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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
držíte v ruce první číslo Zpravodaje v tomto roce, naplněné informacemi
z dění za uplynulý čtvrtrok i tím, co nás teprve čeká. Jaro je zde, ale já se vrátím
k novoročnímu koncertu, který uspořádala obec ve spolupráci s farností Skřipov.
V kostele sv. Jana Křtitele 6. ledna vystoupil pěvecký sbor Křižkovského pod
vedením pana dirigenta Karla Holeše. Koncert byl opravdu pěkný a ti, kteří ho
navštívili, jistě nebyli zklamáni. V tomto souboru vystupuje paní Marie Košárková,
rozená Honová, a tak jsme rádi, že se naše rodačka prosadila v tomto tělese, které
nemá svou historií obdobu v naší republice.
Zatímco účast na koncertu byla pěkná, pak Obecní ples jsme pro malý zájem museli
zrušit. Omlouváme se těm, kteří se chtěli přijít bavit a zatančit si, a pokusíme
se pro příští rok ples zatraktivnit a přilákat větší množství milovníků plesové
zábavy. Bohužel pravda je taková, že účast na různých kulturních a společenských
akcích má klesající tendenci, a není jednoduché přilákat občany na akce, které se
pravidelně opakují.
V poslední době se mne často ptáte na témata související s vytápěním, ať už jde
o kotlíkové dotace nebo o možnosti rozšíření teplovodu z firmy Hon. Nyní je
vyhlášena další výzva na výměnu starých kotlů za nové. Bohužel z ní vypadly
automatické kotle na uhlí a naší obce se tak týkají v podstatě pouze tepelná
čerpadla a kotle na biomasu. Výhodou v tomto kole je možnost využít bezúročnou
půjčku až 200 000 Kč na financování výměny kotle. Bližší informace naleznete na
přiloženém letáku, součástí je také dotazník vašeho zájmu. Co se týče možnosti
rozšíření teplovodu z firmy Hon, probíhají v tomto směru intenzivní jednání.
Firma má zpracovanou studii a zaměřuje se na získání dotace pro rozšíření
teplovodu. Bližší informace by měly být známy v polovině roku. Ať už se teplovod
rozšíří, nebo ne, nelze na něj spoléhat jako na jediný zdroj tepla. Pokud uvažujete
o výměně vašeho starého kotle, je nyní dobrá možnost využít dotaci.
Téma teplovodu je pro obec důležité z více hledisek. Jedním z nich je koordinace
s řešením kanalizace tak, abychom případně nerozkopávali obec dvakrát během
pár let. Proto byla zadána studie projekční kanceláři Projekt 2010 na možnosti
řešení kanalizace a ČOV. S těmito projekty souvisí i stav komunikací, který je
opravdu zoufalý. Zpracování těchto studií nám umožní efektivně se rozhodnout,
jak tyto projekty zrealizovat, a konečně budeme vědět reálný termín oprav povrchu
komunikací.
Činnost, která výrazně mění tvář naší obce, je kácení akátů na fotbalovém hřišti.
Rozhodnutí pokácet tyto stromy předcházelo důkladné a dlouhé rozvážení všech
pro a proti. V prvé řadě se dá říci, že rozměry sportovního areálu z bezpečnostních
důvodů - výběhové zóny - nejsou vhodné pro takto velké stromy. Ale to by jistě
nebyl dostačující důvod pro pokácení. V podstatě všechny stromy byly napadené
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jmelím, docházelo k prosychání korun a jejich prolamování. Lámaly se a na hřiště
dopadaly i větve o průměru patnácti centimetrů a délce několika metrů, které by
dokázaly ublížit. Dalším faktorem je i samotný druh dřeviny. Akát, jak už z jeho
jména - trnovník - vyplývá, disponuje pevnými a na mladých výhonech i dlouhými
trny, což také není zrovna vhodné na hřišti, kde si hrají děti všeho věku. Co už
není veřejnosti příliš známo, je, že trnovník akát je silně invazní dřevina, která
do svého okolí vylučuje toxické látky a neumožňuje život jiným rostlinám. Je to
nepůvodní dřevina, která na mnohých místech republiky způsobuje vytlačování
původní, mnohdy vzácné flóry. Co naopak známé je, že akát je nenáročný na půdu
a vodu, krásně kvete a med získaný z jeho květů je jeden z nejvíce ceněných. Proto
také zrealizujeme náhradní výsadbu jinými vhodnými dřevinami na pozemcích
obce, abychom zeleň v intravilánu nahradili. Závěrem tohoto tématu bych vás
chtěl požádat, abyste pečlivě zvážili, jaký druh dřeviny a v jakém místě na svých
pozemcích vysazujete. Předejdete tak třeba budoucím sousedským sporům a vaši
potomci nebudou muset řešit problém: „Co s tím mám dělat, starosto?“
Přeji vám pěkné jarní dny a krásné prožití velikonočních svátků.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 4. zasedání
dne 17. 12. 2019 schválilo:
27/4

28/4

29/4

Program zasedání rozšířený o bod Smlouva č. 544-0/2019 o poskytnutí
pečovatelských služeb mezi Obcí Skřipov a společností Centrum
sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Jahnova 12, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČ 286 59392 na období 1. 1.-31. 12. 2019
Přidání bodu zasedání bylo schváleno.
Zpracování studie odvádění a likvidace odpadních vod ve Skřipově
(§ 2321)
Byla podána žádost o dotaci na zpracování této studie, která bude obsahovat
několik variant řešení včetně napojení na čistírnu odpadních vod. V současné
době byla na základě poptávky několika firem oslovena firma PROJEKT
2010, Ostrava.
Záměr na opravu sociálního zařízení v MŠ Hrabství (§ 3119)
V rámci úspory obecních financí byla podána žádost o dotaci na opravu
koupelny a WC MŠ Hrabství včetně rozvodů a obkladů. Tato koupelna je
až na menší opravy původní. Je nutné z bezpečnostních důvodů odstranit
stupínek u dětských WC a z hygienických a bezpečnostních důvodů je nutné
zasekání rozvodů do zdiva. Proto bude provedena rekonstrukce i v případě,
že dotace nebude získána.

www.skripov.cz
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30/4

31/4

32/4
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Záměr rekonstrukce nebo opravy kříže na hřbitově ve Skřipově a křížů
v Hrabství (§ 3326)				
Z důvodu havarijního stavu kříže na hřbitově ve Skřipově jsme nechali
posoudit odborníkem stav křížů na katastru Skřipova a Hrabství. Jelikož
již většina má praskliny, je napadena mechem a lišejníky a má špatně čitelné
nápisy, bylo 15. 2. 2019 zažádáno o dotaci z programu Údržba a obnova
venkova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny ze SZIF na jejich
obnovu.
Zadání zpracování strategického plánu obce (§ 3639)
Starosta obce podepsal 27. 2. 2019 dohodu o spolupráci na projektu se Spolkem
pro obnovu venkova ČR (SPOV) na zajištění dodavatele strategického řízení
a plánování. Bude uskutečněno diskuzní jednání s obyvateli a subjekty
působící v obci, navrženy dotazníky pro zapojení občanů. Budou zapracovány
připomínky a finalizací celého projektu bude Program rozvoje obce.
Investiční záměr na kryté stání kontejnerů u prodejny ve Skřipově
a úprava okolí (§ 3745)				
Zastupitelstvo chce pokračovat ve zvelebování veřejného prostranství.
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33/4

34/4
35/4

36/4

37/4

38/4

39/4

Investiční záměr rekonstrukce hasičské zbrojnice Skřipov (§ 5512)
Současný stav budovy je již v nevyhovujícím stavu. Budova potřebuje zásah
nejen technický, ale i estetický. Již na první pohled je to jedna z posledních
budov ve vlastnictví obce, která neprošla rekonstrukcí. Bylo zažádáno o dotaci
na zpracování projektové dokumentace a následně se pokusíme najít dotační
možnosti pro opravy.
Výdaje sociálního fondu ve výši 78 000 Kč dle schválených zásad fondu
(§ 6171)
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2019 - viz Rozklikávací rozpočet na
web. str. obce				
Příjmy ve výši
19 387 000 Kč
Výdaje ve výši
-20 379 831 Kč
Čerpání úvěru
2 000 000 Kč
Splátky úvěrů
-1 007 169 Kč
Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora návrhu řešení nakládání
s vodami na území, případně části území pro roky 2019/2020“ –
Moravskoslezský kraj. 					
11. 1. 2019 byla podána žádost z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
Technicko-ekonomickou studii řešící odvádění a likvidaci odpadních vod
a způsoby nakládání se srážkovými vodami v obci Skřipov. 13. 3. 2019 byla
tato žádost schválena zastupitelstvem Moravskoslezského kraje.
Podání o dotaci do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2019“ (oprava sociálního zařízení v mateřské škole
Hrabství)							
9. 1. 2019 byla podána žádost o dotaci. Dne 15. 3. 2019 byl bohužel tento
projekt zařazen jako náhradní. Oprava koupelny včetně rozvodů proběhne
tedy během letních prázdnin z rozpočtu obce.
Podání žádosti o dotaci do programu „Podpora přípravy projektové
dokumentace 2019“ - Moravskoslezský kraj (Projektová dokumentace
- rekonstrukce hasičské zbrojnice Skřipov)			
6. 3. 2019 bylo zažádáno na Projekt hasičské zbrojnice. V současné době se
připravuje výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
Záměr rekonstrukce parkovací a odstavné plochy u bytových domů
v Hrabství						
Jedná se o zvýšení kapacity parkovací plochy před bytovkami včetně
úpravy plochy točny, která je zároveň místem pro parkování při kulturních
a společenských akcích v kulturním domě. Realizací dojde navíc ke snížení
prašnosti. V současnosti byla zajištěna přípravná fáze pro zpracování žádosti
o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj.

www.skripov.cz
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41/4

42/4
43/4

44/4

45/4
46/4
47/4
48/4

49/4

Podání žádosti do programu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“,
dotační titul „Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“
Žádost na realizaci parkovací a odstavné plochy před bytovkami v Hrabství
byla podána 26. 2. 2019.
Přijetí neinvestiční dotace prostřednictvím Moravskoslezského kraje
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů na rok 2018 ve výši 1600 Kč.			
Použito pro financování jednotek SDH.
Rozpočtové opatření č. 10/ 2018
Schváleno bez výhrad - viz. webové stránky obce - sekce Rozpočet.
Uzavření „Smlouvy o poskytování služeb nebo prací“ mezi obcí
Skřipov a poskytovatelem Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, 700 30, IČ:
70884561, a to bezplatně
OZV obce Skřipov č.1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu bez změny poplatku			
Poplatek činí 492 Kč na osobu na rok.
Tvorbu rezervy pro rok 2018 na vodovod ve výši 20 000 Kč
Tvorbu rezervy pro rok 2018 na kanalizaci ve výši 72 252 Kč
Odpisový plán od roku 2019
Uzavření smlouvy č.544-0/2019 o poskytnutí pečovatelských služeb
mezi Obcí Skřipov a společností Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s., Jahnova 12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 286 59392 na
období 1. 1.-31. 12 .2019					
V rámci zajištění sociálních služeb pro místní občany spolupracuje naše obec
s Centrem sociálních služeb Ostrava o.p.s. Obec přispívá poměrnou částí na
péči o osobu, která vzhledem ke svému věku či nemoci nemůže vykonávat
běžné činnosti samostatně.
Cenu stočného 14 Kč/m3 bez DPH od vyúčtování 1. 1. 2019

Zastupitelstvo obce Skřipov na 5. zasedání
dne 25. 12. 2019 schválilo:
50/5
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Program zasedání rozšířený o body:
• zlepšení dopravně bezpečnostní situace od křižovatky po výjezd od
mateřské školky ve Skřipově a navýšení kanalizačního poklopu na
úroveň vozovky
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• bezpečnost u točny autobusů a parkování u Kulturního domu
v Hrabství
• podání žádostí o dotaci - modernizace počítačové učebny
51/5
Kupní smlouvu o převodu nemovité věci mezi XXXX a Obci Skřipov
- pozemek parc. č. 344/1 o výměře 1910 m2 - ostatní plocha, pozemek
parc. č. 350/1 o výměře 188 m2 - orná půda, v k. ú. Hrabství za kupní
cenu 62 940 Kč
52/5
Kupní smlouvu o převodu nemovité věci mezi XXXX, pozemek parc.
č. 343/2 o výměře 40 m2 - trvalý travní porost, v k.ú. Hrabství za kupní
cenu 1 200 Kč						
Obě výše uvedená usnesení řeší koupi pozemků na hřišti a v blízkosti hřiště
v Hrabství pro budoucí realizaci oplocení sportovního areálu včetně zázemí
pro konání sportovních a kulturních akcí.
53/5
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 14/0907/18 - stavba „Rekonstrukce
a rozšíření sportovního areálu ve Skřipově“ mezi Obcí Skřipov a firmou
Illík-Rail, spol. s r.o., Kolofikovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava 5,
IČ 253595						
Dodatek řeší změny vůči původní projektové dokumentaci. Změna oproti
původním projektu zahrnuje demolici a výstavbu nového komínu, zvětšení
velikosti jímky z 3 m3 na 5 m3, zhotovení nového věnce, bourací práce
a změnu okapového systému. Změna nastala z důvodu chybné projektové
dokumentace. Po projektantovi bude vymáhána škoda vůči investorovi.
Dotace spolkům pro rok 2019 a Veřejnoprávní smlouvy dle § 10a) zák.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění:
54/5
Dotaci ve výši 25 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č.1 /2019 uzavřenou
s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Hrabství, Skřipov-Hrabství,
747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 02244110			
SDH Hrabství žádalo na celoroční aktivity pro děti, přilby pro dorostenecké
družstvo, baterie do techniky, poháry pro hasičskou soutěž, příspěvek na
odměny a letní tábor organizovaný pro děti. Zastupitelé neschválili příspěvek
na projekční techniku a ozvučovací zařízení. Toto zařízení pořídila obec na
své náklady s možností výpůjčky spolkům.
55/5
Dotaci ve výši 5 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 2 /2019 uzavřenou
se Sportovním klubem Slezan, z. s., Skřipov 147, IČ 26579367.
SK Slezan Skřipov žádal příspěvek na úhradu nákladů za zábavnou
agenturu pro děti při sportovním odpoledni SEVER vs JIH. Žádosti bylo
vyhověno v plném rozsahu.
56/5
Dotaci ve výši 35 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019 uzavřenou
s Mysliveckým spolkem Skřipov, Hrabství 75, 747 41 Hradec nad
www.skripov.cz
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Moravicí, IČ 47815655					
Příspěvek mysliveckému sdružení na výměnu oken na myslivecké chatě.
Žádosti bylo vyhověno.
57/5
Dotaci ve výši 12 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019 uzavřenou
s se Zahrádkáři Skřipov, spolek, Skřipov 203, 747 45 Skřipov, IČ
22825304						
Žádost o dotaci pro spolek zahrádkářů Skřipov byla schválena v plné výši,
jedná se o příspěvek na provozní náklady budovy, náklady na vybudování
dveřního prostoru mezi skladem a kuchyní, včetně grilu na propan - butan,
který si budou moci ostatní spolky vypůjčit.
58/5
Dotaci ve výši 3 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2019 uzavřenou
se Spolkem rybářů Skřipova a Hrabství, Hrabství 48, 747 45 Skřipov, IČ
22688099						
Žádosti bylo vyhověno v plné výši pro využití na nákup věcných darů
a pohárů účastníkům na rybářských závodech pro širokou veřejnost, které se
každoročně konají u rybníku Ešik.
Finanční dary a darovací smlouvy dle § 2055 občanského zákoníku:
59/5
Finanční dar ve výši 3 000 Kč a Darovací smlouvu se ZO ČSOP Nový
Jičín 70/02, pobočný spolek, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ
47657901						
Dar je určen záchranné stanici Bartošovice pro volně žijící živočichy.
60/5
Finanční dar ve výši 2 000 Kč a Darovací smlouvu s Anděly stromu
života, pobočný spolek Moravskoslezského kraje, ul. Msgr. Šrámka
1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661			
Zastupitelstvo schválilo 2000 Kč z požadovaných 5000 Kč na podporu provozu
mobilního hospice. Jedná se o mobilní specializovanou péči a poskytování
služeb pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných nemocí
v jejich domácím prostředí.
61/5
Odložení obou žádostí Římskokatolické farnosti a žádost TJ Sokol Skřipov
na příští zasedání ZO včetně podrobného vyčíslení žádostí
Pro lepší srozumitelnost včetně podrobného vyčíslení byly tyto žádosti odloženy
k přepracování na další zasedání ZO.
62/5
Rozpočtové opatření č. 1					
Viz. webové stránky obce http://www.ouskripov.eu/urad/rozklikavacirozpocet/.
63/5
Podání žádosti na modernizaci počítačové učebny - Výzva MF č. 4
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obci					
Projekt bude řešit nedostatečnou kapacitu počítačové učebny, což bude
obnášet i stavební úpravy, pořízení nového vybavení učebny a bezbariérovost
8
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celé budovy včetně konektivity. Učebna disponuje malým počtem zastaralého
vybavení.
64/5
Podání žádosti na modernizaci počítačové učebny - Výzva MAS OpavskoIROP-Vzdělávání s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68		
Jedná se o stejný projekt úprav počítačové učebny jako u usnesení 63/5
s podáním žádosti do výzvy MAS Opavsko-IROP.
Zastupitelstvo stanovilo:
65/5
Ponechat odměny neuvolněným členům ZO v původně schválené výši
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně nařízení vlády č. 318/2017 Sb. NV
202/2018 v části maximální výše odměn zastupitelů. Zastupitelstvo stanovilo
ponechat již schválenou výši odměn z prosince 2018.
66/5
V souladu s ustanovením § 108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, aby užívala při občanských obřadech
u Obecního úřadu Skřipov závěsný odznak se státním znakem České
republiky p. Eva Ulmanová, místostarostka			
V případě nepřítomnosti starosty u civilních obřadů jej musí zastoupit
místostarostka. Zastupitelstvo mělo za povinnost stanovit používání
závěsného odznaku se státním znakem České republiky při civilních obřadech
neuvolněnému zastupiteli.
ZO bere na vědomí:
67/5
Zprávu kontrolního výboru ze dne 6. 2. 2019			
viz. webové stránky obce Skřipov - Úřední deska - ostatní dokumenty.
ZO pověřuje:
68/5
Starostu k jednání s Magistrátem města Opavy, odbor dopravy,
o možnosti snížení rychlosti na komunikaci II/463 a zřízení přechodu
pro chodce na této komunikaci
69/5
Starostu k jednání o možnosti instalování zařízení vynucujících snížení
rychlosti u MŠ Hrabství

Oznámení o době a místě konání voleb do
Evropského parlamentu
Starosta obce Skřipov podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“)
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
• dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
www.skripov.cz
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2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 Skřipov je volební místnost umístěna na Obecním
úřadě, Skřipov 80, pro voliče bydlící ve Skřipově
• ve volebním okrsku č. 2 Hrabství je volební místnost umístěna v KD Hrabství,
Hrabství 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, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Přehled o počtu obyvatel za rok 2018
Skřipov

Hrabství

Přistěhovaných

Počet

13

8

Odstěhovaných

15

11

Narozených

7

5

Zemřelých
Počet obyvatel k 31. 12. 2017

8

5

732

290
Veronika Víchová, ohlašovna

Zlatá svatba
V prosinci loňského roku oslavili v obřadní místnosti obecního úřadu 50. výročí
společného života manželé Libuše a Petr Štenclovi. Do obřadní místnosti je
doprovodily jejich děti s rodinami a blízká rodina. Starosta obce jim poděkoval za
vše, co pro rodinu a společnost udělali, a všichni přítomní popřáli hodně zdraví
a pohody do dalších let.
Veronika Víchová
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Chceme Vás lépe informovat
Vážení občané, již několikrát jsme vás ve zpravodaji
informovali o MOBILNÍM ROHLASE. Pomozte
nám v lepší informovanosti a zaregistrujte své telefonní
číslo, email či si stáhněte aplikaci. V současné době je
zaregistrovaných okolo 200 obyvatel, což je jen cca
1/5 místních občanů. Mnoho z vás není registrováno, protože si myslí, že stačí,
když je zaregistrován pouze jeden člen rodiny, ten vám ale může opomenout
informaci předat. Proto neváhejte s registrací.
Registrace je zcela ZDARMA a můžete vybírat z různých okruhů informací.
• INFORMACE NEREGISTROVANÝM OBČANŮM		
Neváhejte s registrací. Registrace je ZDARMA. Budou vám zasílány pouze
informace, o které máte opravdu zájem. Stačí vyplnit registrační formulář
se zaškrtnutím okruhu informací, které vás zajímají, vyplnit telefonní číslo
a souhlasit se zpracováním osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
›› Přes registrační formulář na adrese: https://skripov.mobilnirozhlas.cz/
›› Vyplněním registračního letáku na obecním úřadě
›› Stažením aplikace z webových stránek obce
Pro platnost registrace je nutné souhlasit se zpracováním osobních údajů. Na
listinné podobě z druhé strany přiloženého registračního letáku. U webové formy
- zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu vám
informace nebudou zasílány.
• INFORMACE REGISTROVANÝM OBČANŮM		
Mnoho z vás již využilo možnost registrace do informačního systému Mobilního rozhlasu. Chtěli bychom vám přiblížit, jak jsou informace rozesílány
z hlediska důležitosti zpráv:
›› SMS - krizové informace a důležité informace z dění v obci
›› e-mail - kulturní, sportovní akce, informace z úřadu apod.
›› Aplikace v chytrém telefonu - veškeré informace
POZOR! Provozem bylo zjištěno, že emailové zprávy jsou zasílány do složky
hromadná pošta. Je tedy možné, že tuto zprávu přehlédnete, jelikož zprávy
v hromadné poště neotvíráte. Je tedy z vaší strany nutné prohlédnout si došlé
emaily i v této složce a jakýkoliv email mobilního rozhlasu otevřít. Kliknout na
šipku u emailové adresy odesílatele a vybrat možnost Důvěryhodná adresa. Od
této chvíle Vám budou přicházet emaily do schránky Doručená pošta.
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Bojujeme za lepší okolí
Narazili jste při cestě do práce
na nefungující veřejné osvětlení,
nepořádek, zničenou lavičku či
zatoulaného psa nebo se vám
něco v okolí nelíbí? Našli jste při
procházce lesem černou skládku
nebo uhynulé zvíře? Informujte nás.
JAK? Bezplatně se zaregistrujte přes
MOBILNÍ ROZHLAS a stáhněte si
aplikaci ZMAPUJTO.
Pak jen stačí vyfotit místo - označit polohu na mapě - případně připojit komentář
situace a odeslat. Informace bude zaslána na obecní úřad, kde se budeme snažit
situaci v co nejkratší době napravit. Na email vám bude zasláno sdělení o vyřešení.
Více informací na https://www.mobilnirozhlas.cz/popis-aplikace/fotohlaskyzmapujto.

Úhrada poplatků do konce dubna
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává i pro
rok 2019 zachován. Z místního poplatku za odpady jsou osvobozeny děti ve věku
0 až 6 roků včetně dětí, které již dosáhly věku 6 let. Občané jej mohou uhradit
ve dvou 50% splátkách, první je splatná do 30. 4. 2019, druhá do 31. 10. 2019,
nebo celou částku do 30. 4. 2019.
Prosíme občany, aby upřednostnili úhrady poplatků na účet obce číslo
1842511389/0800.
Jako variabilní symbol prosím uveďte:
›› pro místní část Skřipov:
1340010xxx*
www.skripov.cz
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›› pro místní část Hrabství:
1340020xxx*
›› * za xxx doplnit číslo domu (např. 001, 078, 205)
Neplatíte-li za všechny obyvatele domu, prosíme do textu uvádět jména těch,
kterých se poplatek týká.
Místní poplatek za psa se také v letošním roce nemění. Výše poplatku činí
200 Kč za rok se splatností do 30. 4. 2019. V případě úhrady na výše uvedený
účet uveďte variabilní symbol:
Jako variabilní symbol prosím uveďte:
›› pro místní část Skřipov:
1341010xxx*
›› pro místní část Hrabství:
1341020xxx*
›› * za xxx doplnit číslo domu (např. 001, 078, 205)
›› V textu uveďte jméno majitele psa, na kterého je pes přihlášen.
Pokladní hodiny na OÚ ve Skřipově:
›› Pondělí: 8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
›› Středa: 8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Úřední hodiny v Kulturním domě Hrabství:
›› Každé první pondělí v měsíci: 17.00-18.00 hod.

ODPADY - Kolik vyprodukujeme odpadu
a kolik nás stojí?
Je 492 Kč za rok mnoho? Každý občan České republiky v průměru vytvoří za
rok přibližně 300 kg komunálního odpadu. Bohužel ani naše obec se od tohoto
průměru příliš nevzdaluje.
Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Bioodpad

Množství za rok 2018

Cena za odstranění

289 189 tun (283 kg na os.)

547 302 Kč

147 tun (143 kg na os.)

329 784 Kč

Plast

24,602 tun (24 kg na os.)

62 626 Kč

Sklo

10,811 tun (10,57 kg na os.)

20 024 Kč

Papír

1,505 tun (1,47 kg na os.)

8 970 Kč

Tetrapacky

1,12 tun (1,09 kg na os.)

1 287 Kč

Pneumatiky

2,2 tun (2,15 kg na os.)

3 545 Kč

Velkoobjemový odpad
CELKEM

30,02tun ( 29,37 kg na os.)

132 434 Kč

506,447 tun (495,55 kg na os.)

1 105 972 Kč

V roce 2018 bylo odstraněno 289 189 tun v 10 525 nádobách směsného
komunálního odpadu na 1022 přihlášených obyvatel, což je cca 283 kg na
14
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1 osobu. Občan s trvalým pobytem v obci a lidé užívající dům k rekreaci hradí
poplatek za svoz a odstraňování odpadů 492 Kč za rok (Děti do 6 let včetně jsou od
tohoto poplatku osvobozeny). V roce 2018 činily poplatky za odpad 468 340 Kč.
Celkově zaplatíme za odpad 1 105 972Kč. Celkem 159 000 získá obec zpět od
Ekokomu za tříděný odpad. Tedy cca 480 000 je hrazeno z rozpočtu obce.

www.skripov.cz

15

Obec má detailní přehled o tom, kolik popelnic u kterého čísla popisného se
vyveze. Pro představu - 283 kg odpadu je asi 10 ks popelnic na osobu za rok,
když bydlí v domě např. 4 osoby, je to již popelnic 40. Bohužel někteří občané
u nás vyprodukují za rok i dvojnásobné či trojnásobné množství - tedy 20 až
30 ks na osobu a rok. Ale nechceme jen kárat. Jsou mezi námi i takoví, kteří
vyprodukují na osobu pouze 2 až 5 ks popelnic za rok. Za což jim patří velká
chvála. Jak je to možné? TŘÍDÍ ODPAD a NECHÁVAJÍ VYVÉZT POUZE
PLNOU POPELNICI!
Zamysleme se nad svým chováním, neustále dochází k diskuzím o spravedlnosti
poplatku. Proč by měl někdo platit 492 Kč za 5 popelnic za rok a někdo 492 Kč
za 30 ks? Ano, v poplatku je i svoz ostatního odpadu, ale z pohledu ekologického
i ekonomického si určitě zaslouží ti, kteří třídí a nenechávají vyvézt poloprázdné
popelnice, platit méně.
Jak přimět vás, kterým je množství odpadu a počet vyvezených popelnic
lhostejné, k třídění odpadu?
Již nyní víme, že svoz jedné popelnice stojí cca 52 Kč. Zamysleme se nad tím,
kolik bychom platili za skutečné množství vyvezených popelnic od rodinného
domu. Stačí málo, přemýšlet nad tím, co a kam vyhazujeme. V naší obci je
dostatečně zajištěna možnost třídění odpadu, a to dokonce se svozem od vašich
domovů. Proto nebuďme bezohlední. TŘIĎME!

Svoz odpadů - od nového roku nastaly změny ČTĚTE POZORNĚ
Od nového roku nastaly změny ve svozu odpadu - kdy a jaký druh odpadu
je svážen bylo uveřejněno v prosincovém zpravodaji v kalendáři svozu odpadu.
Pokud máte zájem o tento rozpis, je uveřejněn na webových stránkách obce www.
ouskripov.eu na hlavní stránce záložka ODPADY. Pokud nemáte možnost si tento
rozpis vytisknout či odstřihnout ze zpravodaje č. 4/2018, je možné o něj požádat
na obecním úřadě.
Veškerý odpad včetně pytlů na plasty tak bude svážen ve stejný týden
(SUDÝ TÝDEN):
• SUDÉ PONDĚLÍ - PLASTY (modré pytle) a TETRAPACKY (žluté pytle)
• SUDÁ STŘEDA od 17. dubna 2019 - započne svoz BIOODPADU
• SUDÝ ČTVRTEK od 4. dubna 2019 končí týdenní svoz DOMOVNÍHO
ODPADU, další svoz bude za 14 dní, to je 18. 4. 2019 a následně každý SUDÝ
ČTVRTEK

16
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POŘÁDÁ

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
a starého papíru

DNE 4. KVĚTNA 2019
OD 8:00 HOD.
Sběr proběhne pouze v Hrabství
Prosíme občany, aby připravili železný šrot před své domy,
zahrady, nejlépe v den svozu.
V případě potřeby vám rádi pomůžeme.
Děkujeme, Hasiči Hrabství!

www.skripov.cz
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Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 11. května 2019 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na
ostatní domovní odpad, lednice, televize, autobaterie a pneumatiky z osobních
automobilů.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00 hod.
Stanoviště kontejnerů:
• Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
• Hrabství - před hasičskou zbrojnicí

Nezodpovědnost majitelů psů
Pes přináší nejen radosti, ale i řadu starostí. Velmi diskutovaným problémem je
hlavně jejich volné pobíhání na veřejném prostranství a úklid exkrementů.
• Volný pohyb psů
Poslední dobou narůstají stížnosti na volný pohyb psů nebo na majitele, kteří
chodí se svými psy, aniž by je měli na vodítku. Upozorňujeme proto všechny
majitele psů, jichž se takové jednání týká, že v obou případech porušují obecně
závaznou vyhlášku č.1/2004 obce Skřipov, a zároveň vyzýváme občany, kteří
jsou svědky takových situací, aby je neváhali nafotit a oznámit na obecní úřad.
Majitelům budou ukládány finanční pokuty. Zároveň apelujeme na majitele
psů, aby si uvědomili, že stejný vztah ke psům jako mají oni, nemají všichni
spoluobčané. Jsou takoví lidé, kteří se psů bojí, a nezáleží ani na tom, jak je
ten pes velký. Pro malé dítě, na které se řítí cizí pes jeho velikosti, to může být
traumatizující zážitek na celý život. Stejná situace nastává, když majitel malého
plemene řádně vedeného na vodítku potká někoho s volně se pohybujícím
mnohokrát větším psem. 						
Znovu opakuji, že bezpečný pohyb psů řeší obec obecně závaznou vyhláškou
o pohybu psů a občané jsou povinni se tímto nařízením řídit.
• Psí exkrementy
Hlavně po zimě, kdy místo sněženek začínají
vykukovat zapáchající hromádky, přibývají stížnosti
na majitele psů. Stále se mezi námi objevují tací,
kteří jsou bezohlední vůči svému okolí, klidně
nechají vykonat potřebu svého psa před sousedovým
plotem, či na místě kudy denně projde několik
lidí. Apelujeme na všechny neukázněné pejskaře,
aby uklízeli po svém psovi!		
Chceme majitelům psů vyjít vstříc a v letošním roce umístit několik košů na
psí exkrementy, bohužel jsme limitováni vlastnictvím pozemků, na které koše
18
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umístíme. Neměl by být ale problém pytlík s obsahem vhodit do některého
z odpadkových košů, jako to již dnes spousta pejskařů dělá.
Porušení obecně závazné vyhlášky obce Skřipov č. 1/2004 o zabezpečení
veřejného pořádku při chovu a držení psů na území obce Skřipova o zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství bude posuzováno jako
přestupek, za který bude uložena pokuta až 30.000 Kč.
Eva Ulmanová, Ing. Pavla Kohútová

Oslavy osvobození Hrabství a Skřipova
Oslavy osvobození proběhnou již tradičně v obou částech naší obce.
V Hrabství se tato slavnostní akce uskuteční v pátek 26. dubna 2019.
Lampiónový průvod bude zahájen v 19:30 na dolním konci obce a poté
proběhne vzpomínková akce u pomníku padlých u kulturního domu s kladením
věnce a vystoupením žáků MŠ Hrabství a ZŠ Skřipov. Jako vždy nebude chybět
vatra, opékání špekáčků a občerstvení.
Ve Skřipově budou oslavy osvobození probíhat následující pátek, a to 3. května
2019. Zde se lampiónový průvod vydá v 19:30 od ZŠ a MŠ Skřipov k pomníku
padlých, kde bude připomenuto výročí osvobození obce krátkou vzpomínkovou
akcí s položením věnce a vystoupením žáků ZŠ a MŠ Skřipov. Následně bude
průvod pokračovat k firmě Hon a.s., kde bude přichystáno občerstvení.

Tříkrálová sbírka 2019
Letošní koledování v naší farnosti proběhlo v sobotu 5. ledna a skončilo velikým
úspěchem. Tato sbírka je každoročně určena na pomoc a podporu těm, kdo ji
nejvíce potřebují. Je to neuvěřitelné, ale letošní sbírka opět překonala tu loňskou.
A jaké jsou výsledky? V Hrabství se vykoledovalo 16 090 Kč, v Jakubčovicích
25 681 Kč a ve Skřipově 36 011 Kč; dohromady za celou farnost se nám
podařilo vybrat 77 782 Kč! Mám radost, že tříkrálové koledování láká stále více
velkých i malých účastníků, kteří si dobře uvědomují, že peníze nevybírají pro
sebe, ale pro ty, kteří se neobejdou bez pomoci ostatních.
Děkuji koledníkům za ochotu obětovat něco ze svého pohodlí a současně děkuji
všem, kteří koledníkům otevřeli své dveře a přispěli na dobrou věc.
Sylva Víchová

www.skripov.cz
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Ze života školy
Ozdravný pobyt s environmentálním programem nazvaný
„Jak přežít dobu ledovou“?
V měsíci lednu žáci 6. a 8. ročníku naší školy vycestovali na týdenní ozdravný pobyt
s environmentálním programem. Cílem jejich pobytu bylo školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka, pracoviště Rychta, Krásensko na Drahanské
vrchovině. Tento pobyt byl částečně financován z peněz Státního fondu životního
prostředí ČR.
Aktivity účastníků byly během pobytu zaměřeny na rozvoj ekologického
vzdělávání. Žáci se seznámili s dopadem lidské činnosti na ekosystémy, naučili se
porozumět významu ekologických dějů a zákonitosti pro život člověka. Velkým
přínosem byla schopnost žáků vzájemně spolupracovat a komunikovat při řešení
environmentálních problémů a hledat možnosti, jak přírodu chránit. Hlavním
tématem celého pobytu byl aktivní pohyb v zimní krajině, žáci se učili vnímat
přírodu, přírodní zdroje a zásahy člověka do přírody. Celý program probíhal
v duchu lovců sobů z doby kamenné. Kromě průzkumu živé a neživé přírody,
prolínání učiva z oblasti dějepisu byl pro žáky velice přínosný aktivní pohyb
v přírodě a zvyšování fyzické kondice. Pobyt byl pro žáky přínosný také z hlediska
vzájemných vztahů, spolupráce a komunikace navzájem. Přestože zrovna v době
pobytu žáků na ozdravném pobytu panovala venku opravdová zima, mrzlo
a foukal vítr, všichni žáci i vyučující přežili pobyt ve zdraví a přivezli si domů
neopakovatelné zážitky.
Mgr. Eva Víchová

Lyžařský kurz a ozdravný pobyt
Dne 4. února 2019 jsme opět vyrazili za sněhem a lyžováním na Praděd, na horský
hotel Figura, a to v počtu 35 žáků. I když to byli žáci z různých tříd, vůbec to
nevadilo, protože se všichni společně bavili, lyžovali, pomáhali si a vytvořila se
i nová kamarádství. Cesta na hory uběhla rychle a konečně jsme uviděli panorama
vysílače na Pradědu. Po příjezdu se žáci ubytovali a odpoledne jsme vyrazili na svah,
kde byli lyžaři i nelyžaři rozděleni do tří družstev podle toho, jak zvládli lyžovat.
Každé ráno nám začínal den budíčkem, snídaní a přípravou na lyžování. Od 9.00
do 11.00 jsme byli na svahu, poté následoval oběd a odpolední klid. Od 14.00
do 16.00 jsme opět dováděli na svahu, kde jsme zkoušeli různé techniky lyžování,
nácvik lyžování, hry aj.Po odpoledním programu následovala večeře, denní rozkaz
a po něm zábava formou her, soutěží, promítaní filmů atd. Pak následovala
druhá večeře, hygiena a večerka. Středeční odpoledne bylo vyhrazeno odpočinku,
bazénu a večerní vycházce na chatu Barborka. V pátek bylo naše lyžařské umění
20
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zakončeno soutěží ve slalomu. Vítězové obdrželi diplomy a sladké odměny. Těch
pět dní rychle uběhlo, užili jsme si legrace, lyžování a krásy Jeseníků. Doufáme,
že i příští rok vyrazíme za sněhem, lyžováním a nádhernými horami, které nás
obklopují.
Mgr. Ivana Kaňáková

Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím
Naší škole se podařilo zajistit pro žáky 5.-8. třídy týdenní konverzační kurz
anglického jazyka s rodilým mluvčím - americkým lektorem (pan Noah Krause,
USA, Wisconsin), který probíhal 18.-22. 3. 2019 v prostorách učebny cizích
jazyků v naší škole.
Zájemci byli rozděleni do dvou skupin podle úrovně znalosti anglického jazyka,
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

Škola nanečisto
Ve středu 6. 3. 2019 jsme se spolu s budoucími prvňáčky, jejich rodiči a sourozenci
poprvé setkali ve „škole nanečisto“. Děti s nadšením zasedly do připravených
lavic a pomalu se seznamovaly se svými novými spolužáky. Budoucí prvňáčci
www.skripov.cz
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si vyzkoušeli, jaké je to být školákem, hráli si s písmenky a číslicemi, kreslili,
malovali, zpívali a tančili a povídali si s ostatními. Během tří setkání se rodiče
seznámili s organizací vyučování v 1. třídě, s provozem školní družiny a školní
jídelny, besedovali s paní logopedkou a prohlédli si prostory školy. Všechna setkání
proběhla v radostné a pohodové atmosféře.
Moc děkujeme rodičům, kteří se se svými dětmi zapojili do tohoto projektu
a umožnili tak dětem seznámit se s jejich budoucími učitelkami, třídním
kolektivem a školním prostředím vůbec.
Mgr. Eva Víchová

Natáčení pořadu České televize aneb „Už tam budem?“
V pondělí 11. 2. 2019 se družstvo dětí z naší školy účastnilo natáčení pořadu „Už
tam budem?“. Sraz na místě byl okolo 8. hodiny ranní, ujala se nás kostymérka
a maskérka, zvukař doladil mikrofony a seznámili jsme se s Ducháčkem a panem
Továrníkem. Za soupeře dostali naši žáci velice těžkého soupeře, žáky z dvojjazyčné česko-kanadské školy Sunny Canadian International School - Základní škola
a Gymnázium Jesenice. Družstvo žáků z naší školy se však sebevědomých soupeřů
nezaleklo, a tak sportovně-vědomostní hra mohla začít.
V napínavé soutěži naši žáci zabojovali a získali vítězství. Jako odměnu si Anna
Malohlavová, Amálka Víchová, Klára Sonnková, Petr Fešar a Petr Lindovský
odnesli mobilní telefony a další hodnotné ceny. Díl, ve kterém budete moci
zhlédnout naše žáky „v akci“, bude vysílán na programu ČT:D v neděli 31. 3.
2019 v 11.35 hod.

Mgr. Martina Bálová

22

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

KDY a KDE?
• MŠ Hrabství
• MŠ Skřipov

pondělí 6. 5. 2019
úterý 7. 5. 2019

13:00-16:30 hod. v budově MŠ
13:00-16:30 hod. v budově MŠ

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE SI K ZÁPISU PŘINESOU:
• rodný list dítěte k ověření data narození
• občanský průkaz k doložení trvalého bydliště dítěte
• vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání (přihlášku si můžete vyzvednout
v MŠ, nebo na web. stránkách školy)
• vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte

Zápis do 1. třídy školní rok 2019/2020

1. termín

Čas

Náhradní termín

10. 4. 2019

14:00-18:00 hod

17. 4. 2019

(čas náhradního termínu po domluvě s vedením školy, pouze pro děti, které
nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily)
Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2019

5 let k 31. 8. 2019

dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského
školního roku
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může
být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná
vyjádření :
dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019:
zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:
zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského
poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

Bližší informace viz web. stránky školy.
www.skripov.cz
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ZŠ a MŠ Skřipov, SRPDŠ Skřipov pořádá

VYNÁŠENÍ MAŘENY

v neděli 7. 4. 2019 od 14:00
(sraz v areálu ZŠ Skřipov)
Program: -krátké vystoupení dětí ZŠ a MŠ Skřipov
- vynesení Mařeny, symbolu zimy, za vesnici
- průvod zpět k ZŠ, přivítání jara
- prodej zdobených vajíček, perníčků a jarních
vazeb
- prodejní výstavka prací dětí
- okružní jízda bryčkou
- občerstvení (koláče, káva, čaj, špekáčky…)

Za nepříznivého počasí se akce nekoná!!!
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Dětský maškarní ples 2019
Tradičně jako každý rok se i letos v březnu konal v KD Hrabství Dětský maškarní
ples. V sobotu 23. března odpoledne ožil sál kulturního domu hudbou a dětským
smíchem. Všichni se od začátku skvěle bavili. Pepino Prcek připravil více než
sedmdesáti dětem veselý program a zapojil do zábavy i dospělé, kterých letos
dorazilo 72. V sále byla výborná nálada. Děti si zasoutěžily a společně si i s rodiči
zadováděly při tanci.
Ukončení maškarního plesu završila dlouho očekávaná tombola, při které nikdo
nepřišel zkrátka. Děti byly nadšené a pro nás pořadatele to bylo vyznamenání za
dobře odvedenou práci.
Velké díky patří všem sponzorům, jejichž zásluhou se mohl maškarní ples konat
i tento rok, všem rodičům a dětem, kteří se podíleli na přípravě maškarního plesu
a tomboly, rytířské družině Kukelkových v hradu s občerstvením a všem v kuchyni
za jejich pomoc i všem ostatním, kteří jakkoli pomohli při úklidu sálu po plese.
Věříme, že i příští maškarní ples bude stejně vydařený jako ten letošní.

TJ Sokol Skřipov - pozvánka na fotbal
Areál fotbalového hřiště je během jarní části sezóny stále ve fázi rekonstrukce,
proto byly všechny zápasy mužského družstva přesunuty do nedalekých Těškovic
na umělou trávu. Zápasy dorostu, sdruženého družstva Skřipova a Raduně
se odehrají dle rozpisu - domácí hřiště je Raduň. Naši dorostenci okupují po
podzimu první příčku v tabulce a budeme se snažit tuto pozici obhájit a postoupit
do krajského přeboru. Budeme velice rádi, když přijedete podpořit zápasy našeho
dorostu a zápasy mužů do Těškovic. Tímto vás srdečně zvu na tato fotbalová
utkání.
Ještě mi dovolte shrnout měsíce jarní části fotbalové sezóny, aby bylo zjevné, JAK
PREZENTUJEME OBEC SKŘIPOV A NÁŠ TJ Sokol. Trénujeme 2x týdně
a ukážeme se pod jménem Skřipov na 35-ti fotbalových utkáních během 3 měsíců.
Existuje zde jiný spolek, mimo mladé hasiče Hrabství, který se ve svém volném
čase tak často a pravidelně prezentuje a věnuje dětem a mládeži???
www.skripov.cz
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Muži a dorost
23.03.2019 15:00

Skřipov

:

Hrabyně

31.03.2019 15:30

Skřipov

:

Budišovice

06.04.2019 12:45

Slavkov

:

Raduň-Skřipov „A“

06.04.2019 15:30

Skřipov

:

Pustá Polom ”B”

13.04.2019 16:00

Raduň-Skřipov „A“

:

Bolatice

14.04.2019 16:00

Skřipov

:

Raduň

20.04.2019 16:00

Skřipov

:

Malé Hoštice ”B”

20.04.2019 16:00

Raduň-Skřipov „A“

:

Bohuslavice

DOROST

28.04.2019 14:15

Malé Hoštice

:

Raduň-Skřipov „A“

DOROST

28.04.2019 16:30

Skřipov

:

Chvalíkovice

04.05.2019 16:30

Raduň-Skřipov „A“

:

Vítkov

05.05.2019 16:30

Skřipov

:

Komárov

11.05.2019 16:30

Litultovice

:

Raduň-Skřipov „A“

11.05.2019 16:30

Skřipov

:

Palhanec

MUŽI

18.05.2019 17:00

Raduň-Skřipov „A“

:

Vávrovice

DOROST

19.05.2019 17:00

Skřipov

:

Otice

MUŽI

UT Těškovice

25.05.2019 17:00

Skřipov

:

Kyjovice

MUŽI

UT Těškovice

26.05.2019 14:45

Píšť

:

Raduň-Skřipov „A“

DOROST

01.06.2019 17:00

Raduň-Skřipov „A“

:

Kylešovice

DOROST

02.06.2019 17:00

Skřipov

:

Hněvošice

MUŽI

UT Těškovice

08.06.2019 17:00

Skřipov

:

Horní Lhota

MUŽI

UT Těškovice

16.06.2019 17:00

Skřipov

:

Oldřišov ”B”

MUŽI

UT Těškovice

MUŽI

UT Těškovice

MUŽI

UT Těškovice

DOROST
MUŽI

UT Těškovice

DOROST
MUŽI

UT Těškovice

MUŽI

UT Těškovice

MUŽI

UT Těškovice

DOROST
MUŽI

UT Těškovice

DOROST
UT Těškovice

Přípravka a mladší žáci
Z důvodu rekonstrukce sportovního areálu se zápasy starší přípravky a mladších
žáků odehrají na venkovních hřištích. Termíny zápasů najdete níže v tabulce,
srdečně vás všechny zveme na tato utkání našich nejmenších fotbalistů.
Přípravka
15. 04. 2019 17:30

Kylešovice

:

Skřipov

21. 04. 2019 10:00

Skřipov

:

Raduň

28. 04. 2019 10:00

Skřipov

:

Březová

05. 05. 2019 10:00

Skřipov

:

Budišovice

12. 05. 2019 10:00

Skřipov

:

Slavia Opava ”A”

19. 05. 2019 10:00

Skřipov

:

Štítina

24. 05. 2019 17:00

Mokré Lazce

:

Skřipov
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Mladší žáci
20. 04. 2019 10:00

Skřipov

:

Štáblovice

27. 04. 2019 10:00

Skřipov

:

Velké Heraltice

04. 05. 2019 10:00

Skřipov

:

Slavkov

11. 05. 2019 10:00

Skřipov

:

Stěbořice

18. 05. 2019 10:00

Skřipov

:

Holasovice

25. 05. 2019 10:00

Skřipov

:

Vítkov

Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov, trenér dorostu

TJ Sokol Skřipov - MLADŠÍ ŽÁCI - zimní
příprava 2018/2019
Mladší žáci TJ Sokol Skřipov zakončili podzimní část sezóny 4. 12. 2018
v tělocvičně a jídelně místní ZŠ. Děti si zahrály fotbálek, potom bylo pro ně
i jejich rodiče připraveno malé občerstvení. Následovalo krátké shrnutí podzimní
části sezóny a byly nastíněny další plány klubu do budoucna. Od ledna jsme
v našem týmu přivítali dalšího trenéra, a to pana Jirku Víchu, který s námi
trénuje a předává nám své trenérské a fotbalové zkušenosti. Tréninky nadále
probíhaly každé úterý a čtvrtek v tělocvičně ZŠ. Zúčastnili jsme se přípravného
zápasu s týmem SK Komárov, turnajů tzv. trianglů v Opavě v hale SFC a ve
Štítině. Vedle sportovního zápolení mají tyto turnaje a zápasy mimo jiné také
výchovný charakter-učí malé fotbalisty k tzv. fair play chování vůči ostatním
hráčům a soupeřům. Zimní přípravy se v našem týmu zúčastnilo 14 fotbalových
nadějí, což je oproti ostatním týmům v této věkové kategorii velice slušný počet.
S blížícím se příchodem jara se nemůžeme dočkat, až tréninky přesuneme ven na
hřiště, na přírodní trávník. Těšíme se také na nové zázemí, které jsme už nezbytně
potřebovali k vzorné reprezentaci TJ Sokol a obce Skřipov. Jarní část sezóny začíná
našemu týmu prvním soutěžním zápasem 20.dubna proti TJ Štáblovice.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za jejich vzorný přístup
k tréninkům a zápasům, Jirkovi Víchovi za jeho obětavost, obci Skřipov, základní
škole, také v neposlední řadě rodičům, kteří se s námi účastní fotbalových utkání,
a všem, kdo rozvoj fotbalové mládeže v naší obci podporují.
Za trenérský kolektiv Radek Komenda, trenér mladších žáků TJ Sokol Skřipov

Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
V polovině října loňského roku jsme s dětmi ze starší přípravky TJ Sokol Skřipov
odehráli poslední soutěžní utkání podzimní části sezóny. Následovala měsíční
www.skripov.cz
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pauza, na kterou navázala od poloviny listopadu každé úterý a čtvrtek v čase
16.00-17.00 zimní příprava v tělocvičně Základní školy ve Skřipově. Začátkem
prosince proběhlo v prostorách jídelny ZŠ ukončení podzimní části sezóny, jehož
součástí bylo krátké shrnutí jejího průběhu i výhled do dalšího roku.
8. prosince jsme se s dětmi zúčastnili Mikulášského fotbalového turnaje ve
Chvalíkovicích, kde se malí fotbalisté kromě bohaté nadílky popasovali také
s trojbojem v podobě fotbalu, slalomu s míčem a kopání penalt na přesnost.
S benjamínky z Chvalíkovic jsme opět měřili síly při přátelském utkání na konci
února na venkovním hřišti s umělým povrchem u ZŠ ve Skřipově.
Nyní již vyhlížíme příznivější počasí, abychom mohli tréninky opět přesunout
na venkovní travnaté hřiště a nebyli limitováni prostory tělocvičny. První jarní
soutěžní utkání nás čeká v půlce dubna v Kylešovicích a celkem jich do poloviny
června odehrajeme sedm. Známý už je také termín fotbalového soustředění hráčů
přípravky ve sportovním areálu ve Valašské Bystřici, který letos připadne na
období 25.-28. července.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na podpoře
mládežnického fotbalu ve Skřipově! Také se již těšíme na nové fotbalové zázemí
v obci!
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

SK Slezan Skřipov z.s. - 10. Slezský ples
Rok 2019 byl pro naše sdružení SK Slezan Skřipov, z.s. vzhledem k pořádání
plesu zásadní a řekněme i zlomový. V letošním roce jsme totiž pořádali v pořadí
jubilejní 10. ples, a proto se kladl o to větší důraz na přípravu plesu, než tomu bylo
v letech minulých. I proto probíhaly přípravy plesu ve všech směrech s co největší
precizností a záměrem udělat ples opravdu slavnostněji a oslavit tyto kulatiny ve
vhodném stylu.
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I z tohoto důvodu si zájemci
o náš ples zamlouvali vstupenky
s dostatečným předstihem,
bohužel ani tak jsme nemohli
vyhovět úplně všem, poněvadž
kapacita sálu nestačila pokrýt
tak enormní zájem všech,
kteří se plesu chtěli zúčastnit.
Lze si tedy snadno odvodit,
že kapacita sálu praskala bez
jakékoliv nadsázky ve švech.
Hostům byl zajištěn odvoz
autobusy tam i zpět jednak ze směru od Kajlovce a jednak až z Opavy. Oficiálně
byl ples zahájen po dvacáté hodině a hned v úvodu byl oceněn náš „nejvěrnější“
host, pan Patrik Orlík z Hradce nad Moravicí, malým upomínkovým předmětem,
protože jako jediný ze všech přítomných hostů se zúčastnil všech předchozích
plesů včetně toho desátého. Doufejme, že svou docházku udrží bez absence
minimálně další dekádu a že se mu bude nadále ples líbit jako doposud. Mimo to
všichni hosté od našeho sdružení obdrželi symbolický perníček ve tvaru podkovy.
Po proneseném úvodu a přivítání hostů začaly napříč celým sálem znít melodie
kapely Blankyt. Kapela hrála po celou dobu konání plesu opravdu skvostně, což
potvrzoval stále zaplněný parket, na němž se tancovalo od počátku až do konce.
Kdo ovšem zavítal do takzvaně řečeného pekla, uslyšel hudební produkci DJ
Snaila. Opět v letošním roce bez výjimky se o zajištění pitného režimu, ať už
alkoholického nebo nealkoholického, či o zajištění prodeje slaného pečiva staraly
bary v pekle i v předsálí. Během večera až do půlnoci si účastníci plesu mohli
zajít na báječnou večeři, kterou připravilo bezvadně sehrané kvarteto v čele
s šéfkuchařkou Evou Duškovou. Hosté, ale i organizátoři měli možnost si vybrat
ze dvou chodů, přičemž jeden byl připraven z vepřového masa a druhý z masa
kuřecího. I v letošním roce jsme měli pro naše hosty připraveno zajímavé taneční
vystoupení z Dance studio Ostrava s ukázkou standardních a latinskoamerických
tanců. Tento taneční pár úspěšně boduje v rámci mistrovství České republiky.
Tradičně kolem půl desáté byl zahájen nedočkavými hosty očekáváný prodej losů
do bezkonkurenčně velkolepé a bohaté tomboly. O půlnoci měli už všichni své
zakoupené losy rozloženy na stolech a netrpělivě vyčkávali, zda neuslyší vyřčení
svého čísla. Bylo opravdu o co „hrát“. Na své výherce totiž při letošních jubilejních
kulatinách čekalo na své potenciální výherce neuvěřitelných 300 cen. A jako
zlatou třešničkou na dortu byla tato nádherná tombola dovršena deseti hlavními
cenami, mezi kterými namátkou byl například několikadenní zájezd do Krkonoš,
dále zájezd do Bílých Karpat, poukaz do lázní v Hýlově anebo finanční poukaz
do firmy Špacír v Hradci nad Moravicí. Všech deset velkolepých darů předával
zástupce největšího partnera plesu, pan Karel Fuksík. Nadšení z výher bylo
nadmíru veliké, což bezesporu potvrdily úsměvy na tvářích jednotlivých hostů.
www.skripov.cz
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Avšak po skončení tomboly ještě nebylo „vyhráno“ všechno. Kromě toho se ještě
losovaly slosovatelné lístky z šatny, mezi kterými se skrýval jeden výherní. A aby
toho nebylo málo, čekalo na spokojené hosty ještě jedno milé a řekněme zábavné
a zároveň netradiční překvapení. Připravili jsme si pro hosty překvapení, jež mělo
u nás premiéru na plese před dvěma lety a které se nazývá Šťastná židlička. Cedulky
s tímto nápisem byly náhodně rozmístěny pod židle některých stolů a po vyhlášení
tohoto překvapení výherci obdrželi opět malý upomínkový keramický dárek, jenž
taktéž symbolizoval kulatiny plesu. Po této vsuvce již začaly znovu proudit tóny
muziky skrze sál a všichni si užívali až do konce skvělé akce. Po tombole byl ještě
případným jedlíkům nabídnut chléb se sádlem nebo škvarky. Ve tři hodiny ranní
již na hosty čekaly autobusy a rozvezly je domů. Nelze opomenout poděkování, jež
patří všem našim hostům, kteří se letošního jubilejního plesu zúčastnili, dále pak
všem našim sponzorům, kteří nás podpořili jak finančně, tak i hmotnými dary,
nelze vůbec zapomenout na práci všech organizátorů a příznivců, kteří zabezpečili
hladký a bezproblémový chod tohoto významného plesu. Mimo to bych vás
chtěl prostřednictvím tohoto článku pozvat na další jedenáctý ples, jenž se bude
tradičně konat poslední lednovou sobotu. Tak na shledanou v příštím roce!
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov z.s.

Pozvánka na utkání Sever proti Jihu
V pátek 28. června bude naše sdružení SK Slezan Skřipov, z.s. pořádat tradiční
utkání Sever proti Jihu. Po tomto utkání bude následovat osvědčená zábava pro
děti od agentury TOMINO a následně ve večerních hodinách bude pro účastníky
akce přichystána zábava s hudební produkcí. Občerstvení po celou dobu konání
akce bude zajištěno. Vstup zdarma. Na vaši účast se těší pořadatelé!
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Zahradkáři Skřipov, spolek
Čas ubíhá velice rychle, vždyť už jsou za námi tři měsíce nového roku. Když se
obrátíme zpět, musíme připomenout, že jsme se v polovině prosince podíleli
spolu se základní školou na zorganizování předvánočního posezení pro naše starší
spoluobčany. Letos v únoru obdržel obecní úřad nabídku uspořádat přednášku
o bylinkách a mastičkách, kterou uskutečnil lázeňský lektor a bylinář Karel
Štenbaur. Zkušený lektor odpovídal na různé dotazy, přítomní si odnášeli domů
hodně cenných rad. Přednášky se účastnilo 25 občanů ze Skřipova a Hrabství.
3. dubna společně s obcí pořádáme přednášku na téma - Ochrana před podomním
prodejem, trestní odpovědnost, prevence a ochrana osob a majetku, dopravní
prevence a kriminalita. Doufáme, že se této přednášky zúčastní hodně hlavně
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starších občanů. Přednášející nás poučí, jak se bránit, když nás v domácnostech
navštíví podomní prodejci, jak chránit svůj majetek, své zdraví.

Přednáška
pro občany na téma:

Ochrana před podomním prodejem
Trestní odpovědnost
Prevence a ochrana osob a majetku
Dopravní prevence
Kriminalita
Dne 3. 4. 2019 (středa) v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Skřipov
Přednáška potrvá cca 1,5 hod., účastníci obdrží od přednášejících
různé materiály a upomínkové předměty.
Obec Skřipov a Zahrádkáři Skřipov, spolek

3. května pořádáme zájezd na Florií Kroměříž Jaro s možností nákupu různých
letniček. V rámci výstavy vystoupí v tento den skupina Duo Jamaha.
Za finance, které jsme obdrželi z rozpočtu obce, chceme po dostavbě budovy
klubovny na hřišti provést různé úpravy moštárny, a to jak vně, tak i uvnitř.
Nadále bychom chtěli organizovat procházky po okolí obce a poskytnout setkávání
občanů v moštárně, jak jsme to konali v minulých létech. V rámci našich možností
se chceme podílet na ozelenění obecních pozemků.
Tak snad k nám bude počasí příznivé a čas nebude tak rychle ubíhat.
Hezký rok přeji Zahrádkáři Skřipov, spolek.
Veronika Víchová

Ohlédnutí za Vánocemi
V předvánoční čas se již potřetí sešli obyvatelé skřipovské Staré kolonie, aby si
popřáli krásné svátky a přivítali mezi sebe i nové sousedy.
V loňském roce, jak již velela tradice, se v neděli 30. 12. 2018 ve Skřipově zpívaly
koledy. Tentokráte i za hudebního doprovodu kantorek místní školy p. Dubnové
a Germetové. Po zpívání vyschlo v krku, proto byl pod patronací místních hasičů
rozdáván novoroční punč.
Milan Lindovský
www.skripov.cz
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Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádají pro Diakonii Broumov

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMOHOU:
›› ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
›› nábytek
›› znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
v sobotu 11. května 2019 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. - moštárna
Skřipov
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily.
Děkujeme za odevzdané věci.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 6. 2019
na adresu zpravodajsah@email.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
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