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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
letošní léto je za námi, uběhlo rychle, zřejmě proto, že bylo plné různých kulturních
a sportovních akcí. Začátek prázdnin byl vskutku dramatický, když v neděli 30.6.
v odpoledních hodinách vypukl lesní požár nad rybníkem Ešikem. S tak velkým
požárem jsme se dosud v našem blízkém okolí nepotýkali: do hašení bylo nasazeno
16 hasičských jednotek s přibližně 80ti hasiči, vrtulník s bambi vakem a celý
zásah byl ztížen o evakuaci blízkého dětského tábora. Naše jednotky z Hrabství
a ze Skřipova nejenže byly u zásahu jako první, ale předvedly profesionální práci
a vysoké nasazení. Jednotka z Hrabství byla také určena k dohašování požářiště
a hlídala možná místa nových ohnisek až do úterního rána. Oběma jednotkám,
stejně jako všem zúčastněným, patří velké poděkování za zvládnutí takto náročné
situace, se kterou se naše jednotky běžně nesetkávají. Zvláště bych rád poděkoval
paní Pavle Boháčové, která místo odpočinku po svatbě, přichystala pro evakuovaný
tábor prostory kulturního domu a věnovala dětem svatební občerstvení. Jsem také
rád, že se mi podařilo zmobilizovat, dovolím si říct, „krizový štáb“, ve složení Eva
Ulmanová, Martina Petrášová a Radomír Drašák, který ve spolupráci s vedoucí
místního obchodu paní Vlaďkou Gottwaldovou zásoboval zasahující hasiče
pitnou vodou a poté svačinami. Vzhledem k úmornému vedru byl rychlý přísun
pití k hasičům oceněn. Doufám, že se s podobnou situací dlouho nepotkáme, ale
pokud ano, víme, že na ni dokážeme na všech úrovních adekvátně zareagovat.
Po tomto dramatickém úvodu pokračovalo léto už v klidnějším tempu tradičních
i nových akcí, které pořádaly spolky působící v naší obci. V částečně vyčerpaném
4
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rybníku Ešik proběhly 6. 7. rybářské závody, 13. 7. uspořádal Slezan nohejbalový
turnaj a 20. 7. pak JSDH Hrabství Den techniky na hřišti v Hrabství. V srpnu
došlo k dlouho očekávanému otevření rekonstruovaných šaten na hřišti ve
Skřipově. Po úvodních ceremoniích a požehnání otcem Máriem se začalo hned
s fotbalem. Divákům se představila v přátelských utkáních obě žákovská družstva
a následně v mistrovském utkání muži. Bohužel premiéra na domácím trávníku
ani jednomu družstvu nevyšla. Den pak završilo letní kino. Hned následující
týden využil nové prostory SK Slezan Skřipov k uspořádání tradičního utkání
Sever-Jih s programem pro děti a večerní hudební produkci. Prázdninové měsíce
uzavřel Hrabský piknik pod taktovkou děvčat z ČČK. A léto definitivně skončí
21. 9. pohárovou soutěží v hasičském sportu, kterou pořádá SDH Hrabství na
hřišti ve Skřipově.
Děkuji všem spolkům za pořádání kulturních a společenských akcí a dětem přeji
šťastné vykročení do nového školního roku.
Ing. Radim Čech, Starosta obce

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 7. zasedání konaného dne 26. 6. 2019 schválilo:
86/7
Program zasedání-rozšíření o bod: změna územního plánu – řešení
financování
87/7
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Skřipov, okres Opava, IČ 75027186 k 31. 12. 2018
88/7
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Skřipov okres Opava za rok 2018, a to bez výhrad
89/7
Převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská Škola Skřipov, okres Opava za rok 2018 ve
výši 24 339,76 Kč dle § 30 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění do rezervního fondu organizace
90/7
Převod z rezervního fondu do investičního fondu dle § 30 zák. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ve
výši 100 000 Kč
91/7
Účetní závěrku Obce Skřipov, IČ 00300659 k 31. 12. 2018
92/7
Celoroční hospodaření obce za rok 2018, a to bez výhrad
93/7
Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Skřipov za
rok 2018 bez výhrad
94/7
Poskytnutí finančního daru ve výši 1 764 Kč na spolufinancování nákladů
vzniklých v souvislosti s provozem leaserového rychloměru LTI 20/20
www.skripov.cz
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TruCam a uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Skřipov a Městem
Hradec nad Moravicí, Opavská 265, IČ 00300144
Obec se v minulosti podílela na koupi laserového rychloměru LTI 20/20
TruCam pro Policii ČR v Hradci nad Moravicí. Každým rokem dle dohody
obec přispívá formou daru na jeho provoz dle počtu obyvatel. Ve Skřipově
bylo odslouženo policií 5 hodin, vybrány 3 pokuty v celkové výši 600 Kč.
95/7
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu č. 9/2019 na
poskytnutí dotace ve výši 7 500 Kč uzavřenou mezi Obcí Skřipov a SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrabství, pobočný spolek, 747 41
Skřipov – Hrabství 48, IČ 02244110
SDH Hrabství dodalo seznam přihlášených dětí na tábor v červenci 2019 –
26 osob. Smlouva ze dne 21. 5. 2019 usnes. č. 54/5 obsahuje příspěvek na
tábor ve výši 5 500 Kč. Nyní se jedná o navýšení dotace o 7 500 Kč, celkem
tedy 13 000Kč (26 dětí, příspěvek 500 Kč na dítě).
96/7
Dotaci ve výši 25 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2019 uzavřenou
mezi Obcí Skřipov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skřipov,
pobočný spolek, 747 45 Skřipov, IČ 75113759
Sbor dobrovolných hasičů ve Skřipově si podal žádost na pořízení vycházkových
obleků pro mladší hasiče. Dotace je určena na 5 ks obleků.
97/7
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření řešilo příjmy – penále za prodloužení stavby šaten, koupi
přívěsného vozíku na převoz sekačky, nákup elektrocentrály pro činnosti
mimo dosah elektrické energie.
98/7
Dodatek č. 4 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 vícepráce a méněpráce skutečného provedení stavby. Výsledná
částka 5 361 084 Kč. Původní rozpočet 5 386 104 Kč.
ZO souhlasilo:
99/7
Se spolufinancováním celkových způsobilých výdajů projektu
„Vybudování multimediální učebny a posílení vnitřní konektivity v ZŠ
Skřipov“ ve výši 5% a s předfinancováním výdajů za projektové aktivity
z rozpočtu obce pro rok 2020.
Změna územního plánu a jeho financování – z tohoto bodu programu
nebylo přijato usnesení – starosta byl pověřen sdělit odboru územního
plánování Magistrátu města Opavy, že obec změnu Územního plánu
platit nebude.
6
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Zastupitelstvo obce na 8. zasedání konaného 9. 9. 2019 schválilo:
100/8 Program zasedání
Zastupitelstvo obce Skřipov schválilo Program včetně rozšíření o bod 9)
Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi Městysem Březová a Obcí
Skřipov týkající se projektu „Protipovodňová opatření obcí Březová, Skřipov
a Větřkovice.
101/8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby č. IV-12-8016012/2 Skřipov 191, P.Č. 257, POS.
VNN/KNN mezi Obcí Skřipov a ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou
společností ALBREKO s.r.o. ve výši jednorázové náhrady 10 000 Kč bez
DPH za věcné břemeno.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene a výši jednorázové
náhrady z důvodu přeložení elektr. vedení do pozemku obce Skřipov.
102/8 Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nové nízkoemisní zdroje – „Kotlíkové půjčky“ Obce Skřipov
Pro pokračování v projektu Kotlíkových půjček je pro obec zákonnou povinností
vyhlásit podmínky programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nové nízkoemisní zdroje – „Kotlíkové půjčky“ Obce Skřipov. Tento
program je zveřejněn na úřední desce. Další informace naleznete v tomto čísle
zpravodaje v článku Kotlíkové půjčky.
103/8 Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na
Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad
stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nízkoemisní
zdroj.
Zastupitelé schválili tento návrh smlouvy s podmínkami z Programu na
Poskytování návratných finančních výpomocí – tzv. Kotlíkových půjček.
104/8 Převod nemovitých věcí – pozemků parc. č. 339/1 o výměře 1244 m2,
parc. č. 339/2 o výměře 500 m2 a parc. č. 338/2 o výměře 2802 m2 k.ú.
Hrabství dle Geometrického plánu č. 287/-49/2019 ze dne 5. 9. 2019
koupí do vlastnictví Obce Skřipov ve výši celkem 136 380 Kč.
Jedná se o koupi pozemků, které budou sloužit částečně pro směnu s majitelem
pozemku pod hřištěm v Hrabství, čímž dojde k narovnání vlastnických
vztahů, a částečně pro budoucí zřízení technického zázemí hřiště.
105/8 Smlouva o zřízení služebnosti ve prospěch vlastníků na obslužnost cesty
na pozemku parc. č. 360/2 a části pozemku parc. č. 360/1 k.ú. Hrabství
dle grafického znázornění v Geometrickém plánu č.287-49/2019 ze dne
5. 9. 2019.
www.skripov.cz
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106/8

107/8

108/8

109/8

Aby mohlo dojít k rozdělení pozemků a následný převod pozemků do
vlastnictví obce, musí být zajištěna obslužnost cesty k pozemkům, vzniklým
tímto rozdělením, z tohoto důvodu schvalovalo zastupitelstvo smlouvu
o zřízení služebnosti.
Převod nemovité věci – pozemek parc. č. 255/1 o výměře 94 m2 k.ú.
Hrabství do vlastnictví obce Skřipov ve výši celkem 2 820 Kč.
Jedná se o pozemek pod komunikací, koupí budou narovnány majetkové
vztahy.
Předložené Zásady hospodaření s prostředky Sociálního fondu obce
Skřipov
Sociální fond obce byl pozměněn v části příspěvku na stravování, kde byl
přidán příspěvek na stravenky.
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření řešilo navýšení položek na opravu budovy Moštárny,
rozšíření VO Hrabství, rizikové kácení stromu na pozemku obce, navýšení
dovybavení budovy šaten na hřišti ve Skřipově, opravy chodníku po havárii
na kanalizaci před ZŠ.
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku týkající se projektu
„Protipovodňová opatření obcí Březová, Skřipov a Větřkovice“ mezi
převodcem Městys Březová a nabyvatelem Obcí Skřipov v pořizovací
ceně „Protipovodňová opatření – Skřipov“ 1 925 637 Kč a „Povodňový
plán“ 73 797,90 Kč.
Podle pravidel dotace po ukončení 5leté udržitelnosti projektu
„Protipovodňová opatření obcí Březová, Skřipov a Větřkovice“ převádí
žadatel (Městys Březová) bezúplatně obcím Skřipovu a Větřkovicím majetek
získaný z dotace. Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas, 2 sirény
a srážkoměr včetně Povodňového plánu.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, aby se obec Skřipov
mohla stát majitelem pozemku, na němž se nachází hřiště v Hrabství. Tuto
nelehkou majetkovou situaci obec řešila v průběhu pětadvaceti let několikrát, ale
vždycky neúspěšně.
Proto v prvé řadě patří naše poděkování sourozencům Pavlovi a Petrovi Večerkovým
z Hrabství, kteří byli ochotni prodat obci Skřipov svůj pozemek. Tento pozemek
teď obec může vyměnit s vlastníkem největšího pozemku pod hřištěm v Hrabství
8
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a stane se tak po mnoha letech neúspěšných jednání jeho vlastníkem. Ještě jednou
proto bratrům Večerkovým děkujeme za jejich ochotu, díky níž se podařilo vyřešit
mnohaletou patovou situaci.
Dále děkujeme paní Marii Liché, která obci prodala svůj díl pozemku pod hřištěm
a panu Ambrožovi, který souhlasil s výměnou pozemků.
Eva Ulmanová

Obec se snaží každoročně o získání dotací
Sociální zařízení v mateřské škole Hrabství
9. 1. 2019 byla podána žádost o dotaci do Programu pro obnovu a rozvoj venkova
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která dne 15. 3. 2019 byla bohužel zařazena
jako náhradní. Oprava koupelny včetně rozvodů měla proběhnout během letních
prázdnin z rozpočtu obce. Do výběrového řízení na tuto zakázku se nepřihlásila
žádná firma a z tohoto důvodu se rekonstrukce koupelny odkládá na příští rok.

Studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby
nakládání se srážkovými vodami v obci Skřipov
Obec Skřipov podala 11. 1.2019 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami
na území, příp. části území, obce ŽPZ/02/2019 na zpracování studie. Požadovaná
výše dotace 116 160 Kč z celkové částky 154 880 Kč byla poskytnuta. Nyní
zastupitelé probírají nejvhodnější variantu pro zpracování budoucí projektové
dokumentace.

Rekonstrukce parkovací a odstavné plochy u bytových domů
Hrabství
27. 2. 2019 byla podána žádost o dotaci do programu Ministerstva pro místní
rozvoj na rekonstrukci parkovací a odstavné plochy před bytovkami v Hrabství.
Projekt řešil navýšení kapacity parkovací plochy využívané i při akcích v kulturním
domě, včetně úpravy plochy točny s celkovými náklady cca 4,2 mil. Kč, dotace
by činila 1 mil. Kč. Bohužel dotace nebyla obci přidělena a z tohoto důvodu se
rekonstrukce odkládá. Na tento finančně náročný projekt se bude obec snažit
získat prostředky z dalších dotačních titulů.

Projektová dokumentace – rekonstrukce hasičské zbrojnice
Skřipov
Žádosti na projekt hasičské zbrojnice z programu „Podpora přípravy projektové
dokumentace 2019“ – Moravskoslezský kraj, která byla podána 6. 3. 2019, nebylo
vyhověno, projekt byl dne 18.6.2019 zařazen jako náhradní.
www.skripov.cz
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Oprava křížů a božích muk v obci Skřipov
Obec podala žádost o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu
z programu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Předmětem projektu byly opravy křížů ve Skřipově a Hrabství.

Kotlíkové půjčky
30. května 2019 byla podána žádost o uvolnění prostředků ze SFŽP ČR na
předfinancování výměn kotlů za nízkoemisní zdroje z kotlíkových dotací,
tzv. Kotlíkové půjčky. Kotlíkové půjčky slouží pro předfinancování výměny
nevyhovujícího kotle. Obec dle zjištěného zájmu občanů požádala o 4,41 mil. Kč
ze SFŽP, kdy by měla být schopna uspokojit cca 21 žadatelů o tuto půjčku.
Žádost byla akceptována 7. srpna 2019. Nyní obec čeká na uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace.

Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017
Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

ODPADY
Úhrada za odstraňování komunálních odpadů
Upozorňujeme občany na úhradu poplatku za odstraňování komunálního odpadu
za druhé pololetí 2019. Termín úhrady je do 31.10. 2019. Poplatek na osobu pro
druhou splátku činí 246 Kč. Úhrada je možná na účet č. 1842511389/0800 nebo
10
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v hotovosti v pokladně OÚ ve Skřipově. Upozornění se netýká těch, kteří již
uhradili poplatek za celý rok.
Pytle na plastový odpad a na tetrapacky důkladně uvazujte provázkem –
Nepoužívejte GUMIČKY, ty vlivem slunce praskají. Děkujeme

Připomínáme - Kovové popelnice již nebudou, nová bude už
jen plastová
Upozorňujeme občany, že do plastových popelnic je zakázáno vhazovat horký
odpad, například popel, z důvodu možného vzniku požáru. V případě propálení
nádoby bude nová dodána pouze na vlastní náklady uživatele. Ke svozu chystejte
pouze popelnice, které jsou plné! Vystavením poloprázdné nádoby na odpad
zvyšujete náklady obce na odstraňování odpadů.

Kontrolujte označení popelnic - Kódy
Před vystavením popelnicové nádoby před svůj dům zkontrolujte, zda je na
nádobě nalepený čtecí kód. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna.
Každá nádoba má být označena 2 ks kódů nad uchem – viz obrázek. Pokud si
všimnete, že máte pouze jeden nebo vám chybí oba, nahlaste poslední čtyřčíslí
kódu neprodleně e-mailem, telefonicky či osobně. Kódy dodává svozová služba
SLUMBI, je tedy nutné oznámit ztrátu co nejdřív, aby vám byl kód doručen včas.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
a nově kontejnerů na nebezpečný odpad
V sobotu 5. října 2019 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00 hodin. Dbejte
jejich pokynů!
Nebezpečné odpady - rozpouštědla, kyseliny, zásady, chemikálie, pesticidy,
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné
chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nebezpečné léky
Velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, matrace, elektroodpad, podlahové
krytiny
Pneumatiky se nesbírají, nejsou velkoobjemovým odpadem – jejich zpětný odběr
zajišťují pneuservisy.
Stanoviště kontejnerů:
›› Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
›› Hrabství - před hasičskou zbrojnicí
Neukládejte odpad na sběrná místa mimo výše určenou dobu! Tato služba je
zajišťována pro občany, ne pro podnikající osoby, ani firmy!
www.skripov.cz
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Svoz odpadu
Domovní odpad – od 17.10. započne týdenní svoz domovního odpadu – každý
čtvrtek, do tohoto data je odpad svážen co 14 dní – sudý čtvrtek
Plasty (modré pytle) a tetrapacky (žluté pytle) – každé sudé pondělí
Bioodpad – svoz probíhá sudou středu – poslední svoz proběhne 13. 11. 2019
Děkujeme, že třídíte odpad!

Kotlíkové půjčky
Jak jsme vás již informovali, začátkem roku vyhlásilo Ministerstvo pro životní
prostředí národní dotační titul na tzv. Kotlíkové půjčky. Bezúročné půjčky mají
sloužit k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných
domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací). Občané, kteří mají
zažádáno v 3. výzvě kotlíkových dotací na Moravskoslezském kraji a nemají na
samotnou realizaci finance, které jim budou Kotlíkovou dotací částečně vráceny,
mohou od 14. 10. 2019 zažádat obec o bezúročnou půjčku s možností splácení
10 let.
Podmínky poskytnutí půjčky:
›› Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti na katastru Skřipova (k.ú Skřipov,
k.ú. Hrabství)
›› Žadatel o půjčku musí mít schválenou kotlíkovou dotaci z Moravskoslezského
kraje
›› Žadatel nesmí mít vůči obci Skřipov neuhrazené závazky po splatnosti.
›› Žadatel se nesmí nacházet podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v úpadku nebo nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu nebo
tento návrh sám nepodal nebo nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.
›› Vůči žadateli, případně vůči jeho majetku není navrhováno nebo vedeno
řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí nebo navrhovaná či
prováděná exekuce.

12
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Český červený kříž a dárci naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek v Ostravě, každoročně
oceňuje lidi, kteří bezúplatně darují svou krev. Oceňuje je
medailí nebo křížem určité třídy podle počtu odběrů krve.
S jejich souhlasem je zveřejňujeme:
›› Bc. Dušan Řeháček r. 2009 – zlatá medaile (40 odběrů), r. 2018 – zlatý kříž
III. třídy (80 odběrů)
›› Milan Tengler r. 2012 – zlatý kříž III. třídy (80 odběrů)
›› Jan Boháč r. 2015 – zlatá medaile (40 odběrů)
›› Stanislav Binar – zlatý kříž II. třídy (120 odběrů)
Děkujeme všem, i těm, kteří tady nejsou uvedeni, že se umějí podělit o tak vzácnou
a životy zachraňující tekutinu, jako je krev.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Rušení dvojhrobů ve Skřipově
Místní hřbitov ve Skřipově poskytoval v minulosti možnost uložení zemřelých
z Hrabství, Jakubčovic a Skřipova. Jedná se o tradiční hřbitov u kostela, kde
v současné době nebylo možné Řádem veřejného pohřebiště striktně předepsat
linie, ať již dvouhrobů, jednohrobů nebo urnových náhrobků.
Zřízením nových hřbitovů v Jakubčovicích a Hrabství došlo k postupnému
uvolňování hrobů. V sedmdesátých letech nastal boom výstavby dvojhrobů,
kdy následně došlo k situaci, že na hřbitově již nebylo možné dvojhroby stavět.
Doposud je možno zřídit jednohrob, je také dostatek místa pro zřízení hrobu
urnového.
Doba pokročila a nyní zažíváme opačný boom, kdy se množí rušení dvojhrobů
a na jejich místo stavějí nájemci pomníky urnové. Více dochází ke zpopelňování
zesnulých a možnost uložit urnu do menšího hrobu, který nepotřebuje tak velkou
péči. Tím ale dochází k celkové změně vzhledu hřbitova.
Obecní úřad se snaží s nájemci přímo na místě samém najít nejoptimálnější
řešení, aby bylo možné využít zrušený dvojhrob na případné zřízení jednohrobu
nebo urnového hrobu. Ale přesto se stává, že se domluvené rozměry nedodržují,
neodstraní původní základ a neupraví dostatečně terén kolem nově vzniklého
urnového hrobu, v potaz je třeba vzít i bezpečnost osob pohybujících se na
hřbitově.
Proto očekáváme od nájemců hrobového místa rozvážnost při změně typu hrobu
a dodržování dohodnutých podmínek.

www.skripov.cz

13

Opětovně ještě připomínáme nájemcům hřbitovního místa, že Obec Skřipov má
schválený Řád veřejného pohřebiště, ve kterém ukládá nájemci hrobu oznámit
jakékoliv práce na hřbitově. Ať je to výkop hrobu, stavba nebo rekonstrukce
pomníku se oznamuje na obecním úřadě, který k těmto pracím vydává souhlas.
Děkujeme.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Obecní knihovny
Přiblížil se nám podzimní čas – dny se krátí, ochlazuje se a více prší. Není nad čas
trávený s knihou. U dětí probouzí na rozdíl od televize fantazii, rozšiřuje slovní
zásobu. U dědečků a babiček trénuje paměť. Proto máme pro naše čtenáře jediný
vzkaz – hurá do knihovny!
Registrace na celý rok stojí jen 20 Kč pro dospělého a 10 Kč pro dětského čtenáře.
Naleznete u nás mnoho inspirativních knih, stačí si jen vybrat. Pokud knížku
nenajdeme u nás, rádi vám zajistíme vypůjčení knih z Hradce nad Moravicí.
Jsme tady pro vás:
›› Ve Skřipově každou středu od 14:00 do 17:00
›› V Hrabství liché úterý od 14:30 do 16:00.

Zájezd pro seniory v roce 2019
Rok utekl jako voda a již od jara jsem byla oslovována našimi občankami, kdy
pojedeme někam na zájezd a ať je zapíši do seznamu, že určitě pojedou. A tak
v úterý 6. srpna jsme vyrazili téměř v plném počtu na prohlídku hradu Šternberk.
Absolvovali jsme základní okruh, který obsahoval prohlídku gotické kaple, chodby,
rytířského sálu, hradních pokojů a zrekonstruované Liechtenstejnské kuchyně.

14

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Následovala exkurze pivovaru v Litovli s velice zajímavým výkladem o výrobě piva.
Zlatým hřebem této prohlídky byla ochutnávka 9-ti druhů piv, kterou ocenili
nejenom chlapi. Vedle pivovaru byl pro nás připraven chutný oběd s moučníkem
a nápojem. Myslím, že na návštěvu Litovle budeme rádi vzpomínat.
Třetí zastávkou byla návštěva muzea výroby tvarůžek v Lošticích. Jejich výroba sahá
až do 15. století, kdy si jej vyráběli obyvatelé sami doma. Prohlídka obsahovala
volné filmové zpracování historie výroby tvarůžku, expozice ukázala hlavní
postupy ve zpracování tvarůžků z tvarohu a také osudy jejich výrobců. Ukončena
byla návštěvou prodejny, ve které byla možnost si nakoupit celý sortiment
olomouckých tvarůžků a dalších specialit.
Velice nás těší, že se všem zájezd líbil, a děkujeme za pochvalu.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Školní rok 2019/2020
Prázdniny nám jako vždy utekly velice rychle a žáky čeká období učení a poznávání.
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 2. září společným setkáním
žáků školy, učitelů, rodičů prvňáčků a hostů. V letošním roce usedlo do školních
lavic v naší škole 177 žáků, z toho 21 prvňáčků, školní družinu bude navštěvovat
60 žáků a mateřské školy celkem 44 dětí - 18 dětí v Hrabství a 26 dětí ve Skřipově.
Ve škole působí také odloučené pracoviště ZUŠ Hradec nad Moravicí, kde se žáci
mohou vzdělávat v hudebním a výtvarném oboru.
Kromě učitelů působí ve škole také speciální pedagog, asistenti pedagoga, rodiče
mohou využít služeb paní logopedky, v mateřské škole v Hrabství působí kromě
učitelek ještě chůva.
Na začátek nového školního roku se asi nejvíce těšili prvňáčci, kterým se vstupem
do školy otevírá úplně nový svět. Přeji prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, aby
se na vyučování těšili a do školy chodili rádi. Doufám, že to pro ně budou milá
a příjemná překvapení.
My pedagogové vstupujeme do nového školního roku se záměrem dále zkvalitňovat
podmínky pro vzdělávání dětí a žáků a vytvářet ve škole prostředí, kde se bude
dětem a žákům líbit, kde je to bude bavit a budou se moci všestranně rozvíjet.
Kromě učení jsme pro děti a žáky školy připravili také spoustu jiných aktivit, které
žákům zpestří výuku a obohatí jejich rozhled. V měsíci říjnu vyjedou někteří žáci
na jazykově poznávací a vzdělávací pobyt do Velké Británie, dvě třídy se zúčastní
ekologického a přírodovědného pobytu v ekologickém centru Sluňákov v Horce
nad Moravou, v průběhu ledna a února se zúčastní tři ročníky ozdravného pobytu
s environmentálním vzděláváním na Drahanské vrchovině, žáky 7. a 5. ročníku
čeká lyžařský kurz, připravujeme výlety, exkurze, návštěvy divadla, kina, výstavy
www.skripov.cz
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a projektové dny. Pro mimoškolní činnost žáků nabízí škola 14 zájmových
kroužků.
Také samotni žáci se budou podílet svou činností na různých akcích školy a akcích
pro veřejnost – zábavné odpoledne pro děti a rodiče, Vánoční jarmark, výstavy,
Den otevřených dveří, kulturní programy na akcích obce, setkání s důchodci,
úklidové akce Uklidíme Česko apod. Chceme rozšířit spolupráci se zřizovatelem
školy, místními spolky a firmami a více se zapojit do jejich aktivit.
Děkuji zřizovateli školy a obecnímu zastupitelstvu za velkou podporu, kterou
škole věnují. Děkuji také všem sponzorům z řad rodičů, spolků i firem, kteří se
školou spolupracují a škole věnují věcné nebo finanční dary. Všichni si velmi
vážíme jejich přízně a těšíme se na další spolupráci.
Přála bych si, aby se žáci i v tomto školním roce chovali k sobě i dospělým slušně
a s úctou. Každý z nás je jiný a má jiné možnosti, proto je důležité naučit se
pomáhat slabším a mít pro tyto odlišnosti pochopení.
Přeji všem pracovníkům školy, žákům i rodičům, aby tento školní rok, který
je před námi, byl rokem klidným, příjemným a veselým. Hodně sil, trpělivosti
a zdraví.
Mgr. Eva Víchová

Poděkování
Paní učitelka a děti prvního ročníku děkuji Ing. Janu Víchovi za dárek v podobě
alb se samolepicími fotografiemi dětí. Tím, že na začátku školního roku děti ještě
neumějí číst, samolepící fotografie jim usnadní orientaci v učebnicích, pracovních
sešitech a pomůckách. Zároveň si vzájemnou výměnou fotografií děti vytvoří
album třídy.
Mgr. Renáta Havlíková

Ekosystém les
Prosluněný čtvrtek 5. září byl ve znamení poznávacího pěšího výletu do okolních
lesů. Akce pod názvem Ekosystém les se zúčastnili žáci 6.-9. ročníku naší základní
školy. Přestože se v hodinách přírodopisu o zvířatech a rostlinách učí mnohé, není
nad přímý kontakt s matkou přírodou. A tak jsme vyrazili a ptali se…
Jak zjistit stáří stromů? Jak zní vábení jelenů? Kdo nosí na hlavě toulce a kdo
lopaty? A co jsou to světla, slechy a běhy? To vše a mnohem více jsme se dověděli
v průběhu dne od členů místního mysliveckého spolku a pracovníků Městských
lesů Opava. Děti byly nadšeny z poutavého vyprávění o lese, o zvířatech a jejich
ochraně, o myslivosti a o všem, co k této krásné práci patří. Praktická ukázka
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vábení jelenů, kterou žákům předvedl pan Ing. Radomír Drašák, byla pro žáky
nezapomenutelným zážitkem. Žáci se také seznámili s funkcí lesní školky jako
specializovaného provozu, jehož účelem je pěstování sazenic lesních dřevin pro
umělou obnovu lesa, příprava půdy s cílem vytvořit optimální podmínky pro
setbu a další vývoj a pěstování semenáčků.
Počasí nám přálo, a tak jsme si na závěr mohli opéct i buřty a občerstvit se v místní
myslivecké chatě.
Celý den byl skvěle zorganizován. Všem, kteří se na této akci podíleli, členům
mysliveckého spolku a pracovníkům Městských lesů Opava, patří veliký dík.
Děkujeme za vstřícný přístup při organizaci této akce a čas, který pořadatelé s žáky
a pedagogy strávili. Budeme se těšit na další společnou akci.
Mgr. Martina Bálová

Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech, realizovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2018/2019 škola ukončila realizaci projektu s názvem Skřipov,
škola pro všechny děti s reg. číslem „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001434.
Celkové způsobilé výdaje projektu činily 856 529 Kč, z toho z Evropského
sociálního fondu činí částka 728 049,63 Kč a ze státního rozpočtu činila částka
128 479,37 Kč. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřských škol
do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí
a žáků. Pedagogové se zapojili do vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti.
Škola získala dotaci z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2018/ 2019. Přidělená částka ve výši 18 874 Kč byla určena na
dopravu žáků 1.-3. ročníků ze školy do bazénu a zpět.
Naše škola pokračovala v realizaci projektu CESTA, registrační číslo CZ.02.3.
68/0.0/0.0/16_010/0000569, podpořeného v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit počet pedagogů MŠ a ZŠ
v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní
kolegiální podporu.
Škola se zapojila do spolupráce a realizace na projektu OP VVV „Přímá a jasná
podpora školské inkluze-otázka školy, rodiny, okolí“ s registračním číslem projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239. V rámci tohoto projektu pracoval v naší
škole školní speciální pedagog, zapojení účastníci absolvovali odborná školení,
příjemce dotace zajistil škole metodické vedení a administrativní podporu
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k realizaci projektových aktivit, pedagogové v rámci projektu vedli doučování dětí
a kroužky na podporu čtenářské gramotnosti pro žáky 1. stupně ZŠ. Příjemcem
dotace byla Slezská univerzita v Opavě.
Začala první etapa realizace projektu: Ozdravné pobyty s environmentálním
programem. Předmětem projektu jsou pětidenní ozdravné pobyty v oblasti
s vyhovující kvalitou ovzduší pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Celkový počet účastníků
EVP 90 žáků. Výše neinvestiční dotace činí 157 000 Kč, finanční prostředky
poskytl Státní fond životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu
Životní prostředí.
Došlo k realizaci projektu Zahrada s přírodními prvky ZŠ Skřipov - Výzva
č. 16/2017Státního fondu životního prostředí ČR. Předmětem projektu bylo
vytvoření přírodní zahrady v ZŠ Skřipov. V rámci projektu došlo k instalaci 15
objektů, úpravě zahrady o ploše 700 m2, bylo pořízeno 22 pomůcek a budou
realizovány 2 participační aktivity.
Škola získala neinvestiční dotaci ve výši 391 602 Kč. Tento požadavek na podporu
představuje 85% z celkových uznatelných nákladů akce ve výši 460 708 Kč.
Škola získala dotaci v rámci Výzvy podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II s názvem projektu Škola Skřipov II.
Projekt, který je v realizaci, je zaměřen na personální podporu, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, podporu rozvojových aktivit dětí, spolupráci s rodiči
dětí a spolupráci s veřejností. Celkové způsobilé výdaje činí 1 257 521 Kč.
Škola se zapojila do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem
„Sportuj ve škole“, který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc“ Projekt je
určen žákům 1.-5. roč. základních škol.
Dne 31. 5. 2019 podala Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava,
příspěvková organizace žádost do 16. výzvy s názvem „MAS OPAVSKO – IROPVzdělávání 2019“, projekt s názvem: Vybudování multimediální učebny a posílení
vnitřní konektivity v ZŠ Skřipov. Multimediální učebna umožní využívat nejnovější
technologie a zařízení pro výuku informatiky, cizích jazyků a přírodních věd. Pro
řízení výuky se bude používat speciální software. Ve výuce informatiky budou žáci
využívat i nově pořízené robotické stavebnice (naučí se základům programování).
V rámci projektu bude řešena konektivita školy k veřejnému internetu i vnitřní
konektivita školy. Celková výše projektu: 1 992 772,81 Kč.
Mgr. Eva Víchová

Exkurze Praha - TERIBEAR
Dne 12. 9. 2019 se naši sedmáci zúčastnili exkurze do Prahy. Den jsme nezahájili
úplně šťastně, protože se nám pokazila lokomotiva a vlak byl o 85 minut opožděn.
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Museli jsme sice upravit program, ale to nám nezabránilo splnit hlavní úkol naší
exkurze. Dříve, než jsme se vydali udělat dobrý skutek, navštívili jsme MUZEUM
SMYSLŮ – zažili jsme jedinečné dobrodružství, které zpochybnilo naše smysly,
dokonce i ty, o kterých jsme ani netušili, že je máme. Muzeum, v němž nic kolem
nás nebylo takové, jaké se to zdálo.
Posilnění obědem jsme vyrazili na vrchol Vítkov, odtud
byl nejen nádherný výhled na celé naše hlavní město, ale
hlavně se zde konal běh pro nadaci TERIBEAR. Jedná se
o sportovně-charitativní akci určenou všem, kdo chtějí
pomoci znevýhodněným dětem, za každý uběhnutý kilometr
získá nadace Terezy Maxové 30 Kč. Podařilo se nám za
necelé dvě hodiny uběhnout 171 km a získat tak pro nadaci
5 130 Kč.
Děkujeme žákům sedmého ročníku, že i přes značnou únavu podali neuvěřitelný
výkon ve snaze naběhat co nejvíce kilometrů a pomoci tak druhým.
Hana Salzmannová, Barbora Kožaná

Pozvánka na členskou schůzi - SRPDŠ
Vážení členové SRPDŠ a rodiče dětí ZŠ a MŠ Skřipov. Dovolte mi, abych vás
za členy výboru SRPDŠ pozdravila, popřála vám úspěšný školní rok 2019/2020
a pozvala vás na členskou schůzi, která se bude konat 5. 11. v prostorách školy.
Další informace se dozvíte prostřednictvím webových stránek školy, obce, ve
vývěskách obce.
Těšíme se na hojnou účast a další spolupráci.
Hana Malohlavová

TJ Sokol Skřipov
Fotbal - Mladší žáci
Uplynulý fotbalový ročník jsme zakončili v pátek 21. 6. na hřišti v Hrabství,
a to jak jinak než fotbalově. Sehráli jsme velmi kvalitní a vyrovnaný zápas rodičů
proti dětem. Poté jsme rodičům a hráčům nastínili záměry a plány našeho týmu
pro nadcházející sezónu. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení
s opékáním špekáčků. Tato akce se opět velmi povedla.
Hned nadcházející den jsme se zúčastnili fotbalového turnaje ve Štítině, kde
kluci po velmi bojovném výkonu obsadili krásné 2. místo. Dále jsme se ještě před
začátkem prázdnin zúčastnili turnaje v Oldřišově. Byl to z naší strany opět dobře
www.skripov.cz
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zvládnutý turnaj, ve kterém jsme ve velké konkurenci ostatních týmů obsadili
luxusní 3. místo. Navíc nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen gólman
TJ Skřipov Vojtěch Mura. Potom jsme si dali od fotbalu malou pauzu, aby si kluci
užívali naplno prázdnin.
Od 8. 8.-11. 8. jsme absolvovali soustředění ve Valašské Bystřici v počtu 13 hráčů
a 3 trenérů. Na každý den soustředění jsme měli zvláště připravený třífázový
tréninkový plán. V pátek jsme se navíc vypravili do bazénu v Rožnově pod
Radhoštěm. Na sobotní odpoledne jsme domluvili přátelské utkání s týmem
Valašské Bystřice. Na tento zápas za námi dorazili také rodiče hráčů a svým
povzbuzováním značně přispěli k parádní atmosféře. Po tomto utkání následovalo
společné grilování a posezení všech zúčastněných. Byl to již druhý ročník
soustředění a opět si dovolím tvrdit, že se nám nad míru vyvedl.
Od 13. 8. jsme již začali trénovat na našem nově zrekonstruovaném hřišti, a to
2x týdně, v úterky a čtvrtky od 16:30 do 18:00. Při slavnostním otevření areálu
jsme sehráli přípravný zápas se Štítinou. Kluci jsou z nového zázemí ve Skřipově
velice nadšeni. Dále jsme ještě sehráli další přípravný zápas s týmem Pusté Polomi.
I když jsme nastupovali proti výrazně staršímu soupeři, nezalekli jsme se a tento
zápas po bojovném a zodpovědném výkonu vyhráli v poměru 9:4. Na poslední
prázdninový den jsme uspořádali výpravu do Opavy, kde naši mladí fotbalisté
doprovázeli fotbalové vzory utkání 1. ligy mezi SFC Opava a Slavií Praha. Pro
kluky to byl nezapomenutelný a jedinečný zážitek.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo mládežnický fotbal podporují. Velký
dík patří obci Skřipov, všem našim mladým fotbalistům, rodičům a fanouškům.
Děkujeme a těšíme se na další společné fotbalové zážitky.
Za realizační tým TJ Sokol Skřipov Radek Komenda, Jiří Vícha – trenéři mladších žáků.

Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
V kategorii fotbalové přípravky TJ Sokol Skřipov jsme se pro novou sezónu
přihlásili do okresní soutěže mladších MINI žáků, která je určena pro děti ročníku
2011 a mladší, kde se zápasy hrají 2x 20 minut v počtu brankář a čtyři hráči v poli.
Soutěž nám začala 3. září utkáním v Hradci n. M.
20
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Po skončení předchozí fotbalové sezóny jsme si většinu července odpočinuli od
fotbalu a dali jsme si pauzu i od tréninků. Přípravu na aktuální sezónu jsme proto
zahájili až fotbalovým soustředěním ve sportovním areálu s penziónem Na Hřišti
ve Valašské Bystřici v termínu 25.-28. července. Počasí nám přálo, takže jsme
stihli všech pět plánovaných tréninků na venkovním travnatém hřišti. Regenerace
probíhala v pátek a v sobotu v podvečer v krytém bazénu v Rožnově. Celá akce
proběhla bez komplikací a k plné spokojenosti všech zúčastněných.
Během srpna jsme začali trénovat jednou týdně a v neděli 18. 8. jsme se v rámci
slavnostního otevření zrekonstruovaného sportovního areálu ve Skřipově utkali
s týmem ze Štítiny. Vsobotu 7. záři jsme se zúčastnili neformálního fotbalového
turnaje v Bolaticích, kde jsme mezi soupeři ze Slavkova, Štěpánkovic a Bolatic
neměli konkurenci. Od září již budeme trénovat jako obvykle dvakrát týdně úterý
a čtvrtek a čeká nás celkem šest soutěžních zápasů. Aktuálně máme v kategorii
skřipovské fotbalové přípravky, tedy nejmenších fotbalistů, deset dětí, z toho dvě
holčičky, a nebráníme se rozšíření o další malé fotbalové nadšence.

Závěrem bych chtěl zmínit, že rekonstrukce a modernizace sportovního areálu ve
Skřipově představuje významný krok kupředu pro rozvoj zejména našich malých
fotbalistů, kteří zde nyní najdou mnohem přívětivější a důstojnější prostředí
a tréninkové i zápasové podmínky. Současně děkuji všem, kteří se aktivně podílejí
na podpoře mládežnického fotbalu ve Skřipově!
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov
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Fotbal dorost
V minulém zpravodaji jsem již zmínil, že sdružené družstvo dorostu postoupilo
z prvního místa do krajské soutěže. Během prázdnin jsme žádnou přestávku
neměli a trénovali 2x týdně a odehráli několik přátelských utkání. Jako vždy je
v době prázdnin tréninková účast menší z důvodu dovolených a brigád, ale i tak
jsem s přípravou spokojen. Nová fotbalová sezona nám začala začátkem srpna
a ve stejném období jsme se přihlásili do turnaje o pohár města Opavy. V prvním
kole jsme zavítali do nedalekých Otic. Soupeře jsme nepodcenili, i když hraje
nižší soutěž, a zaslouženě vyhráli 6:1. (branky: 3x Bartusek Lukáš, 2x Lauček
Matěj, 1x Stružík Nicolas) Dalším naším soupeřem se stala Slavia Opava, která
porazila Slavkov 6:1. Se Slavií Opava jsme hráli na domácím hřišti ve Skřipově,
a jelikož hraje soupeř vyšší soutěž než my, museli jsme přidat. Od začátku se nám
dařilo soupeře přehrávat a po perfektním výkonu celého družstva jsme zvítězili
5:1 (branky: 3x Rubý Michal, 2x Bartusek Lukáš) Tímto jsme se dostali do finále
turnaje o pohár města Opavy. Naším soupeřem se stane vítěz duelu Darkovičky
– Bolatice. Finálové utkání bychom podle pravidel měli odehrát na hlavním
stadionu v Opavě. O termínu utkání vás budeme včas informovat.
Od turnaje se dostáváme k sezoně 2019/2020.
›› Rýmařov - Úvodní utkání jsme sehráli v dalekém Rýmařově. V úvodním
zápase jsem ještě neměl kompletní sestavu a potýkali jsme se s marodkou, ale
i tak jsme odehráli vyrovnaný zápas. Více šancí jsme měli v první polovině
my a mohli jsme vyhrávat 2:0, ale nestalo se. Poločas skončil 0:0. Pak se ale
projevila únava a zranění a do pole musel brankář. Začali jsme dělat chyby
a inkasovali dva góly. Vstup do sezóny se nám nepodařil a prohráli jsme 0:2.
›› Ostrava Svinov – další utkání jsme odehráli v domácím prostředí ve Skřipově
proti Svinovu. Poučili jsme se s prvního utkání a hned soupeře přitlačili
a vytvořili si spoustu brankových příležitostí. Obrana a brankář fungovali
bezchybně, v útočné fázi jsme byli produktivní a před domácím publikem
jsme Svinov deklasovali 7:0 (branky: 3x Bartusek Lukáš, 2x Rubý Michal,
1x Vícha Franta, 1x Balhar Matěj)
›› Ostrava Jih – třetím naším soupeřem bylo další mužstvo z Ostravy. Hráli
jsme v 10:00 hod na podmáčeném hřišti soupeře, kde místy úplně chyběla
tráva. S naším domácím zázemím se to nedá vůbec srovnat, po rekonstrukci
kabin a hrací plochy tyto kluby převyšujeme a jsme pyšni na naše zázemí.
Dopolední zápasy nám moc nevyhovují, kluci jsou ospalí a trvá jim chvilku,
než se dostanou do tempa. Soupeře jsme přehrávali a vytvářeli si brankové
situace, ale nic neproměnili. Vše odstartoval faul na našeho kapitána
v pokutovém území, po kterém se kopala penalta. Tu spolehlivě proměnil
Michal Píšala. Branku jsme sice dali, ale pohled na sanitku, která odvážela
z hrací plochy našeho kapitána, nebyl pěkný. Po utkání jsme si oddychli,
když jsme se dozvěděli, že to je naražený hrudní koš a žebra a nic zlomeného.
Vystřídali jsme a pokračovali dál v náporu na soupeře. V druhé půli už kluci
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hráli to, co po nich my trenéři chceme, a pěknou kombinací na jeden dotek
soupeře rozebrali a rozstříleli 2:7. (branky: 3x Bartusek Lukáš, 1x Píšala
Michal, 1x Lauček Matěj, 1x Vašíček Ondřej, 1x Stružík Nicolas)
›› Hlučín B – další utkání jsme odehráli opět doma ve Skřipově proti silnému
soupeři z Hlučína, který má za zády A mužstvo dorostu, které hraje
Moravsko-Slezskou dorosteneckou ligu. B družstvo bylo posíleno třemi hráči
z A družstva a od začátku byla vidět kvalita soupeře. Naši kluci museli ze sebe
vydat všechno, abychom uspěli, a musím je pochválit za předvedenou hru
a bojovnost. Žádný souboj jsme nevypustili a byli důrazní a presovali soupeře
na jejich polovině. Dařilo se nám hrát po stranách a dostali jsme se tak do
několika slibných příležitostí. Soupeř byl ale kvalitní a obranu jsme nemohli
moc otevírat, abychom nebyli potrestáni z rychlého protiútoku. V prvním
poločase jsme proměnili jen jednu z příležitostí a vedli 1:0. Celé utkání
doprovázel silný déšť a kluzký terén ztěžoval kombinace. Soupeř byl v závěru
utkání lepší a mírně nás přehrával, ale zodpovědným výkonem a bezchybným
brankářem jsme porazili soupeře z Hlučína 1:0. (branka: Píšala Michal)
Stejným způsobem musíme pokračovat i ve zbytku soutěže a žádného soupeře
nepodcenit. Přílohou zpravodaje je pozvánka na všechna fotbalová utkání
TJ Sokol Skřipov včetně dorostu. Všechny vás tímto zvu nejen na domácí
utkání do Skřipova a Raduně, ale i na venkovní utkání, přijďte podpořit naše
dorostence v krajské soutěži.
Tabulka - Krajská soutěž dorostu
1. SO Bruntál

5

5

0

0

10:3

15

2. Skřipov/Raduň

5

4

0

1

21:5

12

3. Dolní Benešov

5

4

0

1

15:5

12

4. Rýmařov

5

4

0

1

13:5

12

5. Hlučín B

5

3

1

1

14:5

10

6. Velká Polom

5

2

1

2

10:12

7

7. Vřesina

5

2

0

3

12:12

6

8. Světlá Hora

5

2

0

3

11:15

6

9. Svinov

5

2

0

3

5:15

6

10. Darkovičky

4

1

1

2

15:9

4

11. Dolní Lhota

5

1

1

3

8:16

4

12. Polanka

5

1

0

4

10:18

3

13. Ludgeřovice

3

0

0

3

3:14

0

14. Ostrava-Jih

4

0

0

4

5:18

0

Jiří Kubánek, trenér mužstva dorostu
www.skripov.cz
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Slavnostní otevření zrekonstruovaného
sportovního areálu a oslava 25 let fotbalu
ve Skřipově
V neděli 18. 8. 2019 se slavnostně otevřely brány zrekonstruovaného sportovního
areálu a zároveň jsme oslavili 25 let registrovaného fotbalu ve Skřipově. Počasí nám
v tento den přálo a využili jsme všechen připravený program. Po úvodním slovu
pana starosty Ing. Radima Čecha a předsedy TJ SOKOL Jiřího Kubánka byl areál
vysvěcen panem farářem P. Mariem. Pak se otevřely prostory kabin pro veřejnost.
Následovala přátelská utkání místních žáčků a přípravky proti soupeři ze Štítiny.
Vůbec v těchto utkáních nešlo o výsledek, ale o zábavu sportem/fotbalem. Během
celého dne byly pro děti připraveny nafukovací skákací atrakce. Od 17:00 hodin
se odehrálo také první mistrovské utkání družstva mužů se soupeřem z Budišovic.
Utkání jsme sice prohráli 3:6 (gratuluji soupeři k zasloužené výhře), náladu nám
to ale nepokazilo a pokračoval večerní program. Po osmé hodině, kdy se setmělo,
začalo promítání filmu Okresní přebor.
Během celého dne se na hřišti objevila spousta místních občanů i návštěvníků
z okolních vesnic a měst a také spousta dětí. Na večerní promítání zůstalo kolem
60 diváků a celý den hodnotím kladně.
Nový areál již využíváme, přivítali jsme několik fotbalových soupeřů a všichni se
shodli. Obci Skřipov se podařilo krásně zrekonstruovat starou budovu i hřiště.
Okolní spolky také obdivují naši členskou základnu mládeže a práci trenérů. Je
příjemné slyšet ze všech stran slova chvály, proto ta slova jako předseda předávám
tímto způsobem dále.
Závěrem děkuji Obci Skřipov, všem zastupitelům a panu starostovi za podporu
sportu ve Skřipově. Děkuji také obecním pracovníkům za jejich práci a ochotu,
dále všem občanům, kteří sport a projekt samotný podpořili. Děkuji členům
tělovýchovné jednoty za pomoc při dokončování a vybavování areálu. Já se za
TJ Sokol Skřipov zavazuji pečovat o svěřený majetek tak, aby co nejdéle vypadal
jako v den jeho otevření.
Fotbalové hřiště a jeho zázemí bylo zrekonstruováno za účelem podpory
sportovních aktivit, a nejen fotbalu. Naše sdružení vždy spolupracovalo s ostatními
spolky a podpoří jakékoli sportovní aktivity. Areál bude i nadále provozován za
účelem sportovním. Proběhla zde již akce SK Slezan (sever proti jihu s programem
pro děti) a chystá se další akce SDH Hrabství na pátek 21. 9. 2019.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

24

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

SDH Hrabství - Zahájení prázdnin mladých
hasičů
Jako každoročně, tak i letos na začátku prázdnin od 5.-7. 7. 2019 bylo pro mladé
hasiče připraveno stanování za celoroční nacvičování a soutěže. Letos se neslo
v duchu vojenské tématiky nejen ve vojenských podmínkách, ale viděli jsme také
plno vojenské techniky skupiny nadšenců Airsoft, střílení, maskování a jiné.

Páteční ranní sraz na rozcestí ve Skřipově začal radostně smíchem a těšením se 29
dětí, se kterými jsme se vydali pěšky lesní stezkou plnou úkolů a her, které pro
ně připravili instruktoři a vedoucí. Věřte, že okružní trasa 6 km pod slunečními
paprsky s dětmi trochu zamávala, ale s myšlenkou na cíl, kde na ně čekalo lahodné
jídlo, které umělecky a hlavně chutně vytvořili manželé Černíkovi na myslivecké
chatě v Bravenčíku, stálo za to dojít do cíle. Po výborném obědě jsme nabrali síly
a následoval úkol postavit stany :-). Ještě, že máme zdatné instruktory, kteří se této
záležitosti s nadhledem ujali. Spolupráce všech dětí je skvělá a každý si navzájem
pomáhal, to je to kouzlo týmové práce, kdy táhneme za jeden provaz. Páteční den
plný her a jiných aktivit jsme završili maskovacími manévry dětí. Všichni měli
jako správní vojáci pomalované obličeje, maskované oblečení apod. Byl strach
pohledět na některé černo-zelené obličeje, ale děti si to náramně užily.
Sobotní ráno se probudilo opět se sluníčkem. Po brzkém budíčku se děti
připravovaly na příchod skupiny nadšenců Airsoft, která měla připravený program
pro všechny na celé dopoledne. Ukázky zbraní, střelba na terč, pohyblivá akce
ostřelovačů plně děti nadchla, a dokonce i my dospělí jsme měli zážitek, na který
budeme dlouho vzpomínat. Odpolední soutěže na hasičská témata měli opět
v kompetenci instruktoři a mladí vedoucí, kteří bravurně děti motivovali, aniž by
je museli k čemukoliv přemlouvat. Plně se jim věnovali a musím říct, že máme
skvělé děti, které jsou stále dravé v soutěžích a jsou rády, když se jim cokoliv
povede. Instruktoři a mladí vedoucí měli vše krásně připravené. Sobotní podvečer
patřil rodičům a dětem. Chystala se večerní stezka odvahy a mezi tím jsme zabavili
www.skripov.cz
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rodiče s dětmi soutěžemi a filmem na plátně, projektor nám zapůjčil obecní úřad ve
Skřipově, za což velice moc děkujeme. Slibovaná stezka odvahy byla plná světýlek
a zvukových efektů, které s nadhledem a precizností připravili opět instruktoři
a mladí vedoucí. Udělali nám kouzelnou stezku, kde nikdo neplakal, ale hrdě
šel každý za světlem. Na konci každého čekala odměna, ale myslím, že největší
odměnou pro každého byl pocit odvahy, s kterým na stezku šel.
Víkend rychle utekl, nastala neděle, čas balení a odchodu domů. Než si všichni
zabalili své věci, stany a různé odměny, které za víkend posbírali, a rozjeli se do
svých domovů, prošly děti ještě vodními hrami, aby si za celý víkend vyměnily
aspoň jedno tričko. Tak rodiče dostali domů ratolesti opět čisté, voňavé a maminky
pak měly radost, že aspoň něco mohly vyprat. Přece jen víkend v lese bez vody, to
je pořádné zálesáctví a pro děti velké dobrodružství.
Tímto bych chtěla velice moc poděkovat za všechny děti, instruktory a vedoucí
zastupitelům obce za finanční příspěvek 500 Kč/dítě, který poskytli dětem na
stanování. Velké poděkování patří Mysliveckému spolku Skřipov za bezplatný
víkendový azyl, který jsme využívali. Díky myslivecké chatě jsme měli zázemí,
které vždy rádi využíváme, a je pro nás velkým přínosem. Moc děkujeme a velice
si obou příspěvků vážíme. Finančně nás také podpořila dotace Malý leader, za
kterou jsme mohli společně z peněz z obecního úřadu dětem připravit krásný
víkend plný her, objednat Airsoft skupinu, kterou si náležitě užily, ale také plno
odměn, medailí, sladkostí a hlavně vzpomínek. Chtěla bych velice moc vyzvednout
kuchařské umění a poděkovat Zuzce a Dankovi Černíkovým za naplnění bříšek
všech hladových zúčastněných. Nebylo jednoduché v takovém množství vařit
a zasytit armádu mladých hasičů, opravdu mají můj obdiv. K tomu všemu se
všichni oblizovali a spokojenost dětí byla očividná.

Při odchodu dětí domů byla radost veliká a naší spokojeností bylo vidět děti šťastné
a usměvavé. Již nyní se těšíme, až spolu opět od září začneme hasičskou sezónu
a plně se připravíme na další ročník LIGY 4 okrsků, kterou zahájíme 21. 9. 2019
v 9.00 hodin hasičskou soutěží na fotbalovém hřišti ve Skřipově, kam vás srdečně
zveme, a budeme rádi, když naše (vaše) děti přijdete podpořit, ať na domácí půdě
můžou ukázat ty nejlepší výkony.
Za členy SDH Hrabství – Martina Petrášová
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů v Hrabství,
Vás srdečně zve na pohárovou soutěž
Soutěž o pohár starosty obce se uskuteční v sobotu 21. 9. 2019
na fotbalovém hřišti ve Skřipově

Prezentace:
14.00 – 14.30 hod.
Porada vedoucích: 14.30 hod.
Zahájení:
14.45 hod. - starosta obce Skřipova a Hrabství Ing. Radim Čech
- starosta SDH Martin Fešar, DiS)
Disciplína:
 2x Požární útok na 2x B 20M, dotykové terče s časomírou, nářadí vlastní:
PS 12 dodá pořadatel
 družstva: (ženy,

muži)

Startovné: 100,-Kč / za družstvo
Občerstvení zajištěno

Družstva přihlašujte nejpozději do 16. 9. 2019
Kontakt: Daniel Černík – Tel: 732 925 990, email: dan.dandys@seznam.cz

Srdečně zve a těší se na Vás SDH Hrabství

_______________________________

________________________________

Martin Fešar – starosta SDH Hrabství

Daniel Černík – velitel SDH Hrabství
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů v Hrabství,
Vás srdečně zve na pohárovou soutěž
Soutěž mladých hasičů v rámci LIGY 4 OKRSKŮ se uskuteční
v sobotu 21. 9. 2019
na fotbalovém hřišti ve Skřipově
Prezentace:
8.30 - 9.00 hod.
Porada vedoucích: 9.00 hod.
Zahájení:
9.15 hod. - starosta obce Skřipova a Hrabství Ing. Radim Čech
- starosta SDH Martin Fešar, DiS)
Disciplíny:
 Požární útok dle pravidel směrnic hry Plamen (kategorie mladší, starší
a dorost) Rozhodčí: Martin Křesťan (OSH Opava)
 Štafeta dvojic: Rozhodčí: Lukáš Balarin (SDH Bolatice)
Garant a hlavní rozhodčí celé soutěže: Svatoboj Reder (SDH Hrabyně)
Nářadí vlastní: dle pravidel směrnic hry Plamen, PS 12 dodá pořadatel
Startovné: 50,-Kč za družstvo
Občerstvení zajištěno
Družstva přihlašujte nejpozději do 16. 9. 2019
Kontakt: Martina Petrášová – Tel: 724 303 039
Email: martina.petrasova011@seznam.cz

Srdečně zve a těší se na Vás SDH Hrabství

_______________________________
Martin Fešar – starosta SDH Hrabství
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Požár lesa u rybníku Ešik (30. 6.–2. 7. 2019)
Mohla to být krásná a poklidná červnová neděle, kdyby krátce po 15 hodině nebyl
vyhlášen požární poplach. Teplý a slunný den se měl brzy změnit v ohnivé peklo
pro 16 zasahujících jednotek v těžce přístupném terénu. Požár, jehož likvidace
trvala tři dny a dvě noci, Skřipov a Hrabství dlouho nepamatují.

Hořícího ohně v zalesněném svahu nad rybníkem Ešík si jako první všimli zde
přítomní rybáři. Místní jednotky z Hrabství a Skřipova dorazily na místo jako
první a okamžitě začaly s hašením rozrůstajícího se požáru. V suchém porostu
se oheň rychle šířil a nakonec bojovalo s ohněm 16 jednotek profesionálních
i dobrovolných hasičů (Bílovec, Opava, Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh, Hradec
nad Moravicí, Hradec nad Moravicí-Jakubčovice, Březová, Březová-Leskovec,
Bílovec, Bílovec-Výškovice, Pustá Polom, Hlubočec, Slatina, Tísek, Skřipov,
Skřipov-Hrabství).
Již na začátku zásahu bylo evakuováno zhruba 5 desítek dětí a dospělých
z nedalekého letního tábora. Starosta obce Radim Čech jim zajistil nocleh
v kulturním domě. Děti dostaly dokonce občerstvení v podobě koláčů a cukroví
ze svatby z předešlého dne. Shodou okolností se jednalo o svatbu člena hasičské
jednotky z Hrabství.
S hašením pomáhal také policejní vrtulník se zavěšeným bambi vakem (o obsahu
800 litrů), který letěl nad hořící les téměř třicetkrát. Doplňování vaku probíhalo
www.skripov.cz
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na louce nad rybníkem z cisteren. Samotné přiblížení vrtulníku k zemi, tak aby
mohl být bambi vak naplněn, jeho naplnění a odlet k lesu zabralo sehranému
týmu necelou minutu.
Část hasičů postupovala proti ohni od hráze a pomocí několika čerpadel tlačila
vodu z rybníku do strmého kopce. U hráze rybníka byla přistavena cisterna
z Jakubčovic a tankovala vodu do dalších cisteren. Strojníci pak rozváželi vodu
k vrtulníku a lesem na opačnou stranu požáru, kde postupovala další skupina
hasičů. Všichni bojovali nejenom s ohněm, ale i s nepřístupným terénem, hustým
porostem, poryvy větru a v neposlední řadě i samotným horkým letním počasím.
Požár jsme dostali pod kontrolu až po 20. hodině. Poté většina jednotek opustila
místo zásahu a na požářiště dohlíželi celou noc pouze hasiči z Hrabství spolu
s jednotkami z Jakubčovic a Hradce nad Moravicí. Po zasažené oblasti se neustále
pohybovaly hlídky a hasily nově vznikající ohniska, protože oheň se stále šířil
kořenovým systémem. Ostatní členové zatím odpočívali na hrázi a některým se
povedlo dokonce i na pár hodin usnout.
Druhý den byl ve znamení pročesávání přilehlého lesa, protože malé ohýnky
a doutnající pařezy se neustále objevovaly i třeba 200 metrů od hranice
požářiště. Během dne byl obhlédnout situaci na místě za hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje npor. Ing. Zdeněk Bělík spolu s vyšetřovatelem. K večeru
již byly Jakubčovice a Hradec odvolány na domovské základny. Druhou noc tedy
již dozorovali hasiči z Hrabství sami pouze s pomocí zapůjčené techniky z Hradce
(termokamera, výkonné čerpadlo). Pomohlo také mírné ochlazení v podvečerních
hodinách a krátký déšť.
V úterý ráno (2. 7.) kolem 8. hodiny jednotka předala prostor majiteli. Pak jsme
ještě museli veškerou techniku a výzbroj očistit a teprve v poledne jsme se rozjeli
do svých domovů. A kdo jen trochu mohl, snažil se dospat alespoň pár hodin za
předešlé dny a noci.
Podle mluvčího opavské policie René Černohorského prováděli šetření události
policisté z Hradce nad Moravicí ve spolupráci s hasiči i kriminalisty. Jako
pravděpodobnou příčinu určil vyšetřovatel hasičů nedbalost, nejspíše šlo
o nedopalek cigarety zatím neznámé osoby a na vině je také velké sucho (V článku
byly použity doplňující informace z tisku).
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem byli nápomocni u této
události, ať už se jedná o starostu Ing. Radima Čecha, další zástupce obce Skřipov,
ředitele městských lesů Opava Ing. Radomíra Drašáka, zaměstnance městských
lesů či nespočet jednotlivců. Za podporu také díky rodinám, které nás dokázaly
3 dny a 2 noci postrádat.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrabství
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Den techniky Hrabství
V sobotu 20. července se uskutečnil v Hrabství Den techniky neboli výstava
zemědělských, lesních a hasičských strojů.
Cílem výstavy byla ukázka převážně starší zemědělské techniky od místních
spoluobčanů, kterou stále ještě najdeme na každém druhém dvoře. Výstavu
doplňovaly „muzejní“ kousky i moderní technika. K vidění byly mopedy, traktory
všech druhů a velikostí, kombajny a také hasičské cisterny. Zlatým hřebem akce
byla spanilá jízda traktorů, jejichž majitelé dorazili stylově v dobovém oblečení
a své „drahoušky“ předvedli v celé jejich kráse. Diváky také zaujala práce lesní
vyvážečky při manipulaci se dřevem. Všichni si mohli zpestřit odpoledne
projížďkou v bryčce či hasičském voze. Dospělí návštěvníci si po sousedsku
popovídali u sklenky piva či malinovky.

Děti se vyřádily na trampolíně, na skákacím hradě (jak jinak než ve tvaru
kombajnu), v dětském koutku, při malování sádrových figurek nebo při tombole.
Největší radost jim ale udělali (rodičům už tolik ne) hasiči z Jakubčovic, kteří
nastříkali na trávník pěnu. Hodně dětí pak odcházelo domů sice promočených,
ale šťastných.
Počasí bylo ideální, a kdo se přišel bavit, jistě prožil hezké odpoledne.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrabství

Nohejbalový turnaj
Letos v sobotu 13. července pořádal SK Slezan Skřipov, z.s. už třetí ročník turnaje
v nohejbale. Místem konání turnaje bylo osvědčené hřiště s umělým povrchem
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v areálu ZŠ a MŠ Skřipov. Této akce se zúčastnilo celkem 5 týmů ze širokého
okolí. Hrálo se v jedné skupině dvoukolově. Mužstva byla tříčlenná, každý zápas
se hrál na dva vítězné sety. Všechny týmy byly herně vyrovnané, ovšem i přesto
zůstal tým z Kajlovce neporažen a odvezl hodnotné ceny za první místo. Na
druhém místě se umístil tým z Opavy, který se jmenoval podle barvy svých dresů
Bílí. Třetí příčka patřila trojici s názvem Slezané. Tým Kovy obsadil 4. místo a na
posledním místě skončili Opozdilci. Počasí až na mírné přeháňky bylo pěkné.
Během celého turnaje bylo divákům i hráčům poskytnuto občerstvení. Celá akce
proběhla dle našich představ a nezbývá než jen poděkovat za diváckou i hráčskou
účast. Na další ročník se na vás již těší pořadatelé!
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Sportovní odpoledne
Již nějakou řádku let se u nás ve Skřipově koná tradiční fotbalové utkání Sever vs.
Jih hráčů starších 30-ti let nehrajících žádnou soutěž. Na letošní klání připadlo
datum 23. srpna v pátek. Zápas byl hvizdem zahájen v 16:15. Počasí nám přálo,
typickou fotbalovou atmosféru vytvářela i vysoká divácká účast. Co se týče
samotného zápasu, byl to velice rovnocenný souboj obou týmů, které zápolily
o vítězství až do samotného konce. Z výhry se radovalo mužstvo Jihu, které
nakonec fotbalisty Severu udolalo těsným výsledkem 3:2.
Během zápasu i po něm až do večerních hodin bylo pro účastníky akce nachystáno
občerstvení v podobě grilovaného masa nebo cigára. Ani letos nemohly na našem
sportovním odpoledni chybět párky v rohlíku. K tomuto dobrému jídlu si mohli
návštěvníci akce dopřát alkoholické či nealkoholické nápoje. Po fotbale se mohly
děti těšit na skvěle připravený program agentury TOMINO. Děti si tuto zábavu
báječně užily, samou radostí byly bez sebe. Již od samého začátku poskytoval
hudební produkci DJ Snail, byť ne v tak velkém rozsahu jako ve večerních
hodinách. To už se zábava rozjela naplno a na parketě stále někdo tančil.
Jsme velice rádi za to, že jste naši akci podpořili svou účastí a těšíme se na vás opět
v příštím roce!
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Rybářské závody 2019
V sobotu dne 6. 7. 2019 uspořádal Spolek rybářů Skřipova a Hrabství jubilejní
desátý ročník rybářských závodů na obecním rybníku „Ešik‘‘. Jako každý rok,
i letos byl rybník plně obsazen rybáři. Ti měli možnost ukázat své rybářské
dovednosti od 7:00 hod až do 13:00 hod. Hlavní soutěž byla v kategorii „Největší
32

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

počet ulovených ryb“, všechny ulovené ryby se změřily a jejich délky se sečetly.
Zvláštní cena byla za „Největší rybu“, tedy nejdelší ulovenou rybu. Lovit se mohlo
na dvě udice a chytat se mohly všechny druhy ryb, kromě dravců.
Během závodů byly nachytány ryby v celkové délce 1098 cm. Na vítěze čekaly
odměny v podobě pohárů, peněžních poukazů do rybářských potřeb, krmiva pro
ryby, elektrického nářadí a dalších drobností pro rybáře. Sponzorské dary nám
věnovali OÚ Skřipov, Luboš Švidrnoch, společnosti Nejmarkets.r.o a Moneta
Auto s.r.o.. Všem našim sponzorům bych chtěl touto cestou moc poděkovat.
Pohár za první místo v hlavní kategorii vyhrál Milan Grochal za ulovené ryby
v celkové délce 289 cm. Druhé místo získal Jakub Marek za ulovené ryby v délce
239 cm a třetí pozici obsadil Martin Holub za ulovené ryby v délce 152 cm.
Zvláštní cenu za největší ulovenou rybu získal Zdeněk Březina, a to za zdolaného
amura délky 71 cm. Ceny předávala za obec paní místostarostka Eva Ulmanová
a za spolek Václav Honus.

Letos nám počasí vydrželo slunečné po celý den, a tak postavené stany chránily
návštěvníky spíše před sluncem než deštěm. Jako každý rok jsme pro vás měli
připraveno rybářské odpoledne. Zájemci si mohli bez poplatku zachytat
a v případě úspěšného lovu si mohli rybu odkoupit. Odpoledne bylo pro
návštěvníky připraveno občerstvení. K dispozici bylo čepované pivo, grilované
klobásy, krkovice a tradiční grilovaní pstruzi, jejichž přípravu měli na starosti
Roman Sedlák st. a Roman Sedlák ml. Mnoho návštěvníků také využilo možnosti
projet se po rybníku v motorovém člunu.
www.skripov.cz
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Věřím, že všichni zúčastnění a přihlížející byli s průběhem desátého ročníku
rybářských závodů spokojeni. Poděkování patří sponzorům, všem organizátorům
a pomocníkům a v neposlední řadě všem návštěvníkům soutěže za jejich účast
a podporu.
Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku rybářů Skřipova a Hrabství

Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádají pro Diakonii Broumov tradiční sbírku šatstva

Ve Skřipově v sobotu 5. října 2019 od 8.00 hod. do 11.00 hod

v moštárně
Děkujeme za odevzdané věci!

ČČK Hrabství
Ve spolupráci se Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádá pro Diakonii Broumov

SBÍRKU ŠATSTVA
V pátek 4. října od 15:30 do 18:30 v hasičské zbrojnici Hrabství.
Odevzdávejte prosím oděvy čisté, pevně zabaleny v pytlích či krabicích.
Za odevzdané věci děkujeme!
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4. Hrabský piknik
V sobotu 31. 8. 2019, poslední srpnový den, se na hřišti v Hrabství konal
4. hrabský piknik, který pořádal místní spolek ČČK Hrabství.
Po dvouleté pauze, kdy nám počasí nepřálo, jsme se konečně dočkali krásného
slunného počasí. Jsme rádi, že jste na nás nezapomněli a přišli nás podpořit.
Během odpoledne se piknikový stůl začal plnit vašimi lákavými pokrmy ... a zase
jsme ochutnávali, mlsali a hodnotili. Vítězným pokrmem byla „pizza Ondry
Černíka“, kterému přejeme, ať mu kulinářské nadšení vydrží i v dalších letech.
Nejen pro malé návštěvníky byl připraven bohatý program ve formě různých her
a soutěží. Nechyběla ani trampolína, jízda na ponících a velmi oblíbená pouťová
střelnice.
Krásným zpestřením celé akce bylo vystoupení folkové kapely Pěšáci z Opavy,
která přispěla k příjemné atmosféře. Velký dík patří Magdě Fešarové za zajištění
a samozřejmě úžasný zpěv.
Chtěla bych tímto především poděkovat všem, kteří se na přípravách a průběhu
piknikového dne podíleli - členkám ČČK Hrabství a jejich rodinám, bez kterých
by to opravdu nešlo. Ochota a chuť těchto lidí se nedá ohodnotit, ta tu prostě buď
je, nebo není… a naštěstí pro nás je. Velmi si toho vážím.

www.skripov.cz
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Samozřejmě velký dík patří i zaměstnancům Obce Skřipov, především za podporu
naší práce.
V. Havrlantová

Loučení s prázdninami
Loučení s prázdninami se už stalo v naší farnosti tradicí. Letošní „opékačka“
připadla na pátek 30. srpna. Setkání jsme zahájili v kostele mší svatou a pak jsme
se přesunuli na farní zahradu, kde už bylo připravené posezení, ohniště a také něco
k opékání. Hezké počasí jistě přispělo k tomu, že jsme se všichni dobře bavili až
do setmění.
Děkujeme všem, kdo se postarali o organizaci.
Mgr. Pavla Halfarová

Střípky z historie - začátek autobusové dopravy
Opava - Bilovec
Autobusy v našich obcích již přes devadesát let zajišťují dopravu nás občanů nejen
do práce, ale i za zábavou či povinnostmi. Spoléháme na ni stejně jako třeba na
hodiny. Nicméně nebylo tomu tak vždy. A jak to všechno začalo? Trochu jsem se
prohrabal archivem, abych zjistil, jaké byly začátky hromadné dopravy, a teď bych
se s vámi o tom, co jsem nalezl, rád podělil. Tedy, začalo to 23. listopadu 1928,
kdy si podala rada města Bílovce žádost na zřízení pravidelné autobusové linky
z Bílovce do Opavy a zpět. Linka vyjížděla z bíloveckého náměstí od poštovního
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a telegrafního úřadu přes obce Stará Ves, Slatina, Hrabství, Skřipov, Jakubčovice,
Chvalíkovice, Raduň, Kylešovice a končila v Opavě před úřadem hlavní pošty
a telegrafu. K provozování linky byl zakoupen omnibus značky TATRA typ 26/30
ze závodu v Kopřivnici v ceně 95.000 Kč. Měl výkon 35 koňských sil a 24 sedadel.
Plat řidiče byl tehdy 12.000 Kč ročně. A bylo pamatováno i na havarijní pojištění
řidiče, jež činilo 180 Kč ročně. Cena jízdenky byla stanovena dle ujetých kilometrů,
1 km - 50 haléřů. Děti do 10 let jezdily na poloviční jízdenku. Zavazadla umístěná
na střeše omnibusu se platila zvláště, jeden kus do 30 kg stál 10 haléřů na 1 km.
Určitě je zajímavý i tehdejší jízdní řád.
Jizdní řád: Bílovec - Opava
čas

čas

km

km

čas

čas

Cena jízdného

Bílovec

Zastávka

7:00

14:00

0

směr

směr

30

11:15

8:15

15,-

Stará ves

7:08

14:08

4

26

11:07

8:07

13,-

Slatina

7:17

14:17

7

23

10:58

7:58

11,50,-

Hrabství

7:26

14:26

10

20

10:52

7:52

10,-

Skřipov

7:32

14:32

13

17

10:46

7:46

8,50,-

Jakubčovice

7:40

14:40

16

14

10:38

7:38

7

Chvalíkovice

7:54

14:54

21

9

10:22

7:22

4,50,-

Raduň

7:58

14:58

23

7

10:17

7:17

3,50,-

Kylešovice

8:06

15:06

27

3

10:09

7:09

1,50,-

Opava

8:15

15:15

30

0

10:00

7:00

-----

Ale nebyla to jen klasická autobusová doprava, s kterou jste se mohli na našich
cestách na začátku minulého století potkat. Stejně tak jste mohli tehdy na cestách
www.skripov.cz
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potkávat i poštovní autobusy. Máme teď před sebou kolorovanou fotografii
bíloveckého náměstí, u níž můžeme s velkou přesností určit, kdy byla pořízena.
Před C a K poštovním a telegrafním úřadem stojí poštovní omnibus vyrobený
vídeňskou automobilkouSaurer (ÖsterreichischeSaurerwerke AG). Omnibus
měl výkon 34 koňských sil a karoserii uzpůsobenou pro 20 cestujících. Na
střešní zahrádku se pak dávaly poštovní balíky. Na našem území se v roce 1908
odmlčelo vytrubování postilionů, zmizely staré poštovní dostavníky na vysokých
kolesnách a na jejich místo nastoupily právě moderní poštovní omnibusy.
Na trati Opava – Bílovec se tak stalo 3. července 1909. Byla to obrovská sláva.
Omnibus vyjel z Opavy v 9:45, kde ho slavnostně „pustili“ na cestu ministr
spravedlnosti baron Spens – Boden a vrchní poštmistr Januschke. Slavnosti se
účastnilo mnoho dalších významných osobností… Po četných zastávkách dorazil
poštovní omnibus do Bílovce, přesně když na věži kostela svatého Mikuláše zvon
odbíjel 13 hodin. Na náměstí velevážené cestující přivítal majitel panství hrabě
Sedlnitzký, starosta města W. Kleppich a bílovecký poštmistr Ferdinand Dittrich.
Po slavnostním obědě v restauraci Měšťanského pivovaru nastoupili čestní hosté
do poštovního automobilu a vyrazili na cestu přes vesnice Výškovice, Hrabství
a Skřipov zpět do Opavy.
Tolik ze začátku pravidelné autobusové dopravy u nás.
Radek Kubánek

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 12 2019
na adresu zpravodajsah@email.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
Redakční rada: Pavla Boháčová, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Září 2019
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OBEC SKŘIPOV
OBECzveSKŘIPOV
Vás srdečně
na divadelní hru
Vás srdečně zve na divadelní hru

v podání ochotnického divadelního souboru
v podání MLADÍ
ochotnického
BERANIdivadelního
Těškovice souboru
MLADÍ BERANI Těškovice
KDY:
KDY:
KDE:
KDE:

8.listopadu 2019 od 19:00 hod.
V Kulturním
pátek 8.listopadu
2019 od 19:00 hod.
V
domě Hrabství
V pátek

V Kulturním domě Hrabství

VSTUPNÉ : 50 Kč
VSTUPNÉ : 50 Kč

Těšíme se na vaši účast
Těšíme se na vaši účast

* Prodej jarmarečného zboží

* Zabijačkové speciality

Těšíme se na velkou účast

* Občerstvení zajištěno

* Den otevřených dveří

* Prodej vánočních stromků

školy v 16:00 hod.

* Vystoupení
žákůprosince
základní 2019 *od
Výstavka
Kdy:15.
13:00 projektů a prací dětí

Kdy: 15. prosince 2019 od 13:00 hod.

Kde: v areálu ZŠ Skřipov

Vánoční jarmark

s obcí Skřipov vás zvou na

ZŠ a MŠ Skřipov a SRPDŠ ve spolupráci

