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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
letošní podzim se nese v duchu oslav 100. výročí vzniku Československé republiky
a ani naše obec nezůstane stranou. K tomuto výročí jsme připravili dvě akce. První
se uskuteční 28. září na Den české státnosti v Hrabství formou společenského
odpoledne. Bude připraven program pro děti i dospělé, hudba k poslechu i tanci.
Druhá slavnost proběhne 28. října, kdy si budeme připomínat Den vzniku
samostatného československého státu slavnostní mší v kostele sv.Jana Křtitele
ve Skřipově a akademií, kterou si ke stoleté historii našeho státu připravily děti
Základní a mateřské školy ve Skřipově. Zasadíme také společně památeční lípy,
aby toto výročí připomínaly i dalším generacím. Bližší informace najdete na zadní
straně tohoto Zpravodaje a také vás budeme informovat na vývěskách, webových
stránkách a letáčcích.
Rád bych se vrátil k několika událostem, které proběhly o prázdninách. První
byl Dětský den, který byl pro nepřízeň počasí přeložen až na první prázdninový
víkend, což ovlivnilo počet zúčastněných dětí. I přesto, že nám chybělo padesát
našich dětí, je celková účast okolo čtyř set návštěvníků velmi pěkná. Na tomto
místě musím poděkovat všem spolkům i jednotlivcům, kteří se podíleli na
organizaci této velké akce.
Další, již tradiční akcí byly Rybářské závody, které pořádal Spolek rybářů Skřipova
a Hrabství. Nechci se zde zmiňovat o vysoké úrovni pořadatelství, na tu jsme si
již zvykli a velká účast nerybářů na závodech je toho důkazem. Spíš bych chtěl
vyzdvihnout práci, kterou spolek odvedl na Ešiku a jeho okolí. Podařilo se jim
vytvořit opravdu krásné prostředí pro odpočinek, a pokud jste dlouho rybník
Ešik nenavštívili, mohu jen doporučit k procházce, zvláště v krásných podzimních
dnech.
Třetí akcí byla okrsková soutěž v hasičském sportu, kterou uspořádal SDH Skřipov
na hřišti ve Skřipově. Zúčastnily se jí SDH z Benkovic, Jakubčovic, Branky
a samozřejmě pořadatelé. Před samotnou soutěží poděkovali starosta SDH pan
Zdeněk Láryš a velitel Jednotky SDH pan Radek Štencel sponzorům za jejich
podporu a poté mladí sportovci předvedli svou našlapanou soutěžní stříkačku.
Není důležité, kdo byl nejrychlejší nebo kdo ulovil největší rybu, důležitější je to,
že jsou spolky aktivní a podílejí se na kulturním a společenském životě v obci.
Přeji vám krásný podzim a doufám, že se spolu na oslavách 100 let republiky
potkáme.
Radim Čech, starosta obce
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Oznámení o době a místě konání voleb do
zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta Obce Skřipov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a podle § 15. odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
oznamuje:
1. Dobu konání voleb:
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech:
• 5. 10. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
• 6. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
• 5. 10. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
• 6. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech
• 12. 10. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
• 13. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb je:
• pro voliče ze Skřipova - Obecní úřad, Skřipov č.p. 80
• pro voliče z Hrabství - Kulturní dům, Hrabství č.p. 48
3. Voliči, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
(platným občanským průkazem, platným cestovním pasem ČR).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem konání
voleb hlasovací lístky. Po oba dny voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. Při případném konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
obdrží hlasovací lístky pouze přímo ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.
Ve Skřipově 12. 9. 2018
Ing. Radim Čech, starosta obce
www.skripov.cz

5

Upozornění - úhrada za odstraňování
komunálních odpadů
Upozorňujeme občany na úhradu poplatku za odstraňování komunálního odpadu
za druhé pololetí 2018. Termín úhrady je do 31. 10. 2018. 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. Upozornění se netýká těch, kteří již
uhradili poplatek za celý rok.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 27. 10. 2018 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. Dbejte
prosím jejich pokynů!
Stanoviště kontejnerů:
• Skřipov - za tělocvičnou na zázemí obce
• Hrabství - před hasičskou zbrojnicí

Svoz domovního odpadu v zimním období
Od 11. 10. 2017 (41. týden) bude zahájen týdenní svoz komunálního odpadu
(každý čtvrtek).

Informace občanům - Kontrola kódů popelnic
Žádáme vás opětovně o kontrolu kódu - jeho odlepení neprodleně nahlaste
na obecní úřad. Kontrola je ve vašem zájmu. V případě, že nebude popelnice
označena čárovým kódem, nebude vyvezena svozovou službou.

Číslování hrobů
Nájemců hrobových míst dáváme na vědomí, že pracovníci obce budou postupně
číslovat na hřbitově ve Skřipově a v Hrabství hroby. Tuto povinnost nám ukládá
Řád veřejného pohřebiště obce Skřipov v čl. 5 odst. 1 a).
Čísla z plastového materiálu budou přilepena na zadní straně náhrobku.
Veronika Víchová, správa pohřebiště
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Posezení u pošty
Určitě si většina občanů při cestě do prodejny potravin všimla nově postavené
dřevěné pergoly umístěné mezi poštou a obecním úřadem. Vybavená je dřevěným
nábytkem vybízejícím k posezení nejenom občany obývající byty nad obecním
úřadem, ale i ostatní občany, kteří si chtějí odpočinout nebo si pobesedovat se
spoluobčany.

Zájezd pro seniory
Velké Losiny - to byl cíl našeho letošního zájezdu, který jsme pro seniory
naplánovali na úterý 17. července 2018. Musíme říct, že nám počasí docela přálo,
protože v pondělí pršelo a bylo chladno a od středy přišlo pro letošní léto typické
horko a dusno. Všichni jsme natěšeně nastoupili do autobusu a vyjeli směrem
na Jeseníky. Výlet jsme zahájili prohlídkou zámku Velké Losiny. Tento zajímavý
starobylý zámek není doposud elektrifikován a potřebuje na svou rekonstrukci
velké investice. Další návštěva se týkala muzea papíru, kde jsme se seznámili
s jeho výrobou. Součástí tohoto areálu je restaurace, ve které jsme si pochutnali na
obědě. Za mírného deště jsme pak autobusem přejeli k pivovaru Zlosin, kde jsme
absolvovali exkurzi výroby různých druhů piv a jejich ochutnávek. Máme odezvu,
že se zájezd všem líbil, a již nyní uvažujeme, kam pojedeme příští rok.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

www.skripov.cz
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Školní rok 2018/2019
I když je pořád pěkné počasí, dny se už znatelně krátí
a večery jsou o poznání studenější než v minulých
týdnech. Školní budovy se probudily z letního
spánku a přivítaly děti a žáky, kteří se již plni dojmů
a zážitků vrátili z prázdnin do školních lavic.
Období letních prázdnin bylo ideální dobou k tomu,
aby se ve škole a školských zařízeních prováděly větší
či menší úpravy a opravy. V naší škole došlo k vymalování všech prostor a tříd
školy, což byla finančně poměrně náročná akce. Z dalších oprav to byla příprava
elektroinstalace a vodovodního odpadu pro nový konvektomat ve školní kuchyni,
oprava zdi pod dřevěným obkladem v tělocvičně, oprava vstupních schodišť,
oprava rampy u školní jídelny, drobná oprava přívodu vodu v kuchyni v MŠ
Hrabství. O prázdninách proběhl také generální úklid celé školy, školek, školní
družiny, školní kuchyně a jídelny.
Také pedagogičtí pracovníci školy o prázdninách jen neodpočívali. Po malování
vyzdobili třídy a chodby školy, ve školní družině a v mateřských školách vytvořily
paní učitelky příjemné a útulné prostředí pro děti. O tom, jak se jim to povedlo,
se budete moci přesvědčit 28. října u příležitosti Dne otevřených dveří a Oslav
100. výročí vzniku Československa.
Děkuji všem provozním pracovníkům i všem pedagogickým pracovníkům školy
za jejich svědomitou práci a vydané úsilí.
V tomto školním roce je do základní školy zapsáno 177 žáků, jedna žákyně se
bude vzdělávat v cizině, v mateřských školách 42 dětí a ve školní družině 60 dětí.
Prvňáčků máme v letošním školním roce 17, do devátého ročníku postoupilo
23 žáků.
Vzdělávání žáků bude mít na starost 14 pedagogů, 5 asistentů pedagoga a jeden
speciální pedagog. Nepovinný předmět náboženství vyučují 1 pedagog školy a pan
farář. V mateřských školách Skřipov a Hrabství pracují 4 paní učitelky, ve školní
družině 2 paní vychovatelky a na část úvazku jedna asistentka pedagoga. O provoz
ZŠ a MŠ ve Skřipově se stará 5 provozních zaměstnanců a jedna ekonomka školy,
v MŠ Hrabství zajišťuje provoz 1 provozní pracovnice, ve školní kuchyni pracují
3 kuchařky a 1 vedoucí jídelny. Ve škole pracuje také odloučené pracoviště ZUŠ
v Hradci nad Moravicí. Žáci se mohou vzdělávat v hudebním nebo výtvarném
oboru. Jednou měsíčně poskytuje ve škole dětem a rodičům své služby paní
logopedka z Bílovce.
Cílem vzdělávání v naší škole je výchova samostatně myslících žáků, kteří
mají zájem o vědění a nové informace. Toho cíle se budeme snažit dosáhnout
propojením smysluplného učení se životem, provázaností jednotlivých předmětů,
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chápáním souvislostí, schopností aplikovat své vědomosti v praxi. Žáky povedeme
k osvojování si základních principů efektivní komunikace, respektování druhých,
vyjádření svého názoru, aby se uměli rozhodnout a přijímat důsledky svých
rozhodnutí.
Kvalita výchovně vzdělávacího procesu závisí na lidech, kteří se školou žijí: na
osobnosti učitele, progresívním vedení, zodpovědném přístupu všech učitelů,
žáků, ale i rodičů.
Nemůžeme být všichni stejní, ale měli bychom kráčet stejným směrem. To proto,
aby z naší školy odcházeli žáci, kteří se uplatní v pracovním i osobním životě
a budou si vážit druhých lidí.
Základním dokumentem je vlastní Školní vzdělávací program s názvem „Společně
od A do Z“, v mateřské škole má školní vzdělávací program název „Povídáme celý
den“.
Při vzdělávání dětí předškolního věku se v tomto školním roce zaměříme na rozvoj
dovedností předcházejících čtení, psaní, na rozvoj elementárních matematických
souvislostí a na logopedickou prevenci. V dětech budeme vzbuzovat zájem
o technické a manuální činnosti.
V základní škole se i nadále zaměříme na rozvoj čtenářské, matematické, sociální
a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. Průběžně budeme
rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní
činnosti se zaměřením na rozvoj technických dovedností.
Kromě učení máme pro žáky připraveno spoustu činností a akcí, např. plavecký
výcvik, lyžařský výcvik a zimní ozdravný pobyt, ekologický pobyt, návštěvy
divadla, kina, výstavy, koncerty, besedy, školní výlety, exkurze do výrobních
podniků, projektové dny apod. Připravujeme také společné akce pro děti a jejich
rodiče a akce pro veřejnost.
V říjnu 2018 uplyne 100 let od vzniku samostatné Československé republiky.
Na počest této významné historické události bude uspořádána celá řada akcí
se společným cílem přiblížit žákům, ale také veřejnosti období první republiky
z nejrůznějších pohledů a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale
i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí.
Pevně věřím a doufám, že i tento školní rok bude ve znamení vzájemné spolupráce
a že se nám společně podaří naplnit všechny úkoly vyplývající ze školního
vzdělávacího programu i všechny další činnosti, které jsme si naplánovali
Do nového školního roku přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody
v osobním životě i ve „školní práci“.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

www.skripov.cz
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3. září - nový školní rok začíná
Děti se rozloučily s prázdninami naplněnými sluníčkem, koupáním, různorodými
výpravami za dobrodružstvím a teď na ně již čeká školní práce. Nedočkaví byli
zvláště naši prvňáčci, kteří již netrpělivě očekávali okamžik, kdy si vezmou svou
aktovku a vyrazí poprvé, úplně „naostro“ do školy.
Slavnostního zahájení se zúčastnili mimo jiné i hosté z řad zástupců obecního
úřadu a rodičů, ale hlavně žáci, pedagogičtí a ostatní pracovníci školy. Po krátkém
proslovu a kulturním programu se žáci rozešli do svých tříd. Naši nováčci - prvňáci
- se v doprovodu rodičů a své paní učitelky přemístili do obřadní síně obecního
úřadu. Tam na ně čekalo slavnostní přivítání panem starostou a drobné dárečky.
Nejen prvňáčkům, ale i všem žákům a jejich rodičům přejeme úspěšný školní rok,
spoustu zážitků, poznávání a objevování.

Údaje o školou podaných žádostech
ve školním roce 2017/2018
1.

2.

3.

Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Na
realizaci akce: Ozdravné pobyty s environmentálním programem.
Předmětem projektu jsou pětidenní ozdravné pobyty v oblasti s vyhovující
kvalitou ovzduší pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Celkový počet účastníků EVP
90 žáků. Tato žádost byla úspěšná, výše neinvestiční dotace činí 157 000 Kč.
Projekt bude realizován v letech 2019-2020.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí na
realizaci akce: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Skřipov - Výzva č. 16/2017.
Předmětem projektu je vytvoření přírodní zahrady v ZŠ Skřipov. V rámci
projektu dojde k instalaci 15 objektů, úpravě zahrady o ploše 700 m2, bude
pořízeno 22 pomůcek a budou realizovány 2 participační aktivity.
Také tato Výzva č.16/2017 byla úspěšná. Škola získá neinvestiční dotaci ve
výši 391 602 Kč. Tento požadavek na podporu představuje 85% z celkových
uznatelných nákladů akce ve výši 460 708 Kč. Projekt bude realizován
v letech 2019-2020 .
Škola podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Výzvy podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II
s názvem projektu Škola Skřipov II.				
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, podporu rozvojových aktivit dětí, spolupráci s rodiči dětí
a spolupráci s veřejností. Celkové způsobilé výdaje činí 1 257 521 Kč.Termín
realizace projektu je nastaven od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

www.skripov.cz
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Praktické činnosti ve škole
Manuální šikovnost žákům základních i středních škol obecně klesá, shodují se
pedagogové základních škol, mistři učebních oborů i jejich první zaměstnavatelé.
Manuální práce současné náctileté navíc ani příliš nebaví a po kariéře uznávaného
a vyhledávaného řemeslníka příliš netouží. Šikovných dětí, které se umějí postavit
k práci, ubývá, stejně jako je menší obratnost a pohybová schopnost a fyzická výdrž,
což je možné vysledovat už od mateřské školy. Ministerstvo školství v posledních
letech podporuje odborné a technické vzdělávání. Na zvyšování kvality se podílí
několik opatření už od předškolního vzdělávání. Kvalitu odborné přípravy zvyšuje
například rozšíření polytechnické výchovy už v mateřských školách a praktické
vyučování v základních školách. Od nového školního roku jsme také v naší škole
posílili výuku praktických činností. Díky sponzorskému daru od Sdružení důlních
technologií se sídlem v Opavě Vávrovicích jsme dovybavili školní dílny nářadím
v hodnotě 58 615 Kč a můžeme obohatit výuku praktických činností o výuku
dílen. Žáci budou moci více pracovat se dřevem a kovem a rozvíjet nejen své
manuální dovednosti, ale také prostorovou orientaci a kreativitu.
Děkujeme za sponzorský dar.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

SRPDŠ - Členská schůze
Výbor SRPDŠ zve všechny členy SRPDŠ, občany a příznivce SRPDŠ na
každoroční členskou schůzi, která se bude konat na konci října v prostorách školy.
Přesné datum bude uveřejněno na web. stránkách obce a základní školy, obecním
rozhlasem, ve vývěskách a písemnými pozvánkami.
Těšíme se na hojnou účast.

TJ Sokol - Fotbalová sezóna 2018-2019
Nová fotbalová sezona začíná, pojďme se podívat, co je nového. Pokud budou
chtít fanoušci fotbalu vidět některá z žákovských, dorosteneckých či mužských
utkání, budou muset cestovat na soupeřovo hřiště. Z důvodu rekonstrukce
budovy na hřišti budou všechna utkání odehrána na venkovních hřištích soupeřů.
Do soutěže jsme přihlásili 4 družstva. Starší přípravku 5+1, mladší žáky 7+1,
dorost jsme spojili s mužstvem Raduně a vytvořili tak dvě družstva dorostu A
a B. Družstvo A bude hrát okresní přebor a družstvo B okresní soutěž. Domácí
zápasy obou družstev dorostu se budou hrát v Raduni. Posledním přihlášeným
družstvem jsou muži do 3. třídy skupiny B. Aktuálně se již sezóna rozjela a je
odehráno několik utkání, zatím si všechna družstva vedou velice dobře. Pro naše
fanoušky je to trochu problém, že neuvidí žádné domácí utkání, ale rádi vás na
12
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našich venkovních zápasech uvidíme a na jaře se budou hrát všechna utkání už
doma.
Dovolte mi tedy vás všechny pozvat na tyto fotbalové bitvy:
Starší přípravka 1+5 sk. B - RABIO Opava
Skřipov

:

Kylešovice

07. 09. 2018 16:30

Raduň

:

Skřipov

16. 09. 2018 10:00

Březová

:

Skřipov

23. 09. 2018 10:00

Budišovice

:

Skřipov

Slavia Opava ”A” :

Skřipov

03. 09. 2018 17:30

28. 09. 2018 16:00
10. 10. 2018 16:00

Štítina

:

Skřipov

12. 10. 2018 15:30

Mokré Lazce

:

Skřipov

Mladší žáci 1+7 sk. B - AGROTIP JOHN DEERE
02. 09. 2018 16:30

volno

:

Skřipov

08. 09. 2018 13:30

Štáblovice

:

Skřipov

14. 09. 2018 16:30

Velké Heraltice

:

Skřipov

26. 09. 2018 16:30

Slavkov

:

Skřipov

30. 09. 2018 13:15

Stěbořice

:

Skřipov

04. 10. 2018 16:00

Holasovice

:

Skřipov

17. 10. 2018 15:30

Vítkov

:

Skřipov

Soutěž dorostu - ONDRÁŠOVKA
25. 08. 2018 14:00
01. 09. 2018 16:30
08. 09. 2018 13:45
15. 09. 2018 13:00
23. 09. 2018 16:00
29. 09. 2018 12:30
06. 10. 2018 10:00
13. 10. 2018 12:00
20. 10. 2018 11:45

www.skripov.cz

Raduň – Skřipov ”B” :

Odry

Vřesina

:

Raduň – Skřipov ”B”

Chlebičov

:

Raduň – Skřipov ”B”

Raduň – Skřipov ”B” :
Stěbořice

:

Raduň – Skřipov ”B” :
Pustá Polom

:

Raduň – Skřipov ”B” :
Velké Hoštice

:

Studénka
Raduň – Skřipov ”B”
Otice
Raduň – Skřipov ”B”
Jakartovice
Raduň – Skřipov ”B”
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Přebor dorostu - ONDRÁŠOVKA
26. 08. 2018 10:00

Raduň – Skřipov ”A” :

Slavkov

02. 09. 2018 13:00

Bolatice

:

Raduň – Skřipov ”A”

09. 09. 2018 13:45

Bohuslavice

:

Raduň – Skřipov ”A”

16. 09. 2018 13:00

Raduň – Skřipov ”A” :

22. 09. 2018 13:30
30. 09. 2018 12:30

Vítkov

06. 10. 2018 12:00
14. 10. 2018 12:00

:

Raduň – Skřipov ”A” :
Vávrovice

:

Raduň – Skřipov ”A” :

Malé Hoštice
Raduň – Skřipov ”A”
Litultovice
Raduň – Skřipov ”A”
Píšť

Kylešovice

:

Raduň – Skřipov ”A”

Hrabyně

:

Skřipov

Budišovice

:

Skřipov

Pustá Polom ”B” :

Skřipov

21. 10. 2018 14:00

III. třída sk. B muži - ONDRÁŠOVKA
11. 08. 2018 17:00
19. 08. 2018 17:00
25. 08. 2018 17:00

:

Skřipov

09. 09. 2018 16:00

Malé Hoštice ”B” :

Skřipov

16. 09. 2018 16:00

Chvalíkovice

:

Skřipov

23. 09. 2018 16:00

Komárov

:

Skřipov

29. 09. 2018 15:30

Palhanec

:

Skřipov

06. 10. 2018 15:00

Otice

:

Skřipov

14. 10. 2018 15:00

Kyjovice

:

Skřipov

21. 10. 2018 14:00

Hněvošice

:

Skřipov

27. 10. 2018 14:00

Horní Lhota

:

Skřipov

03. 11. 2018 14:00

Oldřišov ”B” :

Skřipov

02. 09. 2018 16:30

Raduň

Jiří Kubánek, předseda TJ

Fotbal - Mladší žáci - soustředění a příprava
na novou sezonu
Fotbalové soustředění ml. žáků proběhlo od 14. do 17. 6. v areálu fotbalového
klubu ve Valašské Bystřici. Po příjezdu a ubytování jsme ještě před večeří stihli
krátký trénink. Dále jsme trénovali 2-3krát denně (někteří i víc) na perfektně
připraveném hřišti. Po celou dobu pobytu pro nás byla připravena celodenní
strava a pitný režim. V pátek odpoledne jsme navíc sehráli přátelské utkání proti
místnímu celku TJ Bystřice, ve kterém jsme jasně dominovali a přehráli tak soupeře
vysokým rozdílem. V sobotu po dopoledním tréninku a obědě jsme se vypravili
14
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do bazénu v Rožnově k tzv. regeneraci. Kluci si bazén nesmírně užili, především
pak tobogán. Na odpoledne jsme domluvili příjezd rodičů a společně strávený
večer s posezením a grilováním, který proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Jsem
přesvědčen, že si kluci toto soustředění dostatečně užili a těší se na další ročník.
Od poloviny prázdnin jsme začali pomalu trénovat a připravovat se na novou
sezónu. Pro dostatečný počet hráčů jsme pro nadcházející sezonu přihlásili soutěž
1+7, která se hraje už na polovinu hřiště. Doufám, že se kluci s touto změnou
poperou a bude se jim dařit tak jako v loňském ročníku. O prázdninách jsme se
také zúčastnili turnaje ve Vřesině, kde jsme díky jediné prohře skončili na krásném
2. místě. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat vedení TJ Sokol, obci Skřipov,
všem našim malým fotbalistům a samozřejmě rodičům. Bez jejich účasti a pomoci
s organizováním by to samozřejmě nešlo.
Za TJ Skřipov Radek Komenda

Fotbalový turnaj mladší přípravky
ve Chvalíkovicích
V sobotu 1. září 2018 jsme se s nejmenšími skřipovskými fotbalisty zúčastnili
„Fotbalového trojboje benjamínků“, který se konal na hřišti ve Chvalíkovicích.
Postupně jsme zde odehráli tři dvacetiminutové zápasy s týmy z Chvalíkovic,
Mokrých Lazců a Štítiny. Tato část turnaje se nám výsledkově příliš nevydařila,
neboť jsme žádného ze soupeřů nedokázali porazit. Chuť jsme si spravili
u disciplíny kopání penalt. Aby měli brankáři šanci chytit alespoň něco, kopal
každý hráč pravou i levou nohou, tedy tou silnější i slabší. Završení trojboje
představovalo kopání míče jedním dotykem do čtvercové pružné sítě, od které
www.skripov.cz
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se míč odrážel. Cílem bylo při dvou pokusech zaznamenat co nejvíce odrazů od
sítě. Při vyhlašování výsledků byly odměněny všechny týmy i děti, nikdo neodešel
s prázdnou a všechny děti si sobotní dopoledne moc užily.
V pondělí 3. září zahájila přípravka (ročník 2008 a mladší) novou sezónu prvním
soutěžním zápasem s Kylešovicemi. Jako jediné v podzimní části bylo toto utkání
odehráno na hřišti ve Skřipově. Z důvodu rekonstrukce šaten budou zbylé zápasy
odehrány na hřištích hostů, jak je patrné z přiloženého rozpisu.
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

SK Slezan - Nohejbalový turnaj
Jako minulý rok, tak i v letošním roce pořádal SK Slezan Skřipov, z.s. turnaj
v nohejbale. Pro letošek padl termín pro turnaj v tomto sportu, jehož kolébkou je
Česká republika, na 14. července, konkrétně opět na sobotu. Počasí, byť nebylo
nikterak objednané, vyšlo až na drobné záchvěvy deště velice pěkně, přesně tak,
jak bylo pro tento turnaj potřeba. Akce se konala na umělé ploše u ZŠ a MŠ
Skřipov, kde se po celou dobu turnaje starali o pitný režim nejenom účastníků, ale
i diváků pořadatelé. K tomu si návštěvníci i hráči mohli koupit skvěle připravené
cigáro s chlebem.
Celkem se na tomto, v pořadí již druhém, nohejbalovém turnaji představilo
hned osm celků. Konkurence byla opravdu veliká, neboť zúčastněné týmy přijely
z různých koutů opavského okresu. Přesněji řečeno, jednalo se jmenovitě o týmy:
Severáci, Kajlováci, Sparťani, Mendláci, Mijala team, Štáblovice, Akademici
a Hradečáci. Obhajovat první místo přijeli Hradečáci, kteří byli favorité i pro
tento turnaj. Hrálo se tak, že mužstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech,
přičemž každý měl jistotu, že se dostane do vyřazovací části turnaje. Každopádně
loňský mistr s přehledem vyhrál svou skupinu a došel až do finále, kde byl ovšem
poražen týmem ze Štáblovic, který svými technickými kousky okouzlil nejednoho
diváka, a právě proto zaslouženě sklidil ovoce. V souboji o třetí místo se utkal
16
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zkušený mančaft z Opavy, nazývající se Akademici, proti skvěle sladěné trojce
z Kajlovce. Urvat třetí místo se nakonec podařilo Kajlovákům, a brali tedy
bronzové medaile.
Zejména je nutné poděkovat za velký zájem o účast na tomto turnaji týmům ze
širokého okolí, taktéž divákům, kteří na tuto sportovní akci zavítali, a samozřejmě
i pořadatelům, kteří zajistili plynulý
chod celého turnaje. Věřím, že
se akce líbila jak hráčům, tak i
návštěvníkům a z toho důvodu je
nezbytně nutné vás pozvat na třetí
ročník nohejbalového turnaje, který
bude SK Slezan Skřipov, z.s. pořádat
i v příštím roce.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Zájezd do Ostravy
Prvního září za dozvuku konce letních prázdnin uspořádal SK Slezan Skřipov, z.s.
zájezd do nepříliš vzdálené Ostravy. Někdo si může položit otázku, proč právě
do nedalekého místa, ale jak se lidově říká, pod svícnem je vždy největší tma.
Ač se tedy někomu může zdát, že má Ostravu opravdu probádanou, opak může
být pravdou. Právě proto účastníci navštívili velmi zajímavá místa různých částí
Ostravy, zejména místa Ostravu reprezentující. Nejprve nás autobus dopravil do
Landek parku, v jehož areálu se nachází důl Anselm. Do tohoto dolu, kde nás
provedl průvodce jakožto zasvěcený horník, jsme sfárali. Vyprávěl nám nejenom
o jeho historii, ale i o samotném fungování těžby uhlí apod. Následně jsme se
autobusem dostali ke slezskoostravskému hradu, který jsme samozřejmě navštívili.
Dále pak nás autobus vysadil v oblasti Dolních Vítkovic, kde byla účastníkům
připravena prohlídka této průmyslové oblasti, a bylo toho k vidění opravdu hodně.
Ke konci celého zájezdu jsme měli možnost se projít po Masarykově náměstí,
zajít si do restaurace či navštívit Katedrálu Božského Spasitele. Akce byla jednak
velice zajímavá a jednak velmi poučná. Děkujeme zúčastněným a těšíme se na
další podobné akce.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Pozvánka na adventní zájezd
Jako každoročně, ani v letošním roce tomu není jinak, pořádá SK Slezan
Skřipov, z.s. v sobotu 8. prosince 2018 již tradiční adventní zájezd, tentokrát do
Prahy. V průběhu podzimu budou k této akci upřesněny další informace. Těšíme
se na vaši účast.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.
www.skripov.cz
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Rybářské závody 2018
V sobotu dne 14. 7. 2018 uspořádal Spolek rybářů Skřipova a Hrabství devátý
ročník rybářských závodů na obecním rybníku „Ešik‘‘. O letošní ročník byl z řad
rybářů veliký zájem, což nás velmi těší. Počet lovců je z kapacitních důvodů
rybníku omezen na 18, a tak se stalo, že na několik rybářů již nezbylo místo.
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.
Během závodů byly nachytány ryby v celkové délce 1712 cm, což je rekordní
výsledek ze všech závodů. Na vítěze čekaly odměny v podobě pohárů, peněžních
poukazů do rybářských potřeb, krmiva pro ryby, elektrického vertikutátoru
a dalších drobností pro rybáře. Sponzorské dary nám věnovali OÚ Skřipov,
Luboš Švidrnoch, společnosti Nejmarket s.r.o a Moneta Auto s.r.o.. Všem našim
sponzorům bych chtěl touto cestou moc poděkovat.
Pohár za první místo v hlavní kategorii vyhrál Svatopluk Honěk za ulovené
ryby v celkové délce 342 cm. Druhé místo získal Viktor Horel za ulovené ryby
v délce 299 cm a třetí pozici obsadil Jakub Marek za ulovené ryby v délce 290 cm.
Zvláštní cenu za největší ulovenou rybu získal Zdeněk Březina, a to za zdolaného
kapra délky 57 cm. Ceny předával za obec pan starosta Radim Čech a za spolek
Tomáš Ulman.
Když jsem v úvodu zmiňoval, že o závody byl veliký zájem ze strany rybářů, musím
podotknout, že tomu nebylo jinak ani ze strany vás, návštěvníků. Jako každý rok
jsme pro vás měli připraveno rybářské odpoledne. Zájemci si mohli bez poplatku
zachytat a v případě úspěšného lovu si mohli rybu odkoupit. Odpoledne bylo

18

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

pro návštěvníky připraveno občerstvení. K dispozici bylo čepované pivo, grilované
klobásy, krkovice, ale hlavně grilovaní pstruzi. Jídlo bylo, stejně jako každý rok,
vynikající. Přípravu masa měli na starosti Roman Sedlák st. a Roman Sedlák
ml. Nově se mohli návštěvníci projet po rybníku v motorovém člunu. Velkou
účast podtrhl fakt, že vše, co jsme měli pro vás přichystáno, bylo již v 17:00 hod
vyprodáno. Počasí nás sice trochu potrápilo, ale díky nově vybudovanému zázemí
se většina návštěvníků schovala před deštěm pod pergolu a postavený stan. Večer
se vyčasilo, a tak se u rybníka sedělo až do pozdních hodin.
Věřím, že všichni zúčastnění a přihlížející byli s průběhem devátého ročníku
rybářských závodů spokojeni. Poděkování patří panu starostovi, sponzorům,
všem organizátorům a pomocníkům, Jiřímu Gebelovi za darovanou „kadibudku“
a v neposlední řadě všem návštěvníkům soutěže za jejich účast a podporu.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat zastupitelstvu obce Skřipov za finanční
podporu, díky které jsme mohli u rybníku vybudovat pergolu a lepší zázemí, a tím
vám všem zpříjemnit návštěvu našich závodů.
Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku rybářů Skřipova a Hrabství

Zahrádkáři Skřipov, spolek - činnost
Ve čtvrtek 10. května odpoledne jsme vyrazili od hasičské zbrojnice směrem k chatě
Bitmanka. Trasa byla středně náročná, proto se jí zúčastnili pouze zdatnější. Po
návratu jsme se v moštárně setkali s ostatními seniory, kteří si přišli rádi popovídat
a zavzpomínat.
Již v loňském roce jsme plánovali návštěvu zámku v Hradci nad Moravicí. Žijeme
tady dlouho a ne každý jej v poslední době navštívil. Uskutečnila se letos koncem
června, kdy do Hradce odjeli někteří autem, ostatní autobusem se zajištěním
převozu nahoru k zámku rovněž autem. Po prohlídce zámku někteří odjeli
zpět domů, ostatní poseděli v nedaleké restauraci. Potěšilo nás, že se prohlídky
zúčastnilo téměř dvacet návštěvníků z naší obce. Čas rychle ubíhá, přesto bychom
na podzim rádi absolvovali další procházky po okolí Skřipova, které bychom
zakončili občerstvením případně opékáním u moštárny.
Dne 18.září organizujeme přednášku pro seniory a další zájemce na téma: Sociální
systém a další formy pomoci. Přednáška osvětluje občanům typy sociálních
služeb, systém pomoci v hmotné nouzi, dávky a výhody pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvek na péči, pomoc při vyřizování korespondence s úřady,
právní pomoc, pomoc v oblasti financí a další. Věříme, že tato přednáška přinese
vysvětlení různých skutečností, které je v současnosti trápí.
Veronika Víchová

www.skripov.cz
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Sbírka šatstva
Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádají pro Diakonii Broumov sbírku šatstva

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské - nepoškozené s fungujícími zipy
• Obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
• Kabelky, batohy - pouze nepoškozené a s funkčním zipem
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté i mírně poškozené
• Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
• Záclony, závěsy, látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
• Knihy, menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Věci, které vzít nemůžeme:
• znečištěný a vlhký textil
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
• nábytek, jízdní kola, kočárky
• lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
Sbírka se uskuteční
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 11.00 hod
v moštárně ve Skřipově
Děkujeme za odevzdané věci!

ČČK Hrabství
ve spolupráci se Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádá pro Diakonii Broumov
sbírku šatstva
ve čtvrtek 4. října od 15.30 do 19.00 hod v hasičské zbrojnici Hrabství
Odevzdávejte prosím oděvy čisté, pevně zabaleny v pytlích či krabicích.
Za odevzdané věci děkujeme!
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Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Ze života farnosti
Loučení s prázdninami
Loučení s prázdninami se už stalo v naší farnosti tradicí. Letošní „opékačka“ byla
třetí v pořadí a připadla na pátek 31. srpna. Setkání jsme zahájili v kostele mší
svatou, která byla sloužena za žáky, studenty a učitele, a pak jsme se přesunuli na
farní zahradu, kde už bylo připravené posezení, ohniště a také něco k opékání.
Děti se mohly zapojit do různých her a za odměnu dostaly malou sladkost.
Rozloučit se s prázdninami přišlo na faru více než 30 dětí se svými rodiči
i prarodiči a hezké počasí jistě přispělo k tomu, že se všichni dobře bavili, někteří
až do setmění.
Děkujeme všem, kdo se postarali o organizaci, a také pracovníkům obce, kteří
zajistili lavičky.

Obnova farní zahrady
Jistě jste si všimli, že v průběhu prázdnin došlo k terénním úpravám na farní
zahradě. O její obnovu se zasloužili svými pracemi zaměstnanci obce, p. Zdeněk
Laryš, členové místního spolku zahrádkářů i samotní farníci. Všem patří velké
díky.
V této chvíli už se na zahradě zelená nový trávník, ale věříme, že časem dojde i na
výsadbu vhodné zeleně, případně umístění nějakého posezení a koutku pro děti,
aby se i farní zahrada stala příjemným místem pro setkávání a relaxaci.

Naši farníci, a nejenom oni, se dočkali
V našem kraji není za poslední roky obdobná událost, která by vypovídala
o současném pastoračním dění na vesnici lépe, než se letos udála v naší obci.
Vše již však začalo před léty……
V roce 1989 byl povolán tamější kněz a pozdější děkan teologické fakulty
v Olomouci k její obnově a skřipovská farnost, bez kněze, byla následně přičleněna
k farnosti Březová. Místní farníci v čele s farní radou však stále pracovali na
postupném zvelebování svého kostela, a to zejména zásluhou našeho spoluobčana
Karla Hona a jeho neutuchající práce ve prospěch postupné rekonstrukce kostela.
Současně se vybudovala i nová farní budova, která slouží obci i jako středisko
obvodního lékaře.
Tato situace trvala až do letošního roku, kdy se na novou faru nastěhoval březovský
kaplan Mgr. Mario Račko, který již od minulého roku ve Skřipově zastupoval
farního kněze. S jeho příchodem se obnovil i bohatý duchovní a pastorační život
ve farnosti. Rozšířila se výuka náboženství v místní škole, oživily se staré křesťanské
tradice, jako jsou slavnosti Božího Těla, Ducha svatého (lidově snošky) nebo
www.skripov.cz
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Křížová cesta obcí. Probíhá zde ve spolupráci s místní školou i akce Noc kostelů
s programem zaměřeným na připomenutí křesťanské historie a významu církve.
Počátkem letošního roku se spolu s ostravsko-opavskou diecézí a teologickou
fakultou v Olomouci uskutečnil vzpomínkový pietní akt smutného 20. výročí
úmrtí Mons. Prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, posledního kněze farnosti.
Tyto skutečnosti, a nejenom ty, ale i běžný aktivní život farníků, vedly biskupa
diecéze, Mons. Františka Lobkowicze k rozhodnutí opětovného zřízení samostatné
farnosti Skřipov a ustavení Mgr. Mario Račka jejím novým knězem, a to od
1. 7. 2018. Na oslavu této významné události proběhla v místním kostele sv. Jana
Křtitele také slavnostní mše.
Farnost Skřipov je tvořena obcemi Skřipov, Hrabství a Jakubčovice. První písemná
zmínka o existenci kostela ve Skřipově se datuje do roku 1611 a samostatná
duchovní správa existovala již v roce 1788 a farnost v současném rozsahu, tj.
i s připojenou obcí Jakubčovice, se datuje od roku 1857.
Letošní rok je proto pro zdejší farníky mimořádně úspěšný, ale i zavazující, protože
mohou, kromě znovunabyté samostatnosti farnosti, současně oslavit i 230. výročí
její existence, a to už je pěkně dlouhá doba v podstatě nepřetržité činnosti.
A lze si jen přát, aby jejich zápal a jejich aktivity, podpořené spolupráci s místní
školou a obecním úřadem, vydržel co nejdéle a obohatil tak i společenský život
v obci.
Milan Lindovský

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 12. 2018
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 2018

* Občerstvení zajištěno

* Vánoční výrobky žáků základní školy

* Prodej jarmarečného zboží

*Zabijačkové speciality

* Prodej vánočních stromků

* Vystoupení žáků základní školy 15:00

Program:

Kdy: 16. prosince 2018 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

