova, zveřejňujeme
článek s názvem Nejrychlejší duklák, z časopisu Duklasport č.3/2014.
Snad se p. Mazur stane vzorem našim dětem, které to svou pílí mohou
dotáhnout stejně daleko nebo ještě dál.
Děkujeme za krásnou reprezentaci naši malé vesničky.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 9. 2017
na adresu zpravodajsah@email.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
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