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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
pro úvodník tohoto čísla Zpravodaje jsem se nechal inspirovat setkáním
s panem prezidentem ve Větřkovicích. Byť nejsem jeho příznivcem
a v mnohém s ním nesouhlasím, souzníme s jedním z témat, která
v besedě zazněla. Pan prezident ze své vlastní zkušenosti porovnával
život ve městě v panelovém domě s životem na vesnici. Jednoznačně
se přiklonil k životu na vesnici, a to pro něco, co nazval „sousedství“.
V paneláku v Praze sotva znal sousedy na patře, o ostatních obyvatelích
domu nevěděl nic, možná se pozdravili. Na Vysočině si vybudoval se
sousedy vztah, museli si občas pomoci, poklábosili přes plot, potkávali
se v obchodě, na poště. Život na vsi byl pro něj přínosnější než v Praze.
Stejně jako pan prezident mohu srovnávat život ve městě a na vesnici.
Přátele, známé a kamarády máte samozřejmě tady i ve městě, co je
ale jiné, je společný život, který je mnohem intenzivnější než ve městě.
Musíme vložit vlastní energii do místního dění, nikdo jiný to za nás
neudělá. Jenom společným úsilím pořádáme plesy, pikniky, dětské
dny, benátské noci, vánoční jarmarky, divadelní představení, pečujeme
o malé fotbalisty a hasiče…
To vše a mnoho dalšího je naše společná práce i zábava, která nás
spojuje a odlišuje od života ve městě.
Bohužel se při své práci setkávám i s těmi, kteří do výše popsaného
nezapadají. Jsou ve sporu se všemi sousedy, hledají, kde by uškodili
a ublížili, nerespektují zákony ani obligátní: „Co nemáš rád, nečiň
druhým“. Naštěstí je jich mezi námi jen několik (statistika je neúprosná)
a většina z nás si pomáhá, pohlídá dům, když je soused na dovolené,
zajde na kávu nebo poklábosí přes plot. Kvalita vztahů je tím nejlepším
ukazatelem pocitu štěstí.
Vážím si proto všech, kteří se aktivně zapojují do života naší obce
nejen tím, že vedou nějaký kroužek nebo uspořádají karneval, ale
i tím, že přijdou podpořit kulturní akci, ačkoliv ji nepořádá „jejich“
spolek, přispějí na sbírku fary, i když nejsou farníci, prostě žijí společně,
„sousedsky“.
Proto bych, stejně jako pan prezident, neměnil. Přeji Vám pěkný
podzim.
Ing. Radim Čech, starosta obce

www.skripov.cz
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Skřipov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:
• dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
• ve volebním okrsku č. 1 Skřipov je volební místnost umístěna na
Obecním úřadě, Skřipov č. 80 - pro voliče bydlící ve Skřipově.
• ve volebním okrsku č. 2 Hrabství je volební místnost umístěna
v Kulturním domě, 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,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději jeden
den před konáním voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech konání voleb příslušnou okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné schránky mimo
hlasovací místnost.
6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Ing. Radim Čech, starosta obce
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Upozornění - úhrada za odstraňování
komunálních odpadů
Upozorňujeme občany na úhradu poplatku za odstraňování
komunálního odpadu za druhé pololetí 2017. Termín úhrady je do
31. 10. 2017. 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 7. 10. 2017 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 kontejnerů:
• Skřipov - za tělocvičnou na zázemí obce
• Hrabství - před hasičskou zbrojnicí

Svoz domovního odpadu v zimním období
Od 5. 10. 2017 (40. týden) bude zahájen týdenní svoz komunálního
odpadu (každý čtvrtek).

Zájezd pro seniory

Frýdek-Místek - výrobna medového dortu Marlenka, zámek Kunín,
Kunínský hřbitov s průvodcem
Letos se již hodně dopředu naši senioři dotazovali, kdy a kam plánujeme
udělat pro ně zájezd. Je mnoho hezkých míst v naší republice, kam
bychom mohli jet na výlet. Ale s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu
některých vybíráme místa taková, abychom to neměli daleko, a také
s méně náročným programem hlavně na chůzi.
Letos jsme navštívili výrobnu medových dortů a dalších výrobků pod
názvem Marlenka u Frýdku-Místku. Zde jsme se z kapacitních důvodů
museli rozdělit do dvou skupin, kdy vždy druhá skupina měla možnost
prohlídky centra města. Prohlídka výrobny začala výkladem její historie,
videoprojekcí, občerstvením a následně prohlídkou výrobní linky. Po
ukončení exkurze jsme měli možnost zakoupit si veškeré výrobky firmy.
www.skripov.cz
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Dále naše cesta pokračovala směrem na zámek Kunín. Zde jsme měli
v restauračních prostorách zámku připravený oběd s občerstvením.
Následovala prohlídka zámku, která byla velice zajímavá. Tato okouzlující
stavba byla po válce velmi zdevastovaná, zdařilé rekonstrukci tedy patří
velký obdiv. Na závěr jsme navštívili historický hřbitov za zámkem, ve
kterém se nacházejí hrobky majitelů zámku Kunín. I o jeho historii
vyprávěl velice poutavě jeho správce, nejen proto doufáme, že se všem
tento společně strávený den líbil.
Pro vzpomínku přikládám přehled, kam všude jsme se seniory zavítali:
18. 8. 2011

zájezd Flóra Olomouc - Rajský dvůr - bylinky

14. 7. 2012

Rožnov p. Radhoštěm - O nejlepší chléb a rohlík, Mistříňanka, Zubřanka

9. 8. 2013

Flória Kroměříž - výstava lilií, gladiolů a kaktusů

8. 7. 2014

Zámek Buchlovice, Velehrad

21. 7. 2015

jeskyně na Pomezí, skanzen Bělá pod Pradědem a zámek Bruntál

2. 8. 2016

Čechy pod Kosířem - historické kočáry, Olomouc - arcibiskupské
muzeum
Za OÚ Skřipov Veronika Víchová

Poděkování za sponzorský dar
Základní škola a Mateřská škola Skřipov obdržela od TJ Sokol Skřipov
sponzorský dar ve výši 25 622 Kč. Tento sponzorský dar bude rozdělen
mezi mateřské školy a základní školu a budou za něj zakoupeny nové
učební pomůcky a hry pro děti. V základní škole postupně obnovujeme
vybavení školní tělocvičny, kterou využívají jak děti mateřské školy,
tak žáci školy, školní družiny i odpolední kroužky pro děti. Část financí
z tohoto daru půjde také na obnovu tohoto vybavení.
Děti, žáci i zaměstnanci školy děkují dárci za jeho štědrost.
Mgr. Bc. Eva Víchová
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Nový školní rok 2017-2018
V pondělí 4. září 2017 se žáci spolu se svými učiteli shromáždili
v tělocvičně školy, aby společně zahájili nový školní rok 2017-18. Školu
v letošním roce navštěvuje celkem 172 žáků v 9 třídách základní školy
a 45 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Do 1. třídy nastoupilo 25 prvňáčků.
Žáky první třídy na jejich první cestě do školy doprovodili jejich rodiče
i prarodiče. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili i hosté
- pan starosta Ing. Radim Čech, předsedkyně školské rady paní Jana
Pastyříková a předsedkyně SRPDŠ paní Hana Malohlavová. Po krátkém
kulturním programu žáků školy přivítala paní ředitelka Mgr. Eva
Víchová všechny žáky zpět ve škole po prázdninách a popřála jim hodně
úspěchů v novém školním roce a hodně chuti do školní práce. Zároveň
přivítala a žákům představila nového pana učitele. Také pan starosta
popřál žákům klidný a úspěšný školní rok. Po slavnostním zahájení
se žáci rozešli do svých tříd. Žáci prvního ročníku si ve třídě prohlédli
pomůcky a učebnice, které pro ně připravila paní učitelka, a rodičům
byly předány informace o organizaci prvního školního týdne ve škole.
Poté se prvňáčci se svými rodiči odebrali do obřadní místnosti, kde je
čekalo slavnostní uvítání mezi školáky představiteli obce. Po krátkém
kulturním programu se ujala slova paní matrikářka a představila

www.skripov.cz
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přítomné prvňáčky. Pan starosta je ve svém projevu přivítal a popřál
jim hodně úspěchů ve škole, třídní učitelce popřál hodně trpělivosti
a učenlivé žáky, rodičům hodně radosti z jejich dětí. Děti pak obdržely
malou sladkost a na památku obrázkovou mapu světa, SRPDŠ věnovalo
dětem malý dáreček a rodiče obdrželi 1000 Kč z fondu pro stabilizaci
počtu dětí ve škole. Malá slavnost byla ukončena společným focením.
Prvňáčkům přejeme hodně nových kamarádů, chuť do učení a radost
z výsledků své školní práce, rodičům mnoho trpělivosti a síly.
Nezapomeňme: Dítě je ČISTÝ PAPÍR a záleží na nás dospělých, jaké
značky na tento papír napíšeme.

Skladba pedagogického sboru
Prioritou školy je zajištění optimálního personálního zajištění činnosti
školy. Lze konstatovat, že počet zaměstnanců odpovídá reálným
potřebám, a to včetně odborné kvalifikace zaměstnanců. Pedagogický
sbor tvoří ředitelka školy, zástupce ředitele školy a 11 učitelů. Z tohoto
počtu pedagogů je jeden výchovný poradce, jeden školní metodik
prevence, jeden metodik EVVO, dvě metodičky ICT a koordinátor
ŠVP. Dvě pedagogické asistentky budou zajišťovat pomoc žákům se
zdravotním postižením. Ve školní družině pracují dvě vychovatelky,
v mateřské škole zástupkyně ředitelky pro MŠ a tři učitelky. V rámci
spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě bude v naší škole působit
speciální pedagog. Výuku nepovinného předmětu náboženství,
kterou bude zabezpečovat pan Mgr. Mario Račko a p. Mgr. Pavla
Halfarová. Veškeré předpoklady odborné kvalifikace v ZŠ splňují všichni
pedagogičtí pracovníci školy.
Mgr. Bc. Eva Víchová

Primární prevence žáků školy
v uplynulém školním roce
Nárůst různých forem rizikového chování včetně užívání návykových
látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským
problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit
primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout
žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku
žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na
neformální úrovni.
8

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Naším cílem je také poskytnout žákům co nejvíce informací z oblasti
zdravého životního stylu a volnočasové aktivity, ve kterých by se nadále
rozvíjeli. Volnočasové aktivity by jim pak měly ukázat cestu ke zdravému
životnímu stylu s minimálními prvky rizikového chování.
Primární prevenci jsme zahrnuli do vyučovacích předmětů, kde
klademe důraz na témata jako je rodina, přátelství, zdraví, ekologie, ale
také škodlivost některých látek a vlivu médií na osobnost jedince. Pro
žáky jsou velmi přínosné besedy s odborníky na danou problematiku.
V letošním školním roce se nám podařilo zajistit pro žáky školy
preventivní program s Policií ČR na téma - dopravní výchova - cyklista,
chodec, dopravní kázeň, vidět a být viděn. V měsíci říjnu proběhla
celoškolní akce Den pro život. Ve spolupráci s Policií ČR, hasičským
záchranným sborem, dětskou lékařkou a pracovním týmem školy
proběhl ve škole zajímavý a přínosný projektový den, který obohatil
děti o praktické zkušenosti do života. Dále jsme pro žáky 6. a 7. třídy
zajistili program Řidičský průkaz internetového surfaře. Zajímavá byla
také beseda pro žáky 9. ročníku - Transformace sociálních pobytových
služeb v Moravskoslezském kraji. Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili
interaktivní výstavy v Praze na téma Architektura koruny české. Žáci 6.
ročníku navštívili Slezské muzeum v Opavě. Filmového festivalu Jeden
svět, který se z Prahy přesunul do dalších 32 měst České republiky
včetně Opavy, se zúčastnili naši osmáci a deváťáci. Poté strávili další
příjemné chvíle ve společnosti obrázků Josefa Lady v Domě umění
v Opavě. Žáci 4.-8. ročníku se zapojili do projektu Kraje pro bezpečný
internet. Pro žáky je připraveno devět e-learningových lekcí, na které
navazuje soutěžní znalostní kvíz. V příštím školním roce budeme
v lekcích pokračovat.
Během školního roku mají žáci možnost navštěvovat řadu kroužků
(dramatický, sportovní, kroužek anglického jazyka, hra na flétnu,
příprava žáků na přijímací zkoušky z M a ČJ). Probíhá zde i výuka
náboženství. Osvědčila se nám také spolupráce se ZUŠ v Hradci nad
Moravicí. Výuka výtvarného a hudebního oboru se koná přímo v naší
škole. Žáci tak za účasti odborných učitelů tamní školy mohou rozvíjet
svůj talent bez rizika dlouhého dojíždění.
Pro úspěšnost jsme uspořádali párty se Zdravou pětkou, a to jak v 1.9. ročníku, tak opakovaně i v MŠ. Žáci se v jednotlivých lekcích věnovali
zásadám zdravého životního stylu, zdravému stravování. Protipožární
tématice se věnovali žáci 2. a 6. ročníku s preventivním programem
Hasík. Prohlubovali si znalosti a praktickými ukázkami zkoušeli, jak se
chovat v případě vzniku požáru, ověřovali si důležitá telefonní čísla
a učili se, jak je používat.
10
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V letošním školním roce se podařilo zajistit ve škole působnost školní
psycholožky Mgr. Lucie Proskové. Činnost školního psychologa je
samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací
činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům
a pedagogům. Paní psycholožka pracovala nejen individuálně se žáky,
ale také s celými kolektivy tříd. Ve většině případů byly opakovaně
řešeny vzájemné vztahy ve třídě, problematika poruch učení a chování.
Cílem působení v oblasti prevence je dítě, zodpovědné za vlastní
chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Pedagogičtí
a další pracovníci se snaží o každodenní působení na děti, o stanovení
si a dodržování pravidel chování s právy a povinnostmi všech účastníků
života školy. Včasná prevence v oblasti rizikového chování je závažné
téma, kterému musí být věnována maximální pozornost. Také v tomto
školním roce připravujeme pro žáky spoustu aktivit, které jim mají
pomoci minimalizovat rizikové chování.
Mgr. Vlasta Večeřová

Prázdninové vzpomínky prvňáčků
Prázdniny uplynuly jako voda a prvňáčci (dnes již žáci 2. třídy) znovu
usedli do školních lavic. Většina dětí se poprala se svým prázdninovým
úkolem na jedničku a v mnoha případech i hvězdičku. A jaký byl
prázdninový úkol? Pečlivě zaznamenávat své prázdninové zážitky,
dolepovat vstupenky z navštívených míst, fotografie, kresby.

www.skripov.cz
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V prvních školních dnech seznámili žáci své kamarády s prázdninovým
putováním a teď už nás čeká další školní práce.
Mgr. Vlasta Večeřová

Moje prázdniny
O prázdninách jsem navštívil s rodinou celkem pět zoologických zahrad
- Zoo park Vyškov, Košice, Liberec, Zoo Dvůr Králové a Ostravu.
Košická zoo je velmi rozsáhlá, má rozlohu asi 288 ha. Nejvíce mě zaujal
vlk evropský, který se schovával ve stínu, protože bylo moc velké
horko. I když je zoo veliká, není v ní moc zvířat. Viděli jsme vystoupení
s dravými ptáky. Představení pořádá základní škola, ve které se vyučují
hodiny sokolnictví. Nad hlavami nám lítal veliký orel. Po vystoupení
jsme si mohli nasadit rukavici, na které seděla malá poštolka.
V Zoo parku Vyškov se mi líbil Watusi. Watusi neboli Vahumský skot
je plemeno domácího skotu původem z východní a jižní Afriky. Mají
hodně velké rohy. Určitě ty rohy byly větší než já. Bylo jich ve výběhu asi
sedm, z toho šest dospělých a jedno mládě. Zoo Vyškov je propojené
s Dinoparkem, kam nás zavezl motorový vláček, a my jsme si mohli
prohlédnout prehistorická zvířata.
V Liberci jsem se nejvíce těšil na bílé tygry. Byly tam tři samice a jeden
samec. Zoo se nachází ve městě, pavilóny a výběhy jsou dost namačkané
vedle sebe. Je to nejstarší zoologická zahrada u nás.
14
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Ve Dvoře Králové se mi líbili gepardi. Jeli jsme i safari busem a málem
jsem se dotkl žirafy, která kolem nás procházela. Mohli jsme jet i mezi
lvy autobusem s klecí. Navštívili jsme i výstavu Zdeňka Buriana slavného ilustrátora pravěku. Zde jsme si mohli sáhnout na nosorožce.
V Ostravě mě zaujal Ostrov lemurů. Mezi lemury jsme se mohli
procházet, dívat se na ně, ale nemohli jsme je hladit a ani je krmit.
Jeden lemur mi přeskočil nad hlavou. Byla to komentovaná prohlídka.
Viděli jsme i to nově narozené slůně. Je to sloní kluk a jmenuje se
Chandru. Nakonec jsme se projeli vláčkem po safari.
Honza Dudys, 5. Ročník

Exkurze Praha 14. 9.-15. 9. 2017 v číslech

1
2
3
4
5
6
11
23.

hodina vyhlídkové plavby lodí po Vltavě a Čertovce
vyčerpané, ale spokojené učitelky .o)
únikové místnosti zdolány v rámci hry THEROOM, která nám
roztočila mozkové závity
návštěvy pražských restaurací (vždy nám chutnalo)
významných památek Pražského hradu
dopravních prostředků včetně lanovky na Petřín
vtipných, báječných, ale hlavně unavených žáků 9. ročníku
herní výstava her a hlavolamů, kde jsme si užili spoustu zábavy

www.skripov.cz
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60
99,6
299
4 980
51 000

minut strávených v pravé pražské dopravní zácpě
km uběhnutých během 1 hodiny pro nadaci Terezy Maxové
schodů vedoucích na Petřínskou rozhlednu
korun vyběhaných na Vítkově pro nadaci Teribear
kroků během dvou dnů strávených prohlídkou významných
památek Prahy

Děkujeme žákům devátého ročníku, že i přes značnou únavu podali
neuvěřitelný výkon ve snaze naběhat co nejvíce kilometrů a pomoci
tak druhým.
Barbora Kožaná, Hana Salzmannová

Školní rok v mateřské škole
Prázdniny nás nezadržitelně opustily a v mateřských školách se opět
ozval dětský hlas a smích. Do MŠ ve Skřipově nastoupilo 9 nových dětí,
do MŠ v Hrabství přibylo dětí 6. Děti budou během celého školního
roku společně prohlubovat, získávat a zdokonalovat své znalosti, naučí
se spoustě nových věcí. Čeká je mnoho pěkných událostí, kulturních
akcí a určitě i další zajímavé zážitky. Pro 5 leté děti a jejich rodiče
nastala od letošního školního změna - tyto děti mají docházku do MŠ
povinnou podle vyhlášky MŠMT. Bude to pro ně taková „zkušební
1. třída“. Všichni věříme, že to vše společně zvládneme. V mateřských
školách máme nejen nové děti, ale také p. učitelky, a to v každé školce
jednu. Oběma přejeme, ať se jim u nás a s námi moc líbí.
Hana Stanovská

Pozvánka
Výbor Spolku rodičů a přátel dětí Základní školy
a Mateřské školy Skřipov, okres Opava
svolává

ČLENSKOU SCHŮZI
která se bude konat dne 19. 10. 2017 v 17:00 hod.,
v prostorách školní jídelny ZŠ Skřipov
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Program:
• Volba Výboru SRPDŠ na školní rok 2017/2018
• Projednání výše příspěvků na školní rok 2018/2019
• Zpráva o hospodaření za školní rok 2016/2017
• Návrh rozpočtu hospodaření na školní rok 2017/2018
• 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 19.10.2017 v 17.20 hod.,
v prostorách školní jídelny ZŠ Skřipov.
Dokumenty:
Zpráva o hospodaření a Návrh rozpočtu budou připraveny k nahlédnutí
na web stránkách: http://www.zsamsskripov.webpark.cz/
NA HOJNOU ÚČAST SE TĚŠÍ ČLENKY VÝBORU SRPDŠ

Dětský den
Každý rok už je zvykem, že koncem června místní spolky pořádají Dětský
den. I letos tomu nebylo jinak a 24. června se mohly děti vydovádět
na místním hřišti. Opět jsme připravili spoustu atrakcí a zábavy, to
vše pro děti zdarma. Celý den hrála dětská hudba a bylo připraveno
i bohaté občerstvení. Hlavním moderátorem dne byla Katka Stecjuková
v převleku klauna. Děti i dospělí se dobře bavili a věřím, že se tato
akce vydařila. Dětský den navštívilo přes 500 účastníků a končilo se
po 18. hodině. Akce tohoto typu je dosti náročná nejen organizačně,
ale také finančně. Bez ochotných lidí a sponzorů by to zorganizovat
nešlo. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se podíleli jak aktivně
svou účastí, tak i finančně. Mezi aktivní pořadatelské subjekty patří
TJ Sokol Skřipov, Zahrádkáři Skřipov, SRPDŠ, Motorkáři Skřipov,
Český Červený kříž Hrabství, Obec Skřipov, Hasiči Skřipov, Myslivecké
sdružení Skřipov. Dalšími, bez kterých to nejde, jsou sponzoři. Hlavním
sponzorem dětského dne je firma HON, a.s. a další jsou Obec Skřipov,
Optys Opava, MT Golem, JK Cars Team, Karel Hon, Ing. Milan Lindovský,
Jiří Vícha, Hynek Tížek, Petr Vícha, Slezan Skřipov. Všem pořadatelům
a sponzorům děkuji za spolupráci a věřím, že v příštím roce budeme
pokračovat. Dále děkuji za spolupráci paní ředitelce Evě Víchové. Mým
www.skripov.cz
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osobním přáním by bylo, aby se na této akci podílelo aktivně více spolků
Skřipova a Hrabství. Každý spolek může pro děti vymyslet jakoukoli
zábavu (soutěž). Dětský den je nevýdělečná akce a výtěžek putuje zpět
dětem. Budu tedy rád, když se v příštím roce zapojí i ostatní spolky.

Po skončení akce se sečetly příjmy a výdaje a pořadatelé celý výtěžek
25 622 Kč darovali Základní škole a Mateřské škole Skřipov.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Skřipov - fotbal - dorost - premiéra
Možná pro jiné spolky běžná věc, ale soutěž dorostu se u nás hraje
historicky poprvé. Ze starších žáků se nám stali dorostenci a přestáváme
hrát na malém hřišti v počtu 7 + brankář, ale přemisťujeme se na velké
hřiště v počtu 10 + brankář.
Pro kluky je to něco nového, jiného a musejí si rychle zvykat na velikost
hrací plochy, jiná rozestavení a pravidla velkého fotbalu. Podařilo se
mi doplnit naše družstvo starších žáků o bývalé fotbalisty a také jsem
přivedl několik nových kluků. Přípravu jsme začali hned po skončení
soutěže a celé prázdniny jsme trénovali pravidelně 2x týdně. Účast na
tréninku se běžně pohybovala kolem 18-ti kluků a všichni se poctivě
připravovali a trénovali a já jsem cítil, že se na velký fotbal kluci těší.
Věřím, že budou takto trénovat dál a posouvat se kupředu. Všechny
kluky, které trénuji, znám již delší dobu a myslím, že se sešla dobrá
parta, která umí táhnout za jeden provaz. Žádné problémové kluky tu
nemáme a i ve škole mají slušné výsledky. Vím, že všichni nemohou
www.skripov.cz
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být jedničkáři, ale kluk se čtyřkou v žákovské nebo poznámkou není
pro mě problémový. Někomu třeba nejde angličtina nebo matematika,
ale zase může excelovat v přírodopise a jiných předmětech, kdy svými
znalostmi může být i lepší než samotný kantor. Pak u všech rozvíjejme
to, v čem jsou dobří, a to, co je baví. Nezakazujme jim sport za špatné
známky, zakažme jim telefon, tablet, notebook, ale ne sport. Možná
z těch kluků, které tu budu jmenovat a které trénuji, nevyrostou
špičkoví fotbalisté, ale rozhodně z nich nevyrostou žádní grázli.
Zpět k fotbalu. Během tréninku jsem záměrně slučoval družstva dorostu
a mužů, aby si mladí zvykali na tvrdší hru a učili se od zkušenějších
fotbalistů. Vždyť právě oni jsou budoucností skřipovského fotbalu.
Pokud se někdo uchytí ve vyšších soutěžích, budu jen rád, a proto je
trénuji, aby byli lepší, ale také budu rád, když někdo zůstane a bude
reprezentovat klub, ve kterém s fotbalem začal. Aktuálně máme za
sebou dvě mistrovská utkání a nevedeme si vůbec špatně. Ve Velkých
Hošticích jsme odehráli výborné utkání a zvítězili 5:1, celý zápas jsme
byli fotbalovější a lepší a tři body jsme si odvezli zaslouženě. Trefili se
Martin Melecký, Lukáš Bartusek, Vít Havrlant dokonce třikrát a dluží
mužstvu bonboniéru :-), ale jde jako kapitán příkladem ve střílení branek.
Druhý zápas jsme hráli doma a přivítali jsme našlapané Jakartovice.
Opět jsme to byli my, kdo byl lepší, a vypracovali jsme si spoustu
příležitostí. Ale chybovali jsme v obraně a dostali dva hloupé góly.
Kluci to nevzdávali a bojovali dál a podařilo se nám srovnat brankami
Lukáše Masiarika a Víta Havrlanta. Ale k naší smůle jsme dostali další
hloupý gól z půlky hřiště a již se nám nepodařilo srovnat. Prohráli
jsme po dobrém herním projevu 2:3. Musíme zapracovat na morálce,
někdy zbytečně komentujeme rozhodnutí rozhodčího a trenéra, ale
jsou to začátečnické chyby a ty odstraníme. Budu rád, když naše mladé
dorostence přijdete podpořit a podívat se na ně. Většinou hrají před
zápasem mužů. Rozpis utkání najdete v tomto zpravodaji. Zvu všechny
příznivce fotbalu a rodiče, ať nás přijdou povzbudit.
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TJ Sokol Skřipov dorost reprezentují tito: Bartusek Lukáš, Fešar Radek,
Galdia Lukáš, Hlaváč René, Hromada Tomáš, Havrlant Vít, Jaroš
Dominik, Juchelka Ondřej, Lauček Matěj, Masiarik Lukáš, Melecký
Martin, Melecký Michal, Pastyřík Stanislav, Řeháček Štěpán, Šalata
Lukáš, Štencel Vojtěch, Vícha František Václav.
Jiří Kubánek, trenér dorostu

Soutěž dorostu ročník 2017, dorost - starší 3. třída
26. 08. 2017 14:30

Velké Hoštice

Skřipov

:

tráva, tráva

02. 09. 2017 13:30

Skřipov

Jakartovice

:

tráva

09. 09. 2017 13:00

Skřipov

Raduň

:

tráva

16. 09. 2017 10:00

Pustá Polom

Skřipov

:

tráva-Suché Lazce

23. 09. 2017 13:00

Skřipov

Kozmice

:

tráva

01. 10. 2017 12:45

Chuchelná

Skřipov

:

tráva, tráva

07. 10. 2017 12:00

Skřipov

Otice

:

tráva

14. 10. 2017 12:45

Štěpánkovice

Skřipov

:

tráva

21. 10. 2017 11:00

Skřipov

Chlebičov

:

tráva

III. třída skupina C muži ročník 2017
13. 08. 2017 17:00

Vávrovice „B“

Skřipov

:

tráva

19. 08. 2017 17:00

Skřipov

Horní Lhota

:

tráva

27. 08. 2017 17:00

Komárov

Skřipov

:

tráva

02. 09. 2017 16:30

Skřipov

Větřkovice

:

tráva

09. 09. 2017 16:00

Skřipov

Raduň

:

tráva

17. 09. 2017 16:00

Chvalíkovice

Skřipov

:

tráva

23. 09. 2017 16:00

Skřipov

Pustá Polom „B“

:

tráva

30. 09. 2017 15:30

Hrabyně

Skřipov

:

tráva

07. 10. 2017 15:00

Skřipov

Těškovice

:

tráva

15. 10. 2017 15:00

volno

Skřipov

:

volno

21. 10. 2017 14:00

Skřipov

Kyjovice

:

tráva

29. 10. 2017 14:00

Budišovice

Skřipov

:

tráva

04. 11. 2017 14:00

Skřipov

Palhanec

:

tráva

www.skripov.cz
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Mladší žáci 1+5 ročník 2017, 3. třída skupina A
03. 09. 2017 10:00

Skřipov

Pustá Polom

:

tráva

10. 09. 2017 10:00

Skřipov

Litultovice

:

tráva

16. 09. 2017 13:45

Těškovice

Skřipov

:

UT

24. 09. 2017 10:00

Skřipov

Otice

:

tráva

01. 10. 2017 13:30

Strahovice

Skřipov

:

tráva

08. 10. 2017 10:00

Skřipov

Sosnová

:

tráva

13. 10. 2017 15:30

Vřesina

Skřipov

:

tráva

Starší přípravka 1+5 sk.B ročník 2017, okresní přebor skupina B
Skřipov

:

tráva, tráva

Skřipov

Pustá Polom

:

tráva

Skřipov

Kylešovice „A“

:

tráva

25. 08. 2017 17:00

Velké Hoštice

02. 09. 2017 11:30
09. 09. 2017 11:00
14. 09. 2017 16:30

Raduň

Skřipov

:

tráva

23. 09. 2017 11:00

Skřipov

Březová

:

tráva

04. 10. 2017 16:00

Štítina

Skřipov

:

tráva

07. 10. 2017 10:00

Skřipov

Slavia Opava „A“

:

tráva

15. 10. 2017 10:00

Budišovice

Skřipov

:

tráva

21. 10. 2017 09:00

Skřipov

Hradec nad Moravicí

:

tráva

REZ HRUŠŇOVÁ
Projdete-li se po vesnici, zjistíte, že každá hrušeň je napadená rzí
hrušňovou. Proto uveřejňujeme článek, který nás s touto chorobou
seznámí více. A snad nás pobídne k zamyšlení, kterou rostlinu si ve
své okrasné zahrádce vysadit, či ne, abychom si nezničili naše původní
dřeviny.
Výskyt: Škodlivý výskyt je vázán na lokality s výskytem obou hostitelů,
tj. hrušní a jalovce čínského a jalovce chvojky. Rez hrušňová je
významnou chorobou hrušní a jalovců v těch lokalitách, kde jsou oba
hostitelé v blízkosti do 150 až 200 metrů. Existují rozdíly v náchylnosti
jednotlivých odrůd hrušní.
Příznaky: Na jalovcích se tvoří zduřeniny až znetvořeniny větviček,
někdy i silnějších větví. Během vegetace zasychají a tvoří se strupy
a rány, které mohou být napadány dalšími patogeny. Poškozen je růst
a vedení asimilátů. U silněji napadených výhonů odumírají části nad
poškozením. Rostliny zakrňují. Silněji napadené, jinak oslabené a staré
www.skripov.cz
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rostliny mohou uhynout. V místech v okolí napadení, tam, kde jsou
pletiva poškozena, v zimním období snadněji dochází k poškození
celých větví váhou sněhu a jejich lámání.
Na povrchu listů hrušní jsou viditelné
oranžové až červené oválné skvrny
o průměru několika mm. Uprostřed
skvrn jsou viditelné černé tečky,
spermogonie. Na spodní straně se
později tvoří pohárkovité světlehnědé
bradavičky, aecidie. Při silnějším
výskytu může být poškozeno až 80%
listové plochy. Následně je ovlivněna
asimilace, vyzrávání pletiv a vývoj Rosolovitá télia rzi na jalovci
plodů. Na plodech hrušní se vyskytují (Juniperuscommunis)
deformace. Aecidie vyrůstají i na
plodech.Hrušně mají celkově slabší
růst, jsou oslabeny vůči chorobám
a škůdcům, vlivem horšího vyzrávání
pletiv může snáze docházet k namrzání.
Vývojový cyklus: Houba přezimuje
v podhoubí na jalovcích. Na jaře,
v dubnu až květnu vyrůstají na
borce větví jalovců zprvu rosolovité
oranžovožluté útvary, které záhy
zasychají a stávají se prášivými. Z nich List na počátku léta.
se uvolňují výtrusy hub - teliospory.
Tyto spory infikují hrušně. Teliospory
klíčí a bazidiospory infikují hostitelskou
rostlinu, listy, větvičky a plody.
Především na listech a výjimečně i na
letorostech a plodech hrušní se pak
počátkem léta počínají vytvářet výrazné
skvrny, které jsou na vrchní straně
oranžové, později červeně lemované.
Na spodní straně listu vyrůstají aecidie
a uvolněné aeciospory zpětně infikují
jalovce. Na jalovcích se v místech List hrušně na konci léta
napadení tvoří zduřeniny na borce.
Ochrana rostlin: Rostliny lze chránit preventivně nebo chemickým
ošetřením při výskytu.
24
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Prevence: Dodržení izolační vzdálenosti mezi hrušněmi a jalovci 150200 m. Vhodnou prevencí je i výběr rezistentních odrůd a kultivarů
hrušně.
Ošetření při výskytu: Je možné použít přípravky, které se aplikují
proti strupovitosti jabloní a hrušní a současně mají dobrou účinnost
i na rzi. Chemická ochrana by se měla uskutečnit v době před květem
a krátce po odkvětu hrušní. U hrušní se doporučuje postřik fungicidy
v době před a po odkvetení v lokalitě silného výskytu. U jalovců se
doporučuje mechanické odstranění výhonů. Ošetření řezem může však
být v porostu jalovce ve výsledku horší než choroba. Hlubokým řezem
do starého dřeva ošetřená dřevina více trpí výskytem ložisek rzi na
zbylých výhonech, špatně regeneruje a neplní funkci okrasné zeleně.
V situaci, kdy není vhodné provést řez jalovce (veřejná prostranství),
lze efektivně omezit přenos rzi z jalovce na hrušeň mechanickým
odstraněním a následným zlikvidováním rosolovitých výrůstků
z jalovce, ještě než dojde k jejich zaschnutí a vyprášení. Opatření je
nutné provádět každoročně vždy v době výskytu výrůstků (vlhký týden
na přelomu dubna a května).
Přejeme mnoho úspěchů v boji s touto dřevní chorobou.

Ze života farnosti
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo jste poskytli jakýkoliv
finanční dar faře během sbírky, která se v našich obcích (Skřipově,
Hrabství i Jakubčovicích) uskutečnila ve dnech 23. a 24. června. Velmi
nás potěšilo, že jste takto dali najevo, že si vážíte celého díla i všeho,
co k němu patří. Farnost teď může ve vybudovaných prostorách
rozvíjet různé aktivity, z nichž některé nabízí nejen farníkům, ale všem
občanům.
Určitě je na místě připomenout, že fara byla postavena bez jakýchkoliv
dotací, a za jejím vznikem stojí ochota, nadšení a spousta dobrovolné
práce mnoha lidí, v neposlední řadě i pomoc obecního úřadu. Právem
tedy můžeme být na novou farní budovu hrdi.
Celkem se vybralo 290 400 Kč. Tato částka bude využita na dofinancování
rekonstrukce a na postupné splácení dluhu.
To, že jste mnozí z Vás na faru přispěli, svědčí o tom, že Vám není
lhostejné, jak obec vypadá a co se v ní děje.
Ještě jednou veliké díky. Vaší pomoci si velmi vážíme.
www.skripov.cz
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Zájezd pro děti a rodiče
V sobotu 17. června se plný autobus dětí a jejich rodičů i prarodičů
vydal na výlet do Bouzova.
Po mši svaté, kterou odsloužil v místním kostele o. Mario Račko spolu se
zdejším knězem, jsme se vydali na hrad, kde nás čekala komentovaná
prohlídka. Dalším důležitým bodem naplánovaného programu byla
návštěva krápníkových jeskyní v nedalekém Javoříčku. Všichni jsme
s úžasem obdivovali krásné dílo přírody a pozorně naslouchali paní
průvodkyni, která i děti dokázala zaujmout svým poutavým výkladem.
Přestože počasí nebylo zrovna ukázkové, všichni jsme si výlet užili a už
teď přemýšlíme, kam se vydáme zase příště.

Průvod „Božího Těla“
V červnu církev slaví slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo. Bývalo
zvykem jít v průvodu s monstrancí i ulicemi obcí. Této tradici však nepřál
minulý režim. Rozhodli jsme se obnovit tuto tradici, a proto se v neděli
18. června po téměř 50 letech uskutečnil v naší obci průvod „Božího
Těla“ ulicemi. Každá z obcí měla přichystané zastavení - nazdobený
oltář, u kterého jsme se krátce pomodlili.
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Díky všem, kdo přichystali vše potřebné, a také hasičům, kteří se
postarali o bezpečný průchod ulicemi.

Zahájení školního roku
V pátek 1. září odpoledne se farní sál zaplnil dětmi a jejich rodiči
i babičkami. Sešli jsme se, abychom společně zahájili nový školní
rok. Na děti čekaly hry a také občerstvení v podobě špekáčků i malé
sladkosti. Ošizeni nebyli samozřejmě ani dospělí… A když jsme si dost
vyhráli a občerstvili se, podívali jsme se na animovanou pohádku.
Počasí nám sice nedovolilo pobýt venku, ale na faru jsme se všichni
vešli a na špekáčcích z trouby jsme si také pochutnali.
V neděli pak byla sloužena slavnostní mše sv. za Boží ochranu
a požehnání pro děti a mládež v novém školním roce, při které byly
požehnány dětem aktovky.

Celoroční soutěž pro děti
Stejně jako loni i letos se mohou děti zúčastnit celoroční soutěže „Ježíš
v nedělních evangeliích“. Smyslem je přiblížit dětem obsah nedělního
evangelia formou přiměřenou jejich věku: děti se v době kázání přemístí
do zadní části kostela, kde pro ně bude připravena katecheze. Za účast
dostanou samolepku, kterou si budou vlepovat do sešitku. A na konci
školního roku se všichni zúčastnění mohou těšit na pěkné odměny.
www.skripov.cz
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Náboženství pro předškoláky
Pro děti předškolního věku jsme na letošní rok připravili setkávání
s názvem „Předškolákův Kubík“, kde se děti seznámí se základy
křesťanství dle koncepce předškolního vzdělávání Franze Ketta.
Setkání budou probíhat každé pondělí v době od 16:00 do 17:00 hod.
v prostorách mateřské školy ve Skřipově.
První setkání se uskuteční v pondělí 18. 9. 2017.
Přihlášky odevzdejte do konce září v kostele nebo v mateřské škole.
Bližší informace: Bc. Jitka Dudysová - tel. 736 600 176

Vyučování náboženství
Náboženství se bude vyučovat v základní škole, a to v těchto skupinách
a časech:
• 1. a 2. třída:
pátek 11:40 – 12:25
• 3. třída:		
pátek 11:40 – 12:25
• 4. a 5. třída:
čtvrtek 13:15 – 14:00
• 6. a 7. třída:
středa 13:15 – 14:50 (lichý týden)
• 8. a 9. třída:
středa 13:15 – 14:50 (sudý týden)

Kurz italštiny
Farnost připravila pro všechny zájemce kurz italštiny pod vedením
zkušeného lektora. Kurz bude probíhat od 18. září každé pondělí
v 19:00 hod.Cena je 50 Kč za každou lekci.

Úřední hodiny na faře
•
•
•
•
•

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

dle domluvy
dle domluvy
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00

15:00 - 17:00
13:00 - 15:00

Kontakt: P. Mgr. Mario Račko
• tel.: 737 928 355
• e-mail: mario.racko@gmail.com
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Významné výročí
S dovolením manželů Elišky a Vladimíra Lindovských, rodáků ze
Skřipova, zveřejňujeme článek s názvem Kámen a společný život
z Opavského a Hlučínského Deníku, vydaného v pátek 21. 7. 2017.
Ještě jednou tímto chceme připomenout jejich krásné výročí svatby. Je
to již 65 let, kdy 19. července 1952 spojili své životní cesty.
Přejeme jim do dalších let spoustu zdraví a doufáme, že se stanou
příkladem i dalším generacím v dnešní uspěchané době.

www.skripov.cz
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Výročí svatby:
5. rok dřevěná
10. rok cínová
15. rok křišťálová
20. rok porcelánová
25. rok stříbrná
30. rok perlová
35. rok korálová

40. rok rubínová
45. rok safírová
50. rok zlatá
55. rok smaragdová
60. rok diamantová
65. rok kamenná
70. rok platinová

Pozvánka
Obecní úřad Skřipov

zve občany a příznivce kultury na divadelní představení,
které polechtá vaši bránici v podání Těškovického souboru

„Berani“
pod názvem

“Habaďura, aneb nájemníci pana Swana”
Představení se koná 3. 11. 2017 v 19.00 hod. v KD v Hrabství
Vstupné 50 Kč, děti do 15-ti let zdarma
Doprava pro občany ze Skřipova
Z důvodu malého zájmu o autobusovou dopravu v předešlých letech
bude doprava zajištěna obecním vozidlem. Občané, kteří nemají
možnost vlastní dopravy, hlaste se předem na obecním úřadě nebo
tel. č.553 781 124

Těšíme se na hojnou účast!
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Inzerce
MASÁŽE
Nabízím klasické relaxační a sportovní
masáže v pohodlí Vašeho domova.
Přijedu k Vám s lehátkem a veškerým
vybavením.
Mob.: 605 332 317
Facebook: Masáže Martin Dudys
Dárkové poukazy a permanentky

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 12. 2017
na adresu zpravodajsah@email.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
Redakční rada: Pavla Kohútová, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Září 2017

* Občerstvení zajištěno

* Vánoční výrobky žáků základní školy

* Prodej jarmarečného zboží

* Zabijačkové speciality

* Prodej vánočních stromků

* Vystoupení žáků základní školy 15:00

Program:

Kdy: 17. prosince 2017 od 13:00

Kde: v areálu ZŠ Skřipov

Těšíme se na velkou účast

Vánoční jarmark

ZŠ a MŠ Skřipov a SRPDŠ ve spolupráci s obcí Skřipov vás zvou na

