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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané.
Nastává čas prázdnin a letních dovolených a já bych vám chtěl popřát, ať počasí
vyjde podle vašich představ. Po teplém a suchém dubnu jsme v květnu zatopili
v kamnech a vytáhli deštníky, tak nechť je alespoň léto průměrné a každý si najde
to své.
Teplý duben, který jsem zmínil v úvodu, využili mladí hasiči z SDH Hrabství k již
tradičnímu úklidu příkop a lesa. V letošním roce se k nim připojila i Základní
škola ve Skřipově v rámci Dne země. Jsem moc rád, že se tyto akce vydařily,
protože žijeme obklopeni krásnou přírodou a je smutné dívat se na zaneřáděné
okolí. Věřím, že je přínosem nejen to, že uklidíme kousek naší země, ale že i ve
většině dětí zůstane navždy zakotvené neodhazovat cokoli kamkoli… Děkuji
manželům Petrášovým a celému SDH Hrabství, paní ředitelce Mgr. Víchové,
jejímu pedagogickému sboru a všem dětem základní školy, že přispěli k očistě
našeho okolí, a věřím, že v této práci budeme pokračovat i v dalších letech.
Práce, která není na první pohled tak vidět, ale přesto bych se o ní dnes rád zmínil, je
práce knihovníka v obecní knihovně. Naši knihovnu již 36 let vede pan Beinhauer,
který zároveň dohlíží i na pobočku v Hrabství. Práce je to pěkná, ale ocení ji pouze
návštěvníci naší knihovny, kterých by jistě mohlo být více. Spolupráci se základní
školou se snad podaří přilákat nové mladé čtenáře. Děkuji panu Beinhauerovi za
jeho práci i jménem spokojených návštěvníků naší knihovny a přeji mu do dalších
let mnoho knihovnického elánu.
Vaší pozornosti jistě neušel propadlý kanál směrem k ZŠ, který bohužel nejde
opravit tak snadno, jak by se mohlo zdát. Potrubí je uloženo bez potřebného
podsypu přímo na skále a za léta otřesů vozovky je natolik narušené, že se při
sebemenším dotyku drolí, jak se říká, přímo pod rukama. Kanalizace jako
taková je v současnosti zásadním problémem, který stojí před zastupitelstvem.
V minulých dnech jsme dostali vypracovanou Technicko-ekonomickou studii
kanalizace a ČOV Skřipov, máme kamerový průzkum kanalizace, tedy materiály
potřebné k tomu, abychom se posunuli v této problematice dál. Cest k řešení je
několik, žádná však není snadná a už vůbec ne levná.
V letním období nás čeká mnoho kulturních akcí nejen u nás ve Skřipově a Hrabství,
ale i v blízkém a vzdáleném okolí. Jedna velmi zdařilá proběhla předminulý víkend
v Hrabství. Jednalo se o již tradiční Dětský den, tentokrát netradičně pořádaný
z důvodu rekonstrukce zázemí ve Skřipově v areálu KD Hrabství. Nezbývá mi
nic jiného než konstatovat, že vše proběhlo na jedničku a poděkovat hlavnímu
organizátoru TJ Sokol Skřipov pod vedením Jiřího Kubánka a všem spolkům,
které se podílely na perfektním průběhu Dětského dne, zakončeného koncertem
místní kapely KAO.
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Přeji vám krásné léto, příjemné dovolené a prázdniny a těším se, že se potkáme na
dalších stejně zdařilých kulturních akcích, jako byl Dětský den.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 6. zasedání 29. dubna 2019 schválilo:
70/6
Program zasedání
71/6
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8006909/SoBS VB/4 meziObcí Skřipov
a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 2472935
zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45, 747 01
Valašské Meziříčí IČ 28628250 ve výši jednorázové náhrady 10 000 Kč
(slovy Desettisíc korun českých) bez DPH za věcné břemeno.
Jedná se o souhlas s umístěním stavby a zřízením věcného břemene –
parc.č. 322/4 a 1686/1, k.ú. Skřipov – akce rozšíření podz. el.vedení
„Skřipov č. 57, posílení vNN/kNN, dotčená nemovitost věcným břemenem
cca 522 m/313,2 m2. Navrhujeme ke schválení výši věcného břemene
10 000 Kč (návrh ze strany zastupujícího ČEZ 1000 Kč).
72/5
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod
a způsoby nakládání se srážkovými vodami v obci Skřipov“.
Usnesení č. 36/4 ze dne 17. 12. 2018 – žádost o dotaci ve výši 150 000 Kč byla
úspěšná, zastupitelstvo MSK dne 13. 3. 2019 schválilo naši žádost, je nutné
schválit podpis smlouvy o poskytnutí dotace. Celková výše dotace bude činit
75% ze skutečně vynaložených nákladů, maximálně 150 tis. Kč.
Nabídka dodavatele 128 000 Kč bez DPH (154 880 včetně DPH) –
zapracováno do rozpočtového opatření č. 3 jako výdaj, příjem dotace bude do
rozpočtu zapracovaný až po podpisu smlouvy poskytovatelem.
73/6
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 14/0907/18 mezi Obcí Skřipov
a společností Ing. ILLÍK-RAIL s.r.o., IČ 25359592.
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 14/0907/18 mezi Obcí Skřipov a společností
Ing. ILLÍK-RAIL s.r.o.,IČ 25359592 – prodloužení termínu realizace
do 10.6.2019 a navýšení ceny o 156 864 Kč – viz změnový rozpočet –
zapracováno do rozpočtového opatření č. 3.
74/6
Smlouva o poskytnutí poradenských služeb specialisty na výměnu kotlů
v rámci tzv. půjček na výměnu kotlů SFŽP č. 2019_04_05 mezi Obcí
Skřipov a Místní akční skupinou Opavsko z.s., IČ7023818.
Smlouva o poskytnutí poradenských služeb specialisty na výměnu kotlů
www.skripov.cz
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v rámci tzv. půjček na výměnu kotlů SFŽP č. 2019_04_05 mezi Obcí
Skřipov a Místní akční skupinou Opavsko z.s.,IČ 27023818, podrobnější
informace pro občany byly podány na schůzce se zástupcem MAS v úterý
23. 4. 2019.
Podání žádosti o poskytnutí podpory do Výzvy č. 1/2019 SFŽP
k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
za moderní zdroje tepla, splňující podmínky 117. výzvy OPŽP.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti do výzvy s dvěma cíli:
Cíl 1. - Kotlíkové půjčky (Bezúročné půjčky do výše 200 000 Kč na výměnu
stávajícího kotle, podpořené z dotace Moravskoslezského kraje.
Cíl 2. - Pokud žádost uspěje, částku, která bude využita na kotlíkové půjčky,
nebude muset obec vracet, ale musí ji použít na ekologické projekty. Žádost
byla podána 30. 5. 2019 na Státní fond životního prostředí.
Cenu vodného Kč 31,50 Kč/m3 bez DPH s účinností od 2. odpočtu
spotřeby vody v roce 2019.
SmVaK a.s., Ostrava jako každý rok navýšila cenu vodného od 1. 1. 2019
o 2,20 Kč včetně DPH.
Současná naše cena vodného pro odběratele 28,70 Kč bez DPH, 29. 4. 2019
zastupitelstvo schválilo 31,50 Kč bez DPH.
Finanční dar ve výši 3 000 Kč a Darovací smlouvu mezi Obcí
Skřipov a Slezským svazem zdravotně postižených z.s., Opavská
197, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 26606003.
Členy tohoto spolku jsou i občané Skřipova a Hrabství.
Dotaci ve výši 62 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 6 /2019 uzavřenou
mezi Obcí Skřipov a spolkem Tělovýchovná jednota Sokol Skřipov, z.s.
č.p. 206, 747 45 Skřipov, IČ 45236909 TJ Sokol Skřipov.
Žádost o dotaci ve výši 80 000Kč doporučil finanční výbor schválit ve výši
62 000 Kč. Snížení o částku 18 000 Kč na soustředění dětí do 18 let je
z důvodu podpory soustředění usnesením 81/6 – příspěvek na dítě 500 Kč
dle skutečných výdajů.
Dotaci ve výši 18 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019 uzavřenou
mezi Obcí Skřipov a Římskokatolickou farností Skřipov, IČ 47815299.
Římskokatolická farnost Skřipov si podala 2 žádosti - 51 000 Kč na stejné
aktivity jako v loňském roce (žádost farnosti v loňském roce činila 32 000,
které bylo vyhověno v rozsahu 22 000 Kč). Druhá žádost byla v hodnotě
10 000 na příměstský tábor. (Ten byl podpořen dle usnesení 81/6) Finanční
výbor doporučil nepodporovat požitkářské výdaje, jako jsou různá občerstvení
a sladkosti. Návrh zněl podpořit materiální požadavky (jako např. vybavení
scholy, betlém na farní zahradě, či hudbu apod.) Pouť dětí – obec uhradí
pouze náklady na dopravu autobusem dle faktury. Původní žádosti tedy bylo
Zpravodaj Skřipova a Hrabství

80/6

81/6

82/6

83/6

84/6

vyhověno ve výši 18 000 Kč, která bude navýšena o náklady na dopravu, viz.
usnesení 80/6.
Dotaci pro Římskokatolickou farnost Skřipov na dopravu dětí na
pouť do Bruntálu dle skutečně vynaložených nákladů a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy č. 8/2019 mezi Obcí Skřipov a Římskokatolickou
farností Skřipov, IČ 47815299.
Bylo doporučeno podpořit a zastupitelstvo v tomto znění usnesení schválilo.
Příspěvek ve výši 500 Kč na dítě pro místní organizace na pořádání
soustředění nebo letních táborů dle počtu skutečně zúčastněných dětí do
18 let a uzavření veřejnoprávních smluv.
Následující příspěvek Římskokatolické církve Skřipov rozvinul debatu
o tom, jak podpořit spolky, pořádající vícedenní soustředění, případně tábor.
Zastupitelstvo se dohodlo na příspěvku ve výši 500 Kč na dítě ve věku do
18 let.
Záměr obce na revitalizaci obecního rybníka „Úvěrák Skřipov“ a obecní
nádrže „Duča Hrabství“ a podání žádosti o dotace.
Zastupitelstvo schválilo záměr a podání žádosti o finanční podporu na
revitalizaci obecní nádrže Duča a obecního rybníka Úvěrák. Jedná se
o projekty, které by mohly být financovány z cíle 2 -Výzvy č. 1/2019 –
Kotlíkové půjčky. V případě, že obec Skřipov bude v žádosti úspěšná, bude
proplacena i spoluúčast na těchto projektech.
Rozpočtové opatření č. 3 – řešilo:
Nákup vozidla pro technické zázemí obce, předfinancování studie na
kanalizaci a odvádění odpadních vod, revitalizace rybníků, dovybavení
hřiště a obnovu prvků dětského hřiště, předfinancování záměrů revitalizací
rybníka a vodní nádrže – viz. Bod 82/6.
Změna č.1 Jednacího řádu zastupitelstva obce Skřipov.
Hlavní změnou je audio záznam, změna svolávání zastupitelstva a doplnění
o střetu zájmu zastupitele při rozhodování.

Zastupitelstvo obce Skřipov neschválilo:
85/6
Dotaci a uzavření smlouvy pro Zahrádkáře Skřipov, spolek, IČ 22825304
na doplatek zájezdu pro občany dle žádosti ze dne 4. 3. 2019.
Zastupitelstvo neschválilo příspěvek na doplatek dopravy zájezdu. Důvodem
bylo doporučení finančního výboru, který zaujal stanovisko nepodporovat
zájezdy dospělých osob (již několikrát bylo v minulosti řešeno na
zastupitelstvu). Finanční výbor navrhl, aby spolek v budoucnu využil dotace
obce na finanční náklady, spojené s právní výpomocí při převodu majetku
budovy moštárny z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
spolek zahrádkářů.
www.skripov.cz
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu ČR
24. a 25. 5. 2019
Skřipov

Hrabství

Celkem

Počet všech zapsaných voličů

570

228

798

Počet zúčastněných voličů

101

69

170

Počet platných hlasů

101

69

170

17,72

30,26

21,30

Účast voličů ve volbách v %

Číslo
strany

Název strany, hnutí, koalice

v.o.č.1
Skřipov

v.o.č.2
Hrabství

2

Strana nezávislosti ČR

2

0

5

Občanská demokratická strana

12

6

6

Ano, vytrollíme europarlament

2

2

7

Česká strana sociálně demokratická

1

7

8

Romská demokratická strana

1

0

9

KSČM

13

3

10

Dělnická strana sociální spravedlnosti

0

1

12

Rozumní a Národní demokracie - Stop migraci…

1

2

21

Moravské zemské hnutí

1

0

23

Tvůj kandidát

0

1

24

Hlas

1

2

26

Starostové a TOP 09

10

6

27

Česká pirátská strana

7

7

28

Svoboda a přímá demokracie – T.Okamura

14

10

30

Ano 2011

19

14

33

První republika

0

1

37

Evropa společně

1

0

39

KDU-ČSL

15

7

40

Alternativa pro ČR 2017
CELKEM

www.skripov.cz

1

0

101

69
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Oslava vítání občánků a výročí jubilea v první
polovině roku 2019
Nestačíme se divit, jak ten čas rychle letí, a to nejenom jubilantům, ale i našim
novým občánkům.
Na vítání občánků jsme měli pozvány z loňska dvě, z letošního roku čtyři děti.
Slavnostního obřadu se nakonec zúčastnili čtyři občánci. Děti z mateřské školky
je přivítaly básničkou a obdarovaly plyšovým medvídkem, maminka přijala
od starosty obce kytičku a společně s otcem obdrželi finanční dar z fondu pro
podporu rodin s dětmi.
Těšili jsme se také na setkání s jubilanty, z dvanácti jich přišlo pět. Tři, kteří
se dožili 70-ti let, a dvě 85-ti leté jubilantky. Děti ze základní školy tradičně
přednesly básně, program obohatila hra na housle. Po obdržení dárku a zapsání
do pamětní knihy jsme si na ukončení společně zazpívali píseň „Ta naše písnička
česká“. Přejeme všem pevné zdraví a spoustu lásky v jejich rodinách.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

40. výročí kněžské služby
V neděli 30. června proběhla v našem kostele Sv. Jana
Křtitele slavnostní bohoslužba. Při ní jsme oslavili s naším
rodákem, otcem Bohumilem Víchou, 40 let trvání kněžské
služby. Bylo to na den přesně, kdy u nás ve Skřipově před
40 lety sloužil svou první mši svatou.
Vysvěcen byl v Olomouci 23. 6. 1979. Mezi jeho působiště
patřily farnosti Hranice, Vsetín, Halenkov, Jezernice,
Hustopeče nad Bečvou, Budišov nad Budišovkou,
Želechovice, Zborovice, Kyjov, Dobrá u Frýdku a v současné
době je to Oldřišov.
Přejeme otci Bohumilovi do dalších let hodně zdraví, hojnost darů Ducha Svatého
a ať ho Boží požehnání a ochrana Panny Marie provází v jeho každodenní službě.
Eva Ulmanová

Úhrada poplatků
Poplatkům skončila platnost - zkontrolujte si, zda je máte všechny uhrazeny:
› Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu. Občané jej
mohou uhradit ve dvou 50% splátkách, první byla splatná do 30. 4. 2019
8
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› Místní poplatek za psa, výše poplatku činí 200 Kč za rok se splatností do
30. 4. 2019
› Faktury za vodu

Svoz odpadů se v letních měsících nemění
Veškerý odpad včetně pytlů na plasty je svážen ve 14-denních intervalech v SUDÝ
TÝDEN:
› SUDÉ PONDĚLÍ - PLASTY (modré pytle) a TETRAPACKY (žluté pytle)
› SUDÁ STŘEDA - svoz BIOODPADU
› SUDÝ ČTVRTEK - svoz DOMOVNÍHO ODPADU
Děkujeme, že třídíte odpad!

Konec školního roku 2018/2019
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
blíží se konec školního roku 2018/2019. Co nevidět nastane ten radostný okamžik,
začínají zasloužené dny volna. Učitelská práce není jednoduchá, je náročná, ale
pěkná. Proto je příležitost poděkovat všem za odvedenou práci. V první řadě chci
poděkovat všem našim žákům a jejich rodičům za odpovědný přístup ke školní
práci a za snahu o co nejlepší výsledky. Žáci školu reprezentují a dosahují velmi
pěkných výsledků nejen v různých soutěžích, ale i v olympiádách.
Pedagogickému sboru děkuji za pozitivní a vstřícné jednání k dětem a rodičům,
za kvalitní výchovně vzdělávací práci, kdy jsou na prvním místě vždy děti
a jejich potřeby. Škola pořádá pro žáky celou řadu akcí, z těch posledních bych
jmenovala např. Den dětí, projektové dny - Ekosystém les, návštěva knihovny
a muzea v Bílovci, návštěva památníku v Hrabyni, dopravní hřiště, školní výlety
a exkurze - geologická exkurze, sběr papíru, preventivní programy aj. Dne
10. dubna organizovala naše škola zápis budoucích prvňáčků. Zápisu předcházel
kurs předškolního vzdělávání „Škola nanečisto“. Naši budoucí žáčci si tak mohli
nejen „osahat“ školní prostředí, ale i poznat své budoucí učitele a jejich práci. Do
prvního ročníku bylo přijato 21 prvňáčků.
Moje poděkování patří také žákům, kteří naši školu opustí - deváťákům. Byli
jste a stále jste dobrá parta holek a kluků, kteří se nebojí vzít za práci, pomoci
kamarádovi, být odpovědní. Přeji vám úspěšný a bohatý další život, který pro vás
začíná. Držím vám palce, aby se vám podařilo prožít život podle vašich představ.
Poděkování patří rovněž nepedagogickým pracovníkům za velmi dobře zvládnutou
práci spojenou s hladkým provozem školy. V neposlední řadě děkuji našemu
zřizovateli. Bez jeho pochopení k potřebám školy, které jsou závislé na finančních
dotacích, bychom nedokázali řadu akcí zorganizovat a uskutečnit. Děkuji našim
www.skripov.cz
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sponzorům za finanční prostředky věnované naší škole, ať už z řad podnikatelů
nebo rodičů.
Děkuji také všem spolkům a organizacím, které s naší školou spolupracují
a pomáhají nám při zajištění akcí pro děti, ale také akcí pro naše občany.
Přeji vám všem pěknou dovolenou a našim žákům hezké a dlouhé prázdniny.
Věřím, že kvalitní prací, zájmem o děti, pořádáním různých akcí, pestrou nabídkou
kroužků, nabídkou různých činností ve školní družině a hlavně dobrými výsledky
ve vzdělávacím procesu zvýšíme zájem o naši školu, počet spokojených a nadaných
žáků, a tím i kvalitu školy.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Knihovnické lekce a návštěva muzea v Bílovci
V letošním školním roce žáci 1.-4. třídy navštěvovali městskou knihovnu
v Bílovci. Zaměstnanci knihovny připravili pro děti nabídku zajímavých
programů, přizpůsobených věku dětí. Zábavnou formou se děti seznamovaly
s velkým množstvím situací, které je mohou potkat v běžném životě. Popovídaly
si o základech společenského chování, o chování ke starším lidem, spolužákům
i ke knihám.
Knihovnickou lekci jsme dětem spojili s návštěvou muzea v Bílovci. Průvodkyně
muzea děti přivítala v dobovém kostýmu se svým pomocníkem „skřítkem
Picmochem“. Mladší žáci si vyrobili ovečku z pravé vlny, na starší žáky čekala
knoflíkářská dílna. Taktéž zajímavý byl program O mlynáři Aloisovi a neposedném
větru.
Poděkování patří všem zaměstnancům Kulturního centra v Bílovci, kteří věnovali
velké úsilí přípravě výchovně vzdělávacích programů.

Výlet do Štramberku
7. 5. 2019 jsme se my, čtvrťáci, společně s kamarády ze 3. třídy vydali na školní
výlet do Štramberku.
Cesta tam byla díky práci na silnicích dlouhá, ale nám to nevadilo.
Po příjezdu nás u ZŠ ve Štramberku čekala průvodkyně Míša, která nás zavedla
do Národního sadu, kde nás seznámila s programem. Poté jsme si vyšlapali menší
kopec k jeskyni Šipka. Tam nás překvapil pračlovíček Bertík, který s oblibou krade
dětem čepice (i nám jednu sebral) a předal nám kartičky s úkoly, na které jsme pak
za každý splněný úkol vlepovali hvězdičku. U Šipky nám Míša vyprávěla mnoho
zajímavých informací o nálezech pravěkého osídlení na tomto místě.
Pak nás čekala cesta směrem na náměstí. Navštívili jsme výrobnu známých
štramberských uší.
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Pan pekař nás seznámil s pověstí o Tatarech a s tím, proč se tady pečou zrovna uši.
Ukázal nám výrobu těsta, šablony a my se tak dověděli, jak se uši pečou a zdobí,
jaké jsou velikosti a druhy. Nakonec jsme si všichni mohli jedno upečené ucho
vytvarovat a sníst. Sladkou tečkou na závěr bylo plněné ucho, které si většina
z nás koupila. Potom jsme navštívili Muzeum Zdeňka Buriana, kde nám vyprávěli
o tomto slavném ilustrátorovi, prohlíželi jsme si jeho obrazy a řešili úkoly, např.
kolik měřila stolička mamuta. Po vyřešení všech otázek jsme zjistili, kolik obrazů
pan Burian namaloval.
Pak jsme měli krátkou přestávku na svačinku a drobné nákupy dárků. Po přestávce
jsme si vyšlápli schody na Trúbu,odkud byl krásný výhled do okolní krajiny.
Poslední a pro mnoho z nás nejzajímavější zastávkou bylo MiniZoo AquaTera,
kde jsme viděli hady, ještěrky, žáby, pavouky, ryby a mnoho dalších zajímavých
tvorečků. Někteří si pohladili agamu, hady, dokonce jsme se mohli s hadem kolem
krku vyfotit. Nakonec bylo krmení varanů a mangust.

Protože všechno jednou končí, i nás čekala cesta domů. Rozloučili jsme se s Míšou
a autobus nás rozvezl zpět do našich domovů. Počasí nám celý den přálo a výlet se
vydařil. Moc se nám to všem líbilo.

Sběr papíru
Ve dnech 20.-24. května 2019 probíhal ve škole sběr starého papíru. Organizaci
akce si vzali na starost žáci 9. ročníku pod vedením p. učitele Peterka. Celkově
jsme nasbírali 350 kg papírových a lepenkových obalů a 1 970 kg papíru. Škola
tak získala za sběr papíru 3 826 Kč, které použije na další akce pro žáky. Vítězná
5. třída se zúčastní v září exkurze do podniku na výrobu a zpracování papíru
Smurfit Kappa v Žimrovicích.
Mgr. Eva Víchová
www.skripov.cz
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Deskové hry
Žáci naší školy se často účastní různých soutěží a olympiád. V tomto roce se
poprvé zúčastnili turnaje deskových her, nazvaného Kdo si hraje, ten jede. Turnaj
se uskutečnil v Oticích a zúčastnilo se ho deset škol a dvanáct desetičlenných
družstev. Soutěž připravily Místní akční skupina Opavsko z.s. a HRAcí DEskové
Centrum Logic Hradec nad Moravicí. Turnaj co do rozsahu a počtu zapojených
škol neměl dosud v České republice obdoby. Naši žáci sice nezískali přední místa,
ale dopoledne si užili.
V naší škole probíhal po celý rok kroužek Deskových her, který vedl pan Zdeněk
Týn. O kroužek byl velký zájem, děti se naučily hrát spoustu nových her a příjemně
trávily svůj volný čas.
Také Den dětí slavili žáci naší školy hraním deskových her. Pracovníci HRAcího
DEskového Centra pro ně připravili zábavné dopoledne, které si užili všichni žáci
školy.
Mgr. Víchová Eva

Školní výlet 8. ročníku do Prahy
Ve čtvrtek 30. 5. jsme krátce po deváté hodině dorazili do Prahy. Po ubytování na
Kampě vyrážíme, program je nabitý. 1. zastávka - Pražský hrad. Stihli jsme to od
Lorety akorát na výměnu stráží a už nás čeká chrám Svatého Víta, Vladislavský
sál a kopie korunovačních klenotů, končíme Zlatou uličkou. Není čas se loudat,
rychle na letiště Václav Havla. Po tradiční kontrole jsme vyrazili autobusem na
letištní plochu, kde jsme viděli: vládní speciál SR, malá soukromá i velká přepravní
letadla přistávat i vzlétnout, nácvik hasičů při hašení požáru uvnitř letadla atd. Po
večeři jsme navštívili Galerii ocelových figurín a pak jsme se vydali přes Karlův
most na Petřín.
Druhý den posilnění spánkem a snídaní jsme vyrazili za dobrodružstvím.
Zúčastnili jsme se únikové hry. Tři skupiny uvězněné ve třech místnostech.
Dostanou se všichni ven? Ano, díky spolupráci, důvtipu a možná malé nápovědě
jsou všichni venku. A už na nás čeká nejdražší ulice - Pařížská, pak Staroměstské
náměstí, koukneme na orloj a rychle na oběd. Kam teď? Pražské Benátky. Nalodili
jsme se, dostali limonádu a nanuk a hurá na Vltavu. Už nám to končí, chvíli si
odpočineme na Kampě, vzít bágly a rychle na nádraží. Bereme to přes Václavák,
koukneme na majestátní budovu Národního muzea a už sedíme ve vlaku směr
domov. Je páteční večer 31. 5. a rodiče už čekají.
B. Kožaná, H. Salzmannová
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Připravujeme studijní pobyt ve Velké Británii
V říjnu příštího školního roku se žáci a dva pedagogové naší základní školy chystají
na týdenní studijně-poznávací zájezd do Velké Británie. Tentokrát bude naším
cílem malebné město Oxford s nejstarší univerzitou v zemi, kde budeme všichni
ubytováni a vzděláváni v místní jazykové škole. Cílem našich cest se však stane
i překrásná venkovská krajina s pitoreskními vesničkami Cotswolds, Stow-ontheWold, Bourton-on-the-Water, Bibury (ArlingtonRow), Burford, rodné město
Williama Shakespeara Stratford nad Avonou, nejslavnější megalitická stavba na
světě Stonehenge, lázeňské město Bath a samozřejmě i hlavní město Londýn
Mgr. Martina Bálová

Po prázdninách do školy
Školní rok se blíží pomaličku ke svému závěru. Prázdniny utečou jako voda a naši
předškoláčci usednou do svých lavic. Naše škola se zapojila do projektu MAP
Opavsko s názvem - Spolupráce mezi ZŠ a MŠ za účelem snadného přestupu mezi
stupni vzdělávání. Cílem aktivit, které jsme uskutečnili, bylo podpořit hladký
přestup dětí z MŠ do ZŠ,seznámit je s prostředím jejich nové ZŠ a se změnami,
které jim vstup na ZŠ přinese. Předškoláci absolvovali „Školu nanečisto“ náslechové
hodiny v první třídě, kde ukázali svou připravenost na školu.
Školní třídou se nesl nejen lahodný zpěv žáků, ale i švitoření při domlouvání se
na plnění úkolů. Vše zvládli na jedničku a po prázdninách se na všechny budeme
těšit.
Mgr. Vlasta Večeřová

BUĎ O.K.
Ve 2. pololetí jsme v naší škole obnovili spolupráci s Centrem primární prevence
Renarkon, kdy žáci společně s lektory besedovali na téma Komunikace a vztahy ve
třídě a seznámili se s programem zaměřeným na problematiku šikany. Prožitkové
programy na daná témata zaujaly, s lektory ochotně spolupracovali a mnozí získali
spoustu zajímavých informací.
Škola usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tímto účelem podporuje
solidaritu a toleranci, posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do
aktivit třídy a školy, uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný
respekt.
Naší snahou je co nejvíce žáků vybavit schopností, vůlí a rozumovými předpoklady
ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a nátlakům
nejrůznějších part, sekt i jednotlivců.
Mgr. Vlasta Večeřová
www.skripov.cz
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Polytechnické vzdělávání v MŠ
Statutární město Opava a Okresní hospodářská komora v Opavě jsou realizátory
projektu „Inovativní metody práce v MŠ se zaměřením na polytechnické
vzdělávání“. Tento projekt vychází z výsledků průzkumu, který odhalil, že většina
dětí má dnes problémy se základními motorickými dovednostmi. Rozvíjet tyto
dovednosti je potřeba již v předškolním věku. V rámci tohoto projektu obdržely
obě mateřské škole ve Skřipově i v Hrabství pracovní ponky, které dětem věnoval
pan Václav Hon. Děti měly z tohoto daru velkou radost a moc se těšily, až budou
moci vyzkoušet všechno nářadí, které jsme s ponkem také obdrželi. Při pracovních
činnostech si budou děti rozvíjet nejen senzomotorické dovednosti, ale také
smyslové vnímání, fantazii, tvořivost, ale také vztah k práci a správné pracovní
návyky.
Děkujeme panu Honovi za pracovní ponky, které obdivovali také rodiče dětí
a návštěvníci, kteří do MŠ zavítali.
Děkuji panu Honovi také za pomoc a spolupráci při realizaci pracovních činností
ve škole. Kdykoliv se na něj obrátíme s prosbou o zajištění materiálu pro potřebu
školních dílen, vždy nám ochotně pomůže a poradí.
Mgr. Eva Víchová

Poděkování
Žáci, děti a učitelé základní školy a mateřské školy děkují Mysliveckému spolku
Skřipov za zapůjčení myslivecké chaty v Bravenčíku. Děti mateřských škol si
zde užily smažení vajíček a her v přírodě, žáci školní družiny a pátého ročníku
zde společně ukončili školní rok a pro žáky základní školy zde připravili členové
Mysliveckého spolku Skřipov projektový den nazvaný Ekosystém les.
Ještě jednou děkujeme.
Mgr. Eva Víchová

V mateřské škole
Školní rok nám opět skončil a všichni se těšíme na prázdniny. V našich mateřských
školách jsme měli v letošním školním roce celkem 41 dětí, ve Skřipově 25,
v Hrabství 16. Během celého roku jsme společně poznávali nové věci, skutečnosti
a události kolem nás, učili se novým poznatkům a prozkoumávali různá místa. Své
znalosti získávaly děti z knih, encyklopedií a různých vzdělávacích programů. Také
k tomu přispěly i různé doprovodné akce během celého školního roku. Patří k nim
např. divadelní a hudební představení, návštěva místní knihovny, koncert žáků
14
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ZUŠ. Děti se rovněž na podzim zúčastnily vystoupení při oslavách 100. výročí
založení republiky, v zimě vystoupily na vánočním jarmarku, na jaře při „vynášení
Mařeny“, v programu ke Dni matek v KD v Hrabství, při oslavách výročí
osvobození obce a také při vítání nových občánků. Předškolní děti absolvovaly
„Školu nanečisto“ a také návštěvu v 1. třídě, kde se spolu s žáky prvního ročníku
zapojily do výuky. Absolvovaly také plavecký kurz v hotelu Belaria, který se jim
velmi líbil. V mateřských školách se rozvíjí postupně i praktické dovednosti
v oblasti polytechnické výuky. Od firmy Hon jsme dostali pracovní ponky, na
kterých se děti pomalu učí zacházet s různými nástroji při práci se dřevem. S dětmi
trávíme spoustu času v přírodě, v okolí mateřských školek, chodíme na vycházky
do lesa a prohlubujeme vztah k přírodě. Ke svátku dětí jsme v lese plnili úkoly
a „hledali poklad“, strávili jsme také celý den na myslivecké chatě v Bravenčíku,
kde jsme měli smaženici a prozkoumávali nové lesní prostory. V červnu nás čekal
také školní výlet - cílem byl zámek v Hradci nad Moravicí a jeho prohlídka. Poté
se děti projely na koních. V posledním týdnu jsme se rozloučili s předškoláky,
kteří nastoupí po prázdninách do 1. třídy. Rozloučit se s nimi přišli také pan
starosta a p. ředitelka školy a popřáli jim nejen hezké prázdniny, ale také mnoho
radosti a úspěchů při vstupu do základní školy.
Závěrem už jen stačí popřát pěkné, klidné, slunečné a bezpečné prázdniny hlavně
dětem, ale také jejich rodičům a v září se znovu těšíme na shledanou se stávajícími,
ale také s nově nastupujícími dětmi.
Hana Stanovská

Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
Přibližně v polovině dubna, jakmile se dostatečně oteplilo, jsme s dětmi z fotbalové
přípravky TJ Sokol Skřipov vyměnili tělocvičnu ZŠ Skřipov za venkovní fotbalové
hřiště a tělocvičnu využívali už jen občas při nepřízni počasí. Z důvodu rekonstrukce
budovy šaten a povrchu fotbalového hřiště ve Skřipově jsme během jara našli azyl
na hřišti v Hrabství. Provizorní šatny byly vytvořeny v areálu pily Městských lesů
Opava, za což děkujeme jejich panu řediteli. Trénovali jsme jako obvykle každé
úterý a čtvrtek a kromě několika přípravných přátelských utkání jsme odehráli
i 7 soutěžních zápasů v kategorii starších MINI žáků (starší přípravka; děti ročníku
2008 a ml.). V těch se nám příliš nevedlo, neboť jsme hrávali obvykle proti dětem
oproti nám starším, urostlejším a koneckonců často i „fotbalovějším“. 18. května
jsme se ve Chvalíkovicích zúčastnili fotbalového turnaje mladších přípravek, kde
se nám vedlo neporovnatelně lépe, protože jsme ze čtyř utkání hned dvě vyhráli,
když jsme zdolali týmy Hradce a Kylešovic a podlehli pouze Budišovu a Kravařím.
Do začátku prázdnin nás ještě čeká „ukončení fotbalové sezóny“, kde společně
s dětmi a jejich rodiči zhodnotíme uplynulý ročník a představíme plány pro
novou sezónu. V kategorii fotbalových přípravek se budeme tentokrát přihlašovat
www.skripov.cz
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do okresní soutěže mladších MINI žáků, která je určena pro děti ročníku 2011
a mladší (hraje se 2x 20 minut v počtu brankář a čtyři hráči v poli). Fotbalové
soustředění přípravky proběhne obdobně jako v loňském roce ve sportovním
areálu ve Valašské Bystřici v termínu 25.-28. července.
Závěrem děkuji všem dětem za nadšení pro fotbal, všem aktivně se podílejícím
rodičům (cesty na zápasy, praní dresů, záskoky při mé absenci atd.), panu
starostovi, paní ředitelce ZŠ a vůbec všem, kteří se podílejí na podpoře skřipovského
mládežnického fotbalu!
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

MLADŠÍ ŽÁCI - jarní část sezóny 2018/2019
Uplynulá sezóna je za námi a je na nás,abychom zhodnotili její průběh.Tréninky
probíhaly a stále probíhají každé úterý a čtvrtek prozatím provizorně na hřišti
v Hrabství a za nepříznivého počasí jsme také využívali tělocvičnu místní ZŠ. Naše
družstvo se v celkovém pořadí umístilo na krásném 4. místě s konečným počtem
15ti bodů. Za úspěch lze také považovat počet 37 střelených branek, obdrželi
jsme jich 49. Faktem je, že kluci hrají ve věkové kategorii, ve které se utkávají
se soupeři mnohdy o 2-3 roky staršími. V průběhu jara bylo pro tým mladších
žáků zakoupeno 15 nových míčů, aby měl každý fotbalista vlastní. Všechny jarní
zápasy jsme odehráli na hřišti v Hrabství. Pro příští ročník jsme opět přihlásili náš
tým do soutěže s 1+7 hráči v poli, která se hraje na polovinu hrací plochy velkého
hřiště. Náš tým tvoří celkem 15 malých fotbalistů a 2 trenéři. Závěrem sezóny se
nám podařilo domluvit s funkcionáři SFC Opava akci, kdy naši kluci doprovázeli
fotbalisty Opavy na hrací plochu k prvoligovému utkání s Příbramí. Myslím si,
16
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že to byl pro skřipovské fotbalové naděje nezapomenutelný zážitek a že si tuto
akci patřičně užili. V průběhu nadcházejícího měsíce se ještě zúčastníme několika
fotbalových turnajů, plánujeme také opékání a ukončení sezóny s rodiči. Uplynulý
ročník završíme soustředěním ve sportovním areálu ve Valašské Bystřici v termínu
8.8.-11.8.2019. Chtěli bychom poděkovat všem našim hráčům za perfektní
přístup k zápasům, tréninkům a za vzornou reprezentaci TJ a obce Skřipov. Velký
dík patří rodičům, obci a ZŠ Skřipov, panu Radomíru Drašákovi za poskytnuté
zázemí k převlékání hráčů před zápasy a tréninky v prostorách pily Hrabství.
Děkujeme všem, kteří jakkoli podporují mladé fotbalisty TJ Sokol. Zároveň se
také těšíme na nové fotbalové zázemí ve Skřipově a samozřejmě na nadcházející
fotbalovou sezónu 2019/2020.
Za trenérský kolektiv TJ Sokol Skřipov Radek Komenda

www.skripov.cz
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Dětský den
V letošním roce se Dětský den konal 15. 6., a protože stále probíhá rekonstrukce
sportovního areálu ve Skřipově, organizátoři se rozhodli ho uspořádat v Hrabství
v areálu kulturního domu. Na přípravě a organizaci této akce se podíleli TJ Sokol
Skřipov, Obec Skřipov, SDH Skřipov, SDH Hrabství, JK Cars Team, Zahrádkáři
Skřipov, SK Slezan Skřipov, SRPDŠ, ČČK Hrabství, Myslivecký spolek Skřipov.
Všem spolkům děkuji, protože se nám opět podařilo připravit krásný den pro děti
a všichni jsme spolupracovali. Znovu připomenu, že žádný spolek nemá z této akce
zisk a výtěžek je darován základní škole a mateřským školkám Skřipov a Hrabství.
Poděkování patří i sponzorům, bez kterých bychom takový den připravit nemohli.
Hlavním sponzorem je již několik let firma HON a.s. a mezi další sponzory patří
Optys spol. s r.o., JK Cars Team, MT Golem. Všem sponzorům děkuji za podporu.

Dětský den proběhl za krásného počasí a pro děti jsme měli připravenu spoustu
atrakcí a zábavy za sladké odměny. Akce začínala v 14 hod a všichni se dobře bavili
až do 18 hod. Celkově nás navštívilo cca 160 dětí a 140 dospělých. Akci hodnotíme
jako povedenou a věříme, že bude i dále stejným způsobem pokračovat. Od
18 hod začala hrát místní kapela K-A-O, která hraje žánr POP-ROCK od 80.let
až po současnost. Tato kapela zajistila také hudební reprodukci i na Dětském dni
ve spolupráci s DJ Lukášem Galdiou. Moc děkuji za spolupráci během celého
sobotního dne.
Jiří Kubánek, hlavní organizátor akce
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TJ Fotbalové jaro muži a dorost
Oddíl mužů na jaře 2019 stále nemohl využívat místního sportovního areálu
z důvodu rekonstrukce ,a proto všechny jejich zápasy byly odehrány v nedalekých
Těškovicích na umělé trávě. Stejným způsobem musel i dorost sloučený s Raduní
odehrát všechna utkání v Raduni. Aktuálně je fotbalová sezóna 2018/2019
u konce a můžeme hodnotit a bilancovat. Oddíl mužů se umístil na krásném
8. místě ze 14-ti družstev. Vždy to může být lepší, ale zápasy na malém hřišti
s umělou trávou nám úplně nevyhovují a už se všichni těší na travnatý povrch
a domácí zázemí ve Skřipově, kde budou výsledky určitě lepší. Do Těškovic nás
jezdilo podpořit několik fanoušků, kterým moc děkujeme. Dále děkuji trenérovi
a všem, kteří s organizací pomáhají. I když jsem nechtěl, musím zmínit nejlepšího
střelce našeho mužského družstva, kterým se stává s počtem 10 gólů Jiří Kubánek,
DĚKUJI :-)

Tabulka
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

Pustá Polom ”B”

26

20

3

2.

Komárov

26

19

5

3

91:28

63

2

106:45

62

3.

Otice

26

16

4

6

78:43

52

4.

Horní Lhota

26

14

3

9

60:48

45

5.

Oldřišov ”B”

26

12

5

9

68:68

41

6.

Hněvošice

26

10

8

8

66:46

38

7.

Budišovice

26

11

4

11

92:71

37

8.

Skřipov

26

9

7

10

53:54

34

9.

Chvalíkovice

26

8

8

10

46:63

32

10.

Hrabyně

26

8

7

11

52:54

31

11.

Malé Hoštice ”B”

26

8

3

15

53:85

27

12.

Palhanec

26

7

3

16

38:66

24

13.

Kyjovice

26

5

3

18

42:92

18

14.

Raduň

26

2

3

21

33:115

9

Krátce zhodnotím i družstvo dorostu, které jsem poslední rok trénoval. Složení
dorosteneckého mužstva je 50% Skřipov a 50% Raduň. Po podzimu jsme byli
první a šli za jedním cílem, první místo udržet, hrát pěkný fotbal a postoupit
do krajského přeboru dorostu. Trénovali jsme pravidelně 2x týdně a absolvovali
zimní soustředění. Odehráli jsme několik přátelských utkání a jako trenér jsem
byl s přípravou spokojen. V jarní části jsme nezaváhali a všechny zápasy vyhráli.
Za celou sezónu jsme jen jednou prohráli a celkově nasbírali 51 bodů se skóre
www.skripov.cz
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70:20. Výsledkem našeho ročního snažení a práce s mládeží je vysněný postup.
Příští sezónu si kluci zahrají se soupeři jako Svinov, Hlučín, Dolní Benešov,
Polanka, Kobeřice, Rýmařov, Fulnek, Vřesina atd. Osobně si myslím, že je to
pro Skřipov i Raduň velký úspěch, když jsme dorost teprve loni zakládali. Všem
klukům k postupu gratuluji a přeji hodně úspěchů v nadcházející sezóně, kdy je
budeme vídat už u nás ve Skřipově. Velký dík patří organizačnímu týmu Skřipova
a Raduně a všem, kdo kluky podporovali a jezdili na všechny zápasy.

Výsledky zápasů:
Raduň „A“

-

Bolatice

6:1

(4:0)

Raduň „A“

-

Bohuslavice

5:0

(4:0)

Malé Hoštice

-

Raduň „A“

1:3

(1:1)

Raduň „A“

-

Vítkov

3:1

(3:0)

Litultovice

-

Raduň „A“

1:3

(0:2)

Raduň „A“

-

Vávrovice

5:1

(1:0)

Píšť

-

Raduň „A“

1:4

(1:2)

Raduň „A“

-

Kylešovice

2:1

(2:1)

Slavkov

-

Raduň „A“

0:3

(0:2)

Tabulka
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

Raduň-Skřipov

18

17

0

1

70:20

51

2.

Slavkov

18

14

1

3

68:21

43

3.

Vítkov

18

12

1

5

46:33

37

4.

Litultovice

18

11

0

7

73:36

33

5.

Vávrovice

18

9

2

7

69:38

29

6.

Bolatice

18

6

5

7

23:40

23

7.

Kylešovice

18

5

0

13

23:44

15

8.

Malé Hoštice

18

4

3

11

27:65

15

9.

Píšť

18

2

2

14

34:75

8

10.

Bohuslavice

18

2

0

16

21:88

6

Nejlepšími střelci byli: Michal Rubý 16 gólů, Michal Píšala 9 gólů a Matěj Lauček
8 gólů.
V jarní části sezóny 2018/2019 Skřipov reprezentovali tito hráči: Balhar Matěj,
Hlaváč René, Jaroš Dominik, Lauček Matěj, Melecký Martin, Pastyřík Standa,
Řeháček Štěpán, Vašíček Jakub, Nosek Jakub, Beránek Lukáš, Rubý Michal,
Vašíček Ondřej, Rubý Marek - vedoucí družstva, Kubánek Jiří - trenér, Pavel,
20
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Ladislav - trenér, Hlaváč René, Lauček Matěj, Balhar Matěj, Píšala Michal, Groda
Robin, Stružík Nikolas, Pavelek Ondřej, Kuzník Jakub, Jaroš Dominik, Muller
Jan.
Závěrem si vás všechny dovoluji pozvat na fotbal , ať už mužů, dorostu nebo žáků
v nové sezóně v novém areálu ve Skřipově.
Jiří Kubánek, předseda - trenér dorostu Sokol Skřipov

Přednáška pro seniory
Obec Skřipov a Zahrádkáři Skřipov uspořádali v zasedací místnosti obecního
úřadu ve středu 3. dubna 2019 přednášku hlavně pro starší občany na téma:
Ochrana před podomním prodejem, trestní
odpovědnost, prevence a ochrana osob a majetku,
dopravní prevence a kriminalita
Do zasedací místnosti se dostavilo kolem pětadvaceti
obyvatel obce. S různými tématy se střídali tři policisté
z Opavy a Hradce nad Moravicí. Přednášející přítomné
poučili, jak se chovat, když nás v domácnostech navštíví
podomní prodejci, jak chránit svůj majetek, své zdraví.
Nevpouštět do svého obydlí neznámé osoby, zabezpečit
si okna, dveře, mít své věci neustále pod kontrolou.
Policista z dopravního inspektorátu vybízel přítomné
k opatrnosti na přechodech, na viditelnost - nošení
světlého oblečení v šeru nebo tmě, potřebnost označit se
reflexními prvky. Nezapomínat na pravidelné zdravotní
www.skripov.cz
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prohlídky pro řidiče po 65 let věku. Také nenechat se ve starším věku utiskovat, ať
je to týrání fyzické nebo psychické.
Přednáška měla trvat zhruba 1,5 hod., pro svou zajímavost trvala přes hodiny dvě.
Po ukončení obdrželi účastníci od přednášejících letáky a knihy.
Veronika Víchová

Zájezd do Kroměříže
Zahrádkáři Skřipov uspořádali 3. května 2019 zájezd do Kroměříže na Florii Jaro.
Přes počáteční obavy z chladného a deštivého počasí se na nás usmálo štěstí a zájezd
jsme absolvovali bez problémů. Hned při vstupu jsme v uzavřených prostorách
zhlédli krásně naaranžované obří kytice, kterým jejich krásu znásobila na zemi
umístěná zrcadla. Přes tulipánové brány se vycházelo do venkovních zastřešených
prostor, kde prodejci nabízeli nádherné květiny, ovocné keře a stromky, nářadí,
různé léčivé produkty a další zboží. Mladí zahrádkáři předváděli přítomným
aranžování. Nechybělo také občerstvení a dostatek místa k posezení.

V rámci výstavy vystoupila skupina Duo Jamaha, na kterou se těšili lidé, kteří
s oblibou sledují televizní pořad na TV Šlágr.
Máme velkou radost, že se zájezd vydařil, a pokud nám bude osud nakloněn,
zopakujeme si to příště třeba na téma léto nebo podzim.
Zahrádkáři Skřipov, spolek, Veronika Víchová

22

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Sbírka šatstva
Je již tradicí, když na jaře obec pořádá sběr velkoobjemového odpadu, také my
se přidáme a uspořádáme sběr šatstva pro Diakonii Broumov. I tentokrát se
nám podařilo přijmout od občanů hodně pytlů a krabic s oblečením, peřinami,
knihami, obuví, hračkami a kuchyňským nádobím. Další sbírka se uskuteční
5. října opět společně s velkoobjemovým sběrem, kdy se ke sběru šatstva připojí
také ČČK Hrabství.
Zahrádkáři Skřipov, spolek přejí všem hezkou dovolenou a dětem slunečně dlouhé
prázdniny.
Veronika Víchová

Pozvánky na letní akce
›
›
›
›
›

6. 7. 2019
13. 7. 2019
20. 7. 2019
23. 8. 2019
31. 8. 2019

Rybářské závody
Nohejbalový turnaj
Den techniky
SEVER proti JIHU
Hrabský piknik

Pozvánka na rybářské závody na obecním rybníku Ešik
V sobotu 6. 7. 2019 se bude konat jubilejní desátý ročník rybářských závodů
u rybníku Ešik. Těchto rybářských závodů se může zúčastnit kdokoliv, kdo má
základní rybářskou výbavu. Startovné je 300 Kč. Sraz rybářů bude v 6:30 hod
a začátek soutěže v 7:00 hod. Konec soutěže a vyhlášení vítězů bude ve 13:00 hod.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: Hlavní soutěž bude v kategorii: „Největší
počet ulovených ryb“ (všechny ulovené ryby se sečtou) a zvláštní cena bude za
„Největší rybu“ (tedy nejdelší rybu). Lovit se mohou všechny ryby kromě dravců.
Jelikož je počet míst omezen, nahlaste svou účast písemně na email: spolek.
rybaru@email.cz nebo telefonicky na tel.: 720 320 393, a to nejpozději do čtvrtku
4. 7. 2019. Odpoledne po ukončení rybářské soutěže bude zahájeno chytání pro
veřejnost. Případní zájemci si mohou bez poplatku zachytat. Samozřejmě, pokud
si budou chtít ulovenou rybu nechat a odnést domů, mohou si ji koupit. Lov
pro veřejnost bude od 13:00 do 19:00 hod. Po celý den bude pro návštěvníky
rybářských závodů a veřejnost připraveno občerstvení (grilované ryby, klobásy,
pivo atd.) a projížďky v motorovém člunu. Na vaši návštěvu se těší členové Spolku
rybářů Skřipova a Hrabství.
Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku rybářů Skřipova a Hrabství, z.s.

www.skripov.cz
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Pozvánka na nohejbalový turnaj
Jménem SK Slezan Skřipov, z.s. bychom vás rádi pozvali na třetí ročník turnaje
v nohejbale, který se bude konat v sobotu 13. července opět na hřišti s umělým
povrchem v areálu ZŠ a MŠ Skřipov. Začátek turnaje bude odpískán v 8:00 hodin.
Hraje se v tříčlenných týmech. Cena startovného za tým činí 300 Kč. V ceně
startovného je občerstvení s nápojem pro každého hráče. Divácká účast bude
velmi vítaná. Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání akce. Hlásit se
můžete u Tomáše Duška ml. osobně nebo na čísle 607 175 195.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Utkání Sever proti Jihu
Vážení spoluobčané, chceme vás informovat, že tradiční utkání Sever proti Jihu
s navazující zábavou pro děti a večerní zábavou je přesunuto z pátku 28. 6. na
pátek 23. 8. 2019. Utkání je přesunuto z objektivních důvodů rekonstrukce hrací
plochy. Budeme se těšit na vaši účast v tomto náhradním termínu!

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 9 2019
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: Červen 2019
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