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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
čas běží neuvěřitelně rychle, a tak tady zase máme konec roku a Vánoce. Uplynulé
čtvrtletí bylo plné zajímavých událostí a kulturních akcí. Nejvýznamnějším
svátkem bylo jistě 30. výročí Sametové revoluce, které jsme si připomněli
17. listopadu. K tomuto výročí jsme spolu se ZŠ Skřipov připravili slavnostní
koncert, na který přijal pozvání opavský středoškolský pěvecký soubor Mendelova
gymnázia Luscinia pod vedením sbormistra Jiřího Slovika. Koncert se uskutečnil
15. 11. v kostele sv. Jana Křtitele ve Skřipově a velmi se vydařil, zejména když jsme
mohli k jeho kvalitě přispět svými hlasivkami i my diváci. Děkuji sboru Luscinia,
škole a farnosti za spolupráci při oslavě tohoto významného výročí.
Adventní čas jsme zahájili 29. 11. tradičním rozsvěcením vánočního stromku
v Hrabství, které doprovodily svým vystoupením děti mateřské a základní školy
ve Skřipově. Občerstvení připravili hasiči z Hrabství a něco k zakousnutí napekly
jejich manželky. Ve Skřipově se zahájení adventu chopila farnost rozsvícením
vánočního stromu a také požehnáním nového betléma, který krášlí farní zahradu.
Zde vystoupila Schola pod vedením paní Halfarové a nechybělo ani občerstvení.
Mezi obě rozsvěcení se vklínil Sbor dobrovolných hasičů Hrabství se svou
Svatomartinskou zábavou, kterou uspořádali v kulturním domě. Večer se odehrál
v duchu taneční hudby 80. a 90.let, a aby tanečníkům nevyhládlo, připravili si
pro ně hasiči výbornou pečenou kachnu se zelím. Protože umělecký elán Martina
Fešara potřebuje realizaci a letos hrabští ochotníci nenastudovali mikulášskou
pohádku, došlo na filmovou tvorbu a zlatým hřebem večera se stalo ztvárnění
pořadu Prostřeno.
O mikulášskou nadílku se postarali v obou částech hasiči, a pokud mám správné
informace, žádné děti v pekle neskončily, a tak se mohly těšit na vánoční jarmark,
který se uskutečnil v neděli 15. 12. v prostorách základní školy. O vystoupení se
v letošním roce postarali žáci druhého stupně. Myslím, že jsme se všichni dobře
pobavili. Děkuji paní ředitelce Evě Víchové, všem vystupujícím i organizátorům
za zpestření stříbrné neděle.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, dětem hodně
radosti pod stromečkem a nám všem pevné zdraví a šťastné vykročení do nového
roku 2020!
Ing. Radim Čech, Starosta
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Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 9. zasedání konaném dne 25. 9. 2019 schválilo:
110/9 Program zasedání
111/9 Smlouvu č. 03471961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 na akci:
„Podpora výměny kotlů v obci Skřipov, okres Opava“.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od SFŽP ČR na předfinancování
výměny kotlů v obci Skřipov - tzv. Kotlíkové půjčky.
112/9 Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtovým opatřením byl schválen příjem investiční dotace ze SFŽP na
kotlíkové půjčky. Dále řešilo výměnu stávajícího elektrického kotle v objektu
č. p. 107 - bývalého úřadu a č.p. 139 - bývalé pošty, z důvodu stáří cca 30 let,
kdy dochází ke ztrátě energie v hodnotě cca 80 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce Skřipov na 10. zasedání konaném dne 18. 11. 2019 schválilo:
113/10 Program zasedání rozšířený o bod č. 18 - Žádost o dotaci z rozpočtu obce
a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 12/2019.
114/10 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se ruší OZV č. 2/2003,
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob.
115/10 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se ruší OZV č.1/2004,
o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení psů na území obce
Skřipov a o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
116/10 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se ruší OZV č. 1/2005,
kterou se vyhlašuje závazná část změny č.1 Územního plánu obce Skřipov.
117/10 Obecně závaznou vyhlášku obce Skřipov č. 4/2019, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Skřipov.
118/10 Obecně závaznou vyhlášku obce Skřipov č. 5/2019, o nočním klidu.
119/10 Obecně závaznou vyhlášku obce Skřipov č. 6/2019, o regulaci hlučných
činností.
120/10 Obecně závaznou vyhlášku obce Skřipov č. 7/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu.
121/10 Obecně závaznou vyhlášku obce Skřipov č. 8/2019, o místním poplatku
ze psů.
www.skripov.cz
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Usnesení 114/10 až 121/10, týkající se obecně závazných vyhlášek, byla
zrušena, případně aktualizována podle nových platných právních předpisů.
Plán rozvoje sportu 2020-2026 obce Skřipov.
Obce mají povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán
rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Plán rozvoje sportu obsahuje
základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu č. 11/2019 mezi
Obcí Skřipov a Tělovýchovnou jednotou Sokol Skřipov, z.s., Skřipov
206, IČ 45236909.
Dotace byla poskytnuta ve výši 500 Kč na dítě, které se účastnilo soustředění
dle schváleného usnesení č. 81/6 ze dne 29. 4. 2019.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“ obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne
9. 9. 2019 ve výši 200 000 Kč a uzavření Smlouvy č. 1/3713/2019 mezi
Obcí Skřipov a žadatelem.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“ obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne
9. 9. 2019 ve výši 200 000 Kč a uzavření Smlouvy č. 2/3713/2019 mezi
Obcí Skřipov a žadatelem.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky “ obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne
9. 9. 2019 ve výši 200 000 Kč a uzavření Smlouvy č. 3/3713/2019 mezi
Obcí Skřipov a žadatelem.
Usnesení č.124/10 až 126/10 řeší schválení uzavření smluv předfinancování
výměny stávajícího kotle tzv. „Kotlíkové půjčky“ pro místní občany, kteří
získali na výměnu kotle dotaci z Moravskoslezského kraje.
Smlouvu o sběru a likvidaci odpadu mezi Obcí Skřipov a poskytovatelem
služby TRAFIN OIL, a.s., Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava, 710 00,
IČ 27789080.
Od 1. 1. 2020 má obec povinnost zajistit celoročně místo pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků. O místech, kde budou umístěny kontejnery,
naleznete informace na dalších stránkách zpravodaje.
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128/10 Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č.10 řeší především navýšení příjmů: Daňové příjmy,
navýšení příjmů z kulturního domu, příjmy z Ekokomu - třídění odpadu,
prodej nepojízdného obecního automobilu Mazda, nucený prodej 1 akcie
SmVak za 1260 Kč. Úprava příjmů dle skutečně přijaté dotace - Kotlíkové
půjčky.
Navýšení výdajů: Odběr vody dle skutečnosti - stále vyšší, odměny jednotkám
sboru dobrovolných hasičů za zásah u rybníku Ešik, navýšení na služby
Mobilního rozhlasu - informační systém, rozšíření parkovací plochy
u MŠ Skřipov.
129/10 Převod nemovité věci - pozemku parc.č.1007/3 ost. plocha, jiná plocha
o výměře 16 m2 vzniklý rozdělením pozemku parc.č.1007/2, zahrada dle
Geometrického plánu č. 459-47/2019 ze dne 17.9.2019, v kat. území
Skřipov, obec Skřipov zapsaný Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Opava na LV č. 113, koupí do vlastnictví
Obce Skřipov ve výši 30 Kč/m2. Veškeré náklady převodu hradí kupující.
Obec odkupuje část pozemku, na kterém je umístěna autobusová zastávka.
ZO ukládá starostovi:
130/10 Vypracovat smlouvu dle schváleného usnesení č.129/10 o převodu
nemovité věci, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva.
ZO schvaluje:
131/10 Záměr obce směnit pozemek parc.č. st. 91, zast. plocha, k.ú. Hrabství
o výměře 23 m2 ve vlastnictví Obce Skřipov a pozemek parc.č. 382, ostatní
plocha o výměře 29 m2, vzniklým z pozemku parc.č. st.21, zastavěná
plocha dle Geometrického plánu č. 286-48/2019 ze dne 16. 9. 2019,
k.ú. Hrabství vedený na LV 6 u Katastrálního úřadu Moravskoslezského
kraje, Katastrální pracoviště Opava.
Usnesení řeší narovnání vlastnických vztahů mezi Obcí Skřipov a vlastníkem
pozemku v blízkosti autobusové zastávky ve Skřipově.
132/10 Záměr na pořízení změny Územního plánu Skřipov ze dne 16. 9. 2016.
ZO určuje:
133/10 Starostu obce jako člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem
změny Územního plánu Skřipov.
ZO schvaluje:
134/10 - Dotaci ve výši 12 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
www.skripov.cz
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z rozpočtu č. 12/2019 mezi Obcí Skřipov a Římskokatolickou farností
Skřipov, IČ 47815229.
Zastupitelstvo schválilo žádost Římskokatolické farnosti na zhotovení
venkovního betlému.

Informace z úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu o vánočních svátcích
Oznamujeme občanům, že ve dnech 23. 12. 2019, 30. 12. 2019 a 31. 12. 2019
bude obecní úřad uzavřen. Budeme se na Vás těšit opět v novém roce od
2. 1. 2020. Děkujeme za pochopení.

Svoz odpadu o vánočních svátcích
Upozorňujeme občany, že:
• Domovní odpad bude svezen v předem plánovaných termínech - 26. 12. 2019
a 2. 1. 2020
• Plastový odpad v modrých pytlích bude svezen 23. 12. 2019. Modré pytle na
plasty neodkládejte ani nevhazujte do žlutých kontejnerů! Kontejnery jsou
určeny pro objemnější plastový odpad, případně odpad, který není možné dát
do plastových pytlů. V případě, že Vám nestačí 14-denní svoz, máte možnost
odevzdat tento odpad na technickém zázemí v obci Skřipov. Svým bezohledným
chováním znečišťujete veřejná prostranství!
Pro rok 2020 jsme pro Vás opět připravili rozpis svozů odpadu v kalendáři, který
naleznete na zadní straně tohoto čísla zpravodaje.
Opět připomínáme: Kontrolujte, zda máte označeny popelnicové nádoby kódem bez něj nebude popelnice vyvezena.
8
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Od roku 2020 – kontejnery na jedlé oleje a tuky
OBEC SKŘIPOV

oznamuje občanům, že od nového roku budou k dispozici

kontejnery na použité jedlé tuky a oleje z domácností,
které naleznete mezi kontejnery na tříděný odpad:
• ve Skřipově u prodejny potravin
• v Hrabství u autobusové zastávky
Použitý olej či tuk včetně sádla je třeba zbavit zbytku potravy a slévat
do plastových uzavíratelných nádob, které můžete následně vhodit do
tohoto kontejneru!
Do kontejneru se odkládají pouze JEDLÉ TUKY A OLEJE v pevně

uzavíratelných lahvích – NEVYLÉVEJTE!!!

Do kontejnerů je PŘÍSNÝ
ZÁKAZ VHAZOVAT technické
oleje, maziva a kapaliny!!!

O svoz těchto kontejneru se stará firma TRAFIN OIL, a.s. , Ostrava
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Upozornění řidičům
Upozorňujeme vlastníky vozidel, že v souvislosti se zimní údržbou komunikací
nastává každoroční problém s různě parkujícími vozidly na území obce, které
tvoří překážku. Díky tomu není v některých úsecích sníh odklízen, což se stává
důvodem pro stížnosti jiných občanů. Vozidla provádějící zimní údržbu se pak
musejí vracet, což zimní údržbu značně prodražuje a zatěžuje tak rozpočet obce.

Ořezání větví zasahujících do komunikací
Vážení občané, na místních komunikacích je potřeba zajistit průjezd technice,
která zajišťuje zimní údržbu či svoz odpadu. Na mnoha místech je provoz ztížen
nejen vozidly, která parkují na komunikacích, ale rovněž větvemi stromů a keřů
rostoucích v jejich blízkosti. Tyto zasahují do komunikace, znemožňují výhled
řidičům a zejména pak poškozují vozidla technických služeb, případně zastiňují
dopravní značení. Z hlediska bezpečnosti je nutné, abyste odstranili větve
stromů a keřů, které zasahují z Vašich soukromých pozemků až na komunikace
či chodníky. K odstranění Vás vyzýváme ve smyslu § 1016 zákona č.89/2012,
nového občanského zákoníku, v platném znění a §7 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytně
nutném rozsahu proveden pracovníky údržby obce Skřipov. Ořezy budou
provedeny pouze ze strany místní komunikace, bez vstupu na soukromé pozemky,
dle zásad bezpečnosti a průjezdnosti komunikací.

Nahlaste číslo mikročipu psa na obecním úřadě a v roce 2020
nebudete platit poplatek za psa!
Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost povinnost označit psa
mikročipem. Pes, který nebude označen mikročipem,
nebude mít platné povinné očkování proti vzteklině.
V nově vydané OZV obce Skřipov č.8/2019 bylo schváleno
osvobození od místního poplatku ze psů pro rok 2020
majitelům, kteří oznámí číslo mikročipu na obecním úřadě.

Měření emisí
Naše obec se zapojila do projektu, který organizuje Místní akční skupina Opava
a inovativní oddělení ČEZu. První fází je instalace 17 měřících stanic (financoval
ČEZ) v obcích. MASky měří kvalitu ovzduší, zejména polétavý prach MP10
a MP2,5. Měřící zařízení je umístěno pod informační cedulí ze zadní strany
obecního úřadu. Kolemjdoucí o aktuálním stavu ovzduší informují barevné
diody, kdy zelená znamená dobrou úroveň kvality ovzduší, oranžová zhoršenou
a červená špatnou kvalitu ovzduší. Podrobnější vyhodnocení a statistiky naleznete
na stránkách www.perfectair.cz.
www.skripov.cz
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Pouhé měření kvality ovzduší by ale bylo málo. Projekt si klade za cíl zlepšenou
kvalitu ovzduší. V další fázi přijdeme s návrhy, co konkrétně můžeme pro životní
prostředí udělat my, občané. Kvalitu ovzduší z 50% ovlivňujeme svým chováním.
A to je opravdu hodně. To vše máme v rukou a můžeme to ovlivnit.
Nyní se tedy můžeme opřít o měření, a nejen o svůj subjektivní pocit, že je „něco
cítit ve vzduchu“. Po zpracování návrhu jednotlivých opatření Vás o něm budeme
informovat a také doufám mnohé i realizovat.

Odkanalizování a vybudování ČOV ve Skřipově
Ti z Vás, kteří sledují činnost obce v této oblasti, vědí, že se již delší dobu touto
problematikou zastupitelstvo zabývá. Ať už šlo o čištění a kamerový monitoring
kanalizace, zpracování pasportu kanalizace nebo naposledy zpracování studie
odkanalizování a vybudování ČOV v návaznosti na dotační možnosti. V současnosti
jsou v podstatě tři možnosti, jak dosáhnout cíle - funkční kanalizace a vyčištěné
odpadní vody. Decentralizované, to znamená u každé nemovitosti domovní čistírna
odpadních vod, nebo centrální, a to buď biomechanickou ČOV nebo kořenovou
ČOV. Všechna řešení mají svá pro a proti, a to jak technická, technologická, tak
i finanční. Protože rozhodnutí v této věci není jednoduché, chce zastupitelstvo
obce vést širší diskusi s občany. Ještě než k ní přistoupíme, shromáždíme poznatky
z již déle fungujících systémů v obcích, abychom nepodléhali tlakům různých
skupin, které se snaží prosadit své řešení. Budování kanalizace a ČOV je velmi
náročná a nákladná akce, která zatíží obec a občany i do budoucna. Budeme proto
rádi, když se do této debaty se svými poznatky zapojíte i Vy.

Rozšíření parkovacího stání u MŠ Skřipov
Z důvodu malé kapacity parkovacích míst docházelo u MŠ ve Skřipově
k nevhodnému parkování vozidel a bránění výjezdu od rodinných domů. Proto
zde bylo rozšířeno parkovací stání o další 3 parkovací místa.
Žádáme tímto občany bydlící v okolí, aby parkovali své automobily na svých
pozemcích, a rodiče vedoucí děti do MŠ, aby využívali k parkování vozidel pouze
místa k tomu určena!
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Koše na psí exkrementy
V letošním roce, byly ve Skřipově rozmístěny koše na tento odpad. Apelujme na
„pejskaře“, aby po svých mazlíčcích uklízeli! V případě, že máte pocit, že by někde
byl tento koš užitečný, navrhněte nám jeho umístění. Návrhům na rozmístění
košů se budeme snažit vyhovět, ale je to podmíněno vlastnictvím pozemku,
případně souhlasem vlastníka tohoto pozemku. V příštím roce budou tyto koše
doplněny i v Hrabství.

Oslava životního jubilea a vítání občánků
Po půlroce jsme v obřadní místnosti opět přivítali nejdříve jubilanty a následně
naše nejmladší občánky. V obřadní síni jsme přivítali a hodně zdraví popřáli naší
nejstarší občance paní Marií Pělové. S dalšími sedmi jubilanty jsme si připomněli
jejich sedmdesát, sedmdesát pět a osmdesát let. Do života v obci jsme uvítali osm
občánků. Opětovně jsme pozvali dva z prvního pololetí, kteří se předchozího
vítání nemohli účastnit. Také tentokrát přišly všem oslavencům popřát děti
z mateřské a základní školy.
Máme radost, že dlouhodobě dodržujeme tuto tradici v obci a je o ni i nadále
zájem jak ze strany jubilantů, tak i rodičů dětí.
Veronika Víchová

Připomenutí Sametové revoluce v naší obci
U příležitosti připomenutí 30. výročí Sametové revoluce uspořádala Obec Skřipov
ve spolupráci se ZŠ Skřipov v pátek 15. listopadu v kostele sv. Jana Křtitele koncert
středoškolského sboru Luscinia z Opavy, vedeného sbormistrem Jiřím Slovíkem.
www.skripov.cz
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Bylo to důstojné připomenutí této významné události v novodobých dějinách
našeho státu. Pěvecký sbor odvedl špičkový hudební výkon. Posluchači jej proto
odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

Přehled plánovaných akcí na rok 2020
LEDEN
4. 1. 2020

Novoroční koncert

Obec Skřipov, ZŠ Skřipov,
Farnost Skřipov

11. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

Charita Opava

11. 1. 2020

HASIČSKÝ PLES

SDH Jakubčovice

18. 1. 2020

MYSLIVECKÝ PLES

Myslivecký spolek

25. 1. 2020

1. SLEZSKÝ PLES

SK Slezan Skřipov, z.s.

31. 1. 2020

Pololetní prázdniny

ZŠ Skřipov

3.- 9. 2. 2020

Jarní prázdniny

ZŠ Skřipov

15. 2. 2020

8. OBECNÍ PLES

Obec Skřipov, SRPDŠ při ZŠ a MŠ

22. 2. 2020

Dětský maškarní ples

SRPDŠ a rodiče dětí MŠ Skřipov
a Hrabství

11. 3. 2020

Škola na nečisto

ZŠ Skřipov

18. 3. 2020

Škola na nečisto

25. 3. 2020

Škola na nečisto

29. 3. 2020

Smrtná neděle - vynášení Mařeny

ÚNOR

BŘEZEN

14

ZŠ Skřipov
Zpravodaj Skřipova a Hrabství

DUBEN
08. 4. 2020

Zápis do 1. třídy

ZŠ Skřipov

09. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

ZŠ Skřipov

10. 4. 2020

Velký pátek

13. 4. 2020

Velikonoční pondělí

24. 4. 2020

Výročí osvobození obce Hrabství průvod

Obec Skřipov, JSDH Hrabství,
ZŠ Skřipov

30. 4. 2020

Filipojakubská noc

SK SLEZAN

07. 5. 2020

Výročí osvobození obce Skřipov –
průvod

Obec Skřipov, Hasiči Skřipov,
ZŠ Skřipov

6. a 7. 5. 2020

Zápis dětí do MŠ

MŠ Skřipov a MŠ Hrabství

10. 5. 2020

Den matek

ZŠ a MŠ Skřipov, MŠ Hrabství

5. 6. 2020

Noc kostelů

Farnost Skřipov

5. 6. 2020

Sever proti Jihu

SK SLEZAN

20. 6. 2020

Dětský den

TJ Sokol Skřipov ve spolupráci
s Obcí Skřipova a dalšími spolky

30. 6. 2020

Konec školního roku

ZŠ Skřipov

Začátek školního roku

ZŠ Skřipov

Podzimní prázdniny

ZŠ Skřipov

27. 11. 2020

Rozsvícení vánočního stromu
Hrabství

Obec Skřipov, ZŠ Skřipov, MŠ
Hrabství, JSDH Hrabství

29. 11. 2020

Rozsvícení vánočního stromu
Skřipov

Farnost Skřipov

5. 12. 2020

Mikulášská nadílka – divadlo

Ochotníci Hrabství

13. 12. 2020

Vánoční jarmark

ZŠ Skřipov, SRPDŠ, Obec Skřipov

23. 12. 2020 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny

ZŠ Skřipov

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
1. 9. 2020
ŘÍJEN
29.-30. 10.
2020
LISTOPAD

PROSINEC

www.skripov.cz
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Ordinační doba během vánočních
a novoročních svátků v ordinaci ve Skřipově
23. 12. 2019

7:00 - 12:00

27. 12. 2019

7:00 - 12:00

30. 12. 2019

7:00 - 12:00

31. 12. 2019

neordinuje

2. 1. 2020

7:00 - 12:00

3. 1. 2020

7:00 - 12:00

Děkuji za pochopení a přeji pokojné a požehnané svátky.
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař

Poděkování
Skřipovští senioři děkují Obci Skřipov a panu starostovi Ing. Radimu Čechovi za
vše, co dělá pro seniory. Máme v obci sociální bydlení, zajištěné obědy i s dovozem,
dále lékaře, holičství, pedikúru, masáže, knihovnu. Nemůžeme opomenout také
besedy s jubilanty při jejich výročí a každoroční pořádání zájezdů pro seniory.
Velmi dobrá je spolupráce zahrádkářů se školou, kdy pro seniory připravují
přednášky a besedy s vystoupením žáků základní školy. Chceme poděkovat
předsedovi zahrádkářů p. Beilovi a jeho členům, kteří připravují pro seniory jak
vycházky do okolí obce, tak posezení v moštárně s ostatními seniory, kteří se
vycházek nemohou účastnit. V rámci besed organizují přednášky, letos uspořádali
také zájezd do Kroměříže. Jsme rádi, že máme v obci místo, kde se můžeme
scházet, zavzpomínat si na to, jak se kdysi žilo, probrat dobré rady a recepty.
Všem moc děkujeme, ať se jim práce pro seniory daří a do nového roku přejeme
hodně zdraví. Těšíme se na další společná setkávání.
Senioři – účastníci pořádaných akcí

Tříkrálová sbírka K+M+B 2020
V sobotu 11. ledna 2020 navštíví vaše domácnosti
skupinky koledníků.
Výnos z této sbírky bude určen pro nemocné seniory a pacienty v terminálním
stádiu, kterým ošetřovatelská a pečovatelská služba a mobilní hospic pomáhají
v domácím prostředí - pro pořízení polohovacích postelí, kompenzačních
www.skripov.cz
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pomůcek, oxygenerátorů a dalšího zdravotnického a ochranného materiálu. Pro
zaměstnance znevýhodněné svým handicapem na trhu práce, kteří nacházejí práci
v chráněných dílnách, se chystají nové prostory, které umožní zlepšit stávající
pracovní podmínky a možnost přijmout další lidi s handicapem. Na rekonstrukci
domu pro osoby s mentálním a zrakovým postižením, jimž poskytujeme chráněné
bydlení. Pro lidi nacházející se v krizové situaci - pro vytvoření diskrétnějších
prostor k poskytování krizové pomoci.
Charita Opava

Ze života školy
Poděkování za sponzorské dary a spolupráci
Základní škola a Mateřská škola ve Skřipově děkuje všem sponzorům, kteří svými
sponzorskými dary podporují kulturní, společenské a sportovní akce, které jsou
během školního roku pro děti a žáky pořádány, a pomáhají škole svými dary
pořizovat moderní učební pomůcky. Mezi dlouhodobé sponzorské partnery patří:
• Obec Skřipov
• Firma Hon, a.s
• Optys a.s.
• AXIS TECH, s.r.o. Opava
• TJ Sokol
• Ing. Švidrnoch
• Ostroj a.s. Opava
• Myslivecké sdružení Skřipov
• Lesy České republiky
• Rodiče žáků ZŠ a MŠ
• Myslivecké sdružení Skřipov
• Lesy České republiky
• SDH Skřipov
• JSDHO Hrabství
Za pomoc ve zvyšování kvality prostředí a prostředků k výuce jsme velmi vděčni
a této pomoci si vážíme. Velmi děkujeme a doufáme, že budeme v přízni dárců
i v následujícím roce.
Děkujeme také všem spolkům, které s naší školou spolupracují a pomáhají škole
při organizaci akcí pro děti a veřejnost.
Velké poděkování patří zřizovateli školy Obci Skřipov, starostovi obce
Ing. Radimu Čechovi, všem zastupitelům obce a pracovníkům obce za vstřícnost,
mnohostrannou podporu školy a pomoc při řešení nelehkých úkolů. Těšíme se na
další spolupráci v roce 2020.
18
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Děkujeme všem rodičům, kteří ochotně jakoukoli formou pomáhali a podporovali
činnost naší Základní školy a Mateřské školy ve Skřipově.
Poděkování patří také členkám SRPDŠ které ve svém osobním volnu najdou ještě
energii na to, aby podpořily činnost naší školy. Potkávají se na schůzkách,organizují,
shánějí sponzory, půjčují svá zařízení, děti, někdy i své drahé polovičky ve prospěch
aktivit, jež mají umožnit realizaci činností, na které by naše škola nenašla finance.
Děkuji také členům Školské rady za spolupráci a podporu školy.
Pěkné, klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví v roce 2020.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Rozsvícení vánočního stromu
Období adventu je v křesťanské tradici obdobím očekávání příchodu Spasitele
a rovněž začátkem nového liturgického roku. Na mnoha místech Česka se
rozsvěcují vánoční stromy. Také v Hrabství jsme 29. listopadu rozsvítili vánoční
strom. Před samotným rozsvícením vánočního stromu, o které se postaral starosta
obce Ing. Radim Čech, vystoupily děti z MŠ Hrabství a žáci ZŠ Skřipov. Naši
nejmenší a žáci 1. stupně ZŠ si připravili vánoční básničky, písničky a koledy.
O vánoční atmosféru se postarali také členové jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce, kteří připravili pro občany punč a pro děti teplý čaj a malé občerstvení.
Eva Víchová

Krásné Vánoce
Předvánoční čas je pro někoho magickým obdobím, ale pro většinu z nás to je
období shonu, příprav, shánění a balení dárků, pečení a uklízení. Co všechno jen
musíme stihnout, než Ježíšek zacinká? Je toho dost, a tak není divu, že si kolikrát
tu pravou adventní atmosféru vůbec neužijeme. Po všem tom shonu, nervozitě
a přípravách je tady konečně Štědrý den. A s ním čas kouzel a splnění i těch
nejtajnějších přání. Vychutnejme si ten tajemný čas plný kouzel, kdy jsme si jeden
druhému nějak blíž, kdy láska a porozumění naplní naše domovy.
Přeji Vám všem, abyste ten letošní vánoční čas prožili v klidu a v pohodě, v kruhu
rodinném, s lidmi, kteří jsou Vašemu srdci nejbližší. Ať celé svátky provázejí jen
štěstí, klid, radost a smích.
Vánoce nás zároveň upozorňují na to, že se nezadržitelně blíží konec roku. A tak
končí starý rok a je před námi nový. Ještě než poslední prosincový den odbije
půlnoc, ohlédněme se za rokem, který právě končí. V tom, co se nám podařilo,
pokračujme dál. Co nebylo podle našich představ a přání, z toho se poučme
a zkusme to jinak. Všechno, co se nám stalo, mělo svůj smysl a význam.
Upřímně Vám přeji, aby ten nadcházející nový rok 2020 byl šťastný pro Vás
i pro všechny, jež máte rádi. Nechť vám přinese zdraví a úspěch i splnění Vašich
20

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

největších přání, dodá Vám naději a nabídne nové příležitosti.
Krásné Vánoce všem!
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Mikuláš ve škole a ve školce
Jako každoročně, tak i letos všechny děti na prvním stupni
základní školy i v mateřské školce netrpělivě očekávaly
ve třídách návštěvu Mikuláše, andílků a čertovských
pekelníků z deváté třídy. Největší obavy se jistě týkaly
toho, zda v Knize hříchů bude opravdu zaznamenáno
všechno zlobení.
A skutečně - úderem osmé hodiny dopolední se svatý Mikuláš s andílky a čerty
vydali za dětmi. Svatý Mikuláš děti pozdravil a promlouval k nim laskavým hlasem
o tom, jak jsou děti poslušné a šikovné a jak dělají všem radost. A pak přišla na
řadu již zmíněná Kniha hříchů. Čerti si chystali pytel a nemohli se dočkat, až
si odnesou neposlušné žáky. Ale Mikuláš čertíkům děti nevydal. To tak, aby se
zlobení rozmnožovalo. Bohatě stačí, co vyvádějí čertiska doma - v pekle své deváté
třídy. Děti zazpívaly, osušily několik slziček a zklamaní čerti odešli s prázdnou.
Všechno dobře dopadlo,andělé rozdali dětem malé sladkosti a rozloučil se.Všichni
si to nakonec pěkně užili. Za rok na shledanou!
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Zdravá pětka 2019/2020
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské
školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.
Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami
zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí
zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační
fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela ZDARMA.
Žáci 1. stupně absolvovali program Škola Zdravé 5 a Nakupování se Zdravou 5.
Pro žáky 2. stupně lektorky připravily program Párty se Zdravou 5 a program
Lednice Zdravé 5 byl určen dětem v mateřských školách.
Děti plnily soutěžní úkoly, sbíraly pro svůj tým „pětky“, připravovaly si chutné
občerstvení. Na závěr si odnesly vysvědčení a dárečky Zdravé 5.

Babičko, dědečku, pojďte s námi do školy!
Domácí úkol zněl: Vezmi svou babičku nebo dědečka do školy a přijďte si společně
užít příjemné zábavné soutěžní odpoledne. Mnohé děti splnily úkol na jedničku
a 6. 11. 2019 propuklo soutěživé klání rodinných týmů. Zúčastnění prožili chvíle
www.skripov.cz
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plné radosti, smíchu, soutěžení, ale také posezení u dobré kávy či čaje. Mnohé
úkoly vyžadovaly vzájemnou spolupráci a podporu. A jak to probíhalo? Z různých
koutů školy se ozývalo…podařilo se…zvládli jsme to…už jen poslední úkol…
ještě nám zbývá…..babi, jak to má být……dědo, nenapovídej……A nakonec?
Všechny týmy zdárně zvládly nástrahy všech stanovišť a po zásluze byly odměněny
nejen drobnými cenami, ,ale také velkým potleskem a slovy chvály. Co říci
závěrem? Budeme se těšit na další společné setkání.

Advent ve škole
Pro děti nastalo nejkrásnější období roku. Vánoce jsou za dveřmi a příchod
adventu přinesl do školy nemalé dění. Stromeček, ozdoby, čerti, koledy, výtvarné
dílničky,ale i spoustu dalšího žákům zpříjemnilo to netrpělivé čekání na Vánoce.
Do Vánoc je už jen malá chvilka, ale i během té jsme stihli ještě mnoho zajímavých
věcí, o kterých vám brzy zase napíšeme. Pro žáky jsme připravili řadu akcí, které
žákům pobyt ve škole zpříjemnily, a také žáci školy se podíleli na organizaci mnoha
akcí pro věřejnost.
Akce, které jsme v prosinci uskutečnili:
›› 5. 12.
Mikulášská nadílka ve ŠD
›› 6. 12.
Mikuláš v ZŠ
›› 10. 12.
Předvánoční posezení s důchodci ve Skřipově
›› 10.-12. 12. Pečení lineckého cukroví ve ŠD
›› 11. 12.
Deskové hry
›› 12. 12.
Předvánoční posezení s důchodci v Hrabství
›› 15. 12.
Vánoční jarmark v ZŠ Skřipov
›› 16. 12.
Návštěva seniorů ve Slezské nemocnici v Opavě
›› 17. 12.
Křesťanské Vánoce ve škole
›› 18. 12.
Soutěž ve skoku vysokém „O pohár starosty obce“
›› 20. 12.
Třídní besídky
›› 20. 12.
Filmové představení v kině v Hradci nad Moravicí.

Vánoce v mateřské škole
Mikulášská nadílka
6. prosince proběhla v naší mateřské škole mikulášská nadílka, kterou pro nás
opět připravily děti ze základní školy. Mikuláš věděl ze své knihy o všem, co se
v naší školce děje. Věděl o dobrých i špatných skutcích všech dětí, a tak musely
děti Mikulášovi a andělům slíbit, že se polepší. A když k tomu děti Mikulášovi
zazpívaly pěkné písničky a přednesly básničky, nadělil Mikuláš dětem sladkou
nadílku.
Vánoční dílničky
12. prosince se uskutečnily v našich mateřských školkách Vánoční dílničky pro
rodiče a děti. Na úvod děti zazpívaly několik vánočních koled a předvedly rodičům
22

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

několik vánočních básniček i s pohybovým doprovodem. Po tomto vánočním
úvodu měli rodiče i děti možnost tvořit vánoční dekorace nebo si jen tak posedět
u kávy a občerstvení a užít si tak chvilku klidu v předvánočním čase.
Vánoční nadílka v MŠ
18. prosince prožily děti ve školkách Vánoční dopoledne s překvapením. Ježíšek
přinesl dárečky dětem do našich mateřských škol. Pod nazdobeným stromečkem
našly děti nové knížky, hračky, stavebnice, se kterými si hned nadšeně pohrály. Teď
se už těší, co jim nadělí Ježíšek pod stromeček doma.
Hana Stanovská

Činnost školní družiny
Školní družina v září přivítala mezi sebe nové žáky první třídy. Zaměřili jsme se
na hry, soutěže a aktivity sloužící k adaptaci těchto dětí. Počasí nám v září a říjnu
přálo, proto jsme většinu času trávili venku na dětském hřišti, kurtu, v lese a na
hřišti TJ Sokol. Od října měli žáci možnost navštěvovat mimoškolní aktivity kroužky, které jim nabízí nejen škola. Díky množství přírodnin jsme vyráběli
výrobky s podzimní tématikou. Poslední týden v říjnu byl zaměřen na oslavu svátků
zesnulých a Halloweenu. 8. 11. se uskutečnila pro mladší žáky „Halloweenská
noc“, kdy některé děti poprvé trávily noc mimo domov. Program se nesl v duchu
reje čarodějnic, upírů a dalších masek. Pro děti byly připraveny soutěže a hry venku
a v tělocvičně. Večeře, snídaně, pitný režim a drobné odměny byly financovány
z prostředků SRPDŠ. Od listopadu se tvořivá činnost zaměřila hlavně na výrobu
dekorací a předmětů na Adventní výstavu v Jakubčovicích. Každoročně sklidí naše
výrobky velký úspěch. V prosinci nás čekala Mikulášská nadílka, kdy nás navštívil
Mikuláš s čertem a andělem a děti odměnil sladkým balíčkem, který si děti musely
zasloužit přednesem básničky či zpěvem. Tradicí Vánoc je pečení cukroví, proto
i my ve školní družině jsme jako každoročně pekli jeden druh cukroví - tentokrát
linecké. Poslední týden před vánočními prázdninami jsme si uspořádali společné
vánoční posezení s punčem a cukrovím u stromečku. Pod stromečkem na děti
čekalo překvapení v podobě nových her a hraček.
Rádi bychom Vám za celou školní družinu popřáli krásné a pohodové Vánoce.
Kateřina Kies

www.skripov.cz

23

TJ Sokol Skřipov
Mladší žáci TJ Sokol Skřipov
Mladší žáci Sokola Skřipov začali trénovat od poloviny srpna na krásně
zrekonstruovaném hřišti a začali naplno využívat nové fotbalové zázemí vytvořené
24
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obcí. Tréninky probíhaly a nadále probíhají každé úterý a čtvrtek. Sezónu jsme
zahájili prvním soutěžním zápasem na horké půdě Slavkova. Po bojovném utkání
sice naši kluci svému soupeři podlehli, ale snažili se až do konce zvrátit výsledek
tohoto zápasu. Naši mladší žáci sehráli v podzimní části soutěže celkem 7 utkání,
v nichž dvakrát vyhráli a pětkrát prohráli. Prohry byly často smolné a zbytečné,
protože jsme si v některých zápasech neuhlídali vedení a nakonec svému soupeři
podlehli. Přesto si troufnu říct, že jsme s výkony našich hráčů spokojeni.
Koneckonců nejde v této kategorii dětí jen o výsledek, ale především o pohyb
a sport v této době, plné počítačů a mobilů. Náš tým začal rovněž od listopadu
trénovat v tělocvičně místní ZŠ, za což patří poděkování panu starostovi, obci
Skřipov a paní ředitelce ZŠ. Začátkem listopadu jsme uspořádali schůzku hráčů,
rodičů a trenérů ml. žáků v klubovně na hřišti, kde jsme ukončili podzimní část
malým pohoštěním. Na této akci byl zhodnocen průběh uplynulé části sezóny
a nastíněny plány pro zimní přípravu. Dále jsme se zúčastnili několika halových
turnajů. Za zmínku patří především ten ve Štítině, kde jsme až na jednu prohru
všechny zápasy vyhráli a po zásluze jsme skončili na prvním místě. V průběhu
zimní přípravy se budeme účastnit i dalších podobných akcí a připravovat se na
jarní soutěžní zápasy. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim hráčům za
jejich sportovní nasazení, výsledky a reprezentaci naší obce na veřejnosti, jejich
rodičům, vedení TJ Sokol, obci Skřipov v čele s panem starostou a všem, kdo
podporují sport a mládežnický fotbal v naší obci.

Za trenéry mladších žáků TJ Sokol Skřipov Radek Komenda a Jiří Vícha

Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
V kategorii fotbalové přípravky TJ Sokol Skřipov jsme se pro aktuální 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
www.skripov.cz
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hráči v poli. V průběhu podzimní části fotbalové sezóny jsme během září a října
odehráli šest soutěžních zápasů, ve kterých jsme čtyřikrát zvítězili (porazili jsme
týmy Hradce n. Mor., Slavie Opava, Slavkova a Holasovic), jednou remizovali (ve
Vítkově) a jen jednou jsme zažili hořkost porážky (s Budišovem n. Bud.). Vstřelili
jsme přitom 36 branek a obdrželi pouze 25. Přibližně od poloviny října do poloviny
listopadu jsme si od fotbalu odpočinuli a následně jsme začali trénovat dvakrát
týdně v tělocvičně ZŠ ve Skřipově. Tréninky zde budou pokračovat i v novém
roce, dokud nám počasí neumožní trénovat opět na venkovním fotbalovém hřišti.
V sobotu 7. prosince jsme se zúčastnili Mikulášského fotbalového turnaje ve
Chvalíkovicích. Naše nejmenší děti poměřily síly s vrstevníky z Chvalíkovic,
Budišovic a Raduně, děti ročníků 2010-2012 s fotbalisty z Chvalíkovic a Budišovic.
Výsledkem bylo třetí a druhé místo. Neztratili jsme se ani v dovednostní disciplíně
slalomu s míčem, kde jsme v každé ze tří věkových kategorií (2010-2011, 20122013, 2014 a ml.) obsadili třetí, první a dvě druhá místa.

Závěrem děkuji všem, kteří jakkoliv podporují mládežnický sport, nejenom fotbal,
ve Skřipově. Současně všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí
a zdraví v roce 2020!
Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Fotbal dorost
Fotbalová podzimní část sezóny je u konce a můžeme hodnotit. Jsme nováčci
v Krajské soutěži a cílem bylo umístění do 4. místa, což jsme splnili. Jako trenér
mužstva jsem s výkony spokojen, ale vždy je na čem pracovat a co zlepšovat.
Aktuálně se nacházíme v přestávce a začínáme trénovat od ledna. Bude následovat
zimní příprava, soustředění a přátelská utkání. V polovině března pak bude
odstartována jarní část sezóny.
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Tabulka:
# KLUB

Z

V

R

P

S

B

1. Hlučín B

13

10

2

1

74:19

32

2. Skřipov/Raduň

13

10

1

2

45:16

31

3. Dolní Benešov

13

8

1

4

38:23

25

4. SO Bruntál

13

8

1

4

29:23

25

5. Rýmařov

13

7

3

3

28:22

24

6. Dolní Lhota

13

7

2

4

34:23

23

7. Svinov

13

6

2

5

24:31

20

8. Vřesina

13

6

1

6

35:28

19

9. Darkovičky

13

5

3

5

39:24

18

10. Velká Polom

13

5

1

7

30:38

16

11. Světlá Hora

13

4

0

9

23:48

12

12. Polanka

13

3

1

9

19:33

10

13. Ostrava-Jih

13

3

0

10

25:54

9

14. Ludgeřovice

13

0

0

13

16:77

0

Bližší informace k jednotlivým zápasům najdete na internetu na adrese www.
fotbal.cz v kategorii SOUTĚŽE/MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ/KRAJSKÁ
SOUTĚŽ DOROSTU SK.A.
Statistika nejlepších čtyř střelců je následující: Michal Rubý 14, Lukáš Bartusek
10, Michal Píšala 6 a Matěj Lauček 4 vstřelené góly.
Děkuji všem klukům spojeného mužstva Skřipova a Raduně za reprezentaci
našich obcí. Dále děkuji realizačnímu týmu a všem, kteří s organizací pomohli.
Děkuji také rodičům za podporu a divákům za pěknou domácí atmosféru jak ve
Skřipově, tak v Raduni.
Závěrem chci nejen fotbalovým a sportovním nadšencům, ale Vám všem popřát
klidné prožití vánočních svátků. Bez nervů a chaotického shonu, který poslední
dobou tyto svátky doprovází. A do nového roku 2020 Vám přeji hlavně pevné
zdraví a hodně úspěchů jak v rodinném, tak v pracovním životě.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Pobočka Taekwon-do ITF Skřipov
V červnu tohoto roku se Škola Taekwon-do ITF Opava rozhodla otevřít pobočku
ve zdejší škole. Tento oddíl moderního korejského bojového umění sebeobrany
má v Opavě kořeny, které sahají až do roku 1990. K dnešnímu dni navštěvuje
www.skripov.cz
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tuto pobočku 13 dětí a 1 dospělý. Tréninky probíhají pod vedením zkušeného
trenéra a vedoucího školy Kamila Tihelky, který se tomuto bojovému umění
věnuje už 25 let. Momentálně se děti chystají na své první zkoušky, které se budou
konat v lednu. Ale někteří si už vyzkoušeli i své první velké závody, na kterých
úspěšně reprezentovali oddíl, a dokonce si odnesli i medaile. Josef Čech si v silné
konkurenci 23 soupeřů odnesl krásnou bronzovou medaili z mezinárodních
závodů v Ostravě. V sobotu 7. 12. proběhly v Opavě zkoušky na technický stupeň
kup - barevné pásky, kterých se zúčastnili tři déle cvičící členové místní pobočky.
Všichni úspěšně složili zkoušky na 6.kup. Po zkouškách následovaly Mikulášské
závody pro děti z oddílu od 4 do 13ti let, ze kterých si snad každý odnesl nějakou
tu medaili a odměnu.

Kamil Tihelka, vedoucí školy IV.dan
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Podzim s SDH Hrabství
V posledním zpravodaji jsme vás informovali o aktivitách SDH Hrabství během
letošních prázdnin, které utekly jako voda, a je čas zrekapitulovat dění podzimu.
Poslední letní sobotu, tj. 21. 9. 2019, jsme uspořádali na fotbalovém hřišti ve
Skřipově celodenní soutěž v požárním sportu. Dopoledne patřilo dětem, které
v rámci 1. kola nového ročníku „Ligy 4 okrsků“ soutěžily v disciplínách štafeta
dvojic a v požárním útoku. Zúčastnilo se ho 5 družstev mladších, 8 družstev starších
žáků a 2 družstva dorostu a díky krásnému počasí a poměrně slušné fanouškovské
základně se staršímu družstvu Hrabství A podařilo vybojovat krásné třetí místo.
Obě disciplíny si mohla nanečisto vyzkoušet i nově zřízená přípravka z Hrabství
a díky velké podpoře přítomných rodičů si to naše nejmenší děti náležitě užily.
Odpoledne pak probíhala soutěž pro dospělé O pohár starosty obce v požárním
útoku, ve které 3. místo zase vybojovalo družstvo ze Skřipova. Celá soutěž byla
uspořádána ve spolupráci s OÚ Skřipov, kterému tímto děkuji.
Z aktivit, které naše SDH pořádalo pro veřejnost, bych rád zmínil První
svatomartinskou zábavu, která se konala 30. 11. 2019 v Kulturním domě
v Hrabství a která měla díky výbornému jídlu, pití a hudbě 80-tých a 90-tých let
nečekaně velký úspěch. K večeři jsme pro návštěvníky připravili pečenou kačenu
se zelím a knedlíky. Díky podpoře OÚ Skřipov jsme navíc toto jídlo mohli nabízet
za velmi lákavou cenu, čímž jsme dokázali po dlouhé době přilákat velké množství
lidí. Ve 23 hodin navíc celou akci vyšperkovalo vystoupení místních Ochotníků,
kteří se tentokrát z recese přihlásili do jednoho známého kulinářského pořadu
(více ve článku „Ochotníci opět v akci“) Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
zapojili do přípravy této akce, především své manželce Magdaléně Fešarové, která
doma dva dny vařila 120 porcí zelí a významně nám ulehčila práci v kuchyni bez
jakéhokoli nároku na honorář.
Tím bych uzavřel rekapitulaci podzimního dění v SDH, ale ještě ne svůj příspěvek.
Uvažuji, jak co nejcitlivěji nakousnout téma, které nás poslední dva roky sužuje
a které je potřeba zveřejnit, a požádat o pomoc. Začnu asi takto: Náš spolek byl
založen před 6 lety skupinou rodičů, kteří chtěli mít pro své děti v obci kroužek,
který by je vedl ke sportu, disciplíně a společenskému vyžití. Vznikl tak spolek,
který je postaven čistě na dobrovolnictví bez jakéhokoli nároku na finanční
odměnu a který k dnešnímu dni registruje 49 členů. Jelikož v době vzniku nebyly
volné žádné prostory pro naše zázemí, byly nám nabídnuty panem starostou
sklepní prostory KD Hrabství, kde jsme až dodnes. V prvních chvílích jsme byli
nadšení, že máme své zázemí a nic nebrání našemu vzniku, ale postupem času,
kdy jsme se začali dovybavovat potřebnou technikou, zjišťujeme, jaký problém
tyto prostory přinášejí. V neustálém vlhku nám praskají draze pořízené hadice,
reziví vzduchovky a další hasičské vybavení, nemluvě o tom, že dostat ze sklepa
po úzkých a příkrých schodem těžký požární stroj je nejen fyzicky náročné, ale
www.skripov.cz
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také krajně nebezpečné a je jen otázkou náhod, že se při této manipulaci nikdy
nikdo vážně nezranil. Stejně tak pro děti jsou tyto prostory ze zdravotního
hlediska nevyhovující. Asi si teď pokládáte otázku, proč sedí ve sklepě a nemají
vše v hasičárně. Odpověď je stejně jednoduchá jako otázka - není tam pro nás
místo. A to je důvod, proč jsme nuceni naši techniku přes zimu skladovat po
různých garážích, stodolách, kůlnách, sušit promoklé hadice na plotech atd.
V této problematice jsme jakousi kuriozitou v našem okrese a nejspíš také v kraji.
Jako starostovi SDH se mi nelehce na schůzích představitelů vysvětluje důvod,
proč to u nás máme právě takto. Jiskřička naděje svitla až letos, kdy zastupitelé
schválili plán rozvoje sportu na další pětiletku a kdy se konečně (pokud získá obec
dotace z EU) dočkáme nějakého odpovídajícího a důstojného zázemí. Pokud už
ovšem nebude pozdě, cesta je to stále daleká…
S tím souvisí i druhý problém dnešní doby - nedostatek volného času. Přemýšlím,
kdy se tento společenský problém objevil, zřejmě postupně od doby ekonomické
krize, kdy nás zaměstnavatelé začali nutit pracovat více přesčas pod pohrůžkou
výpovědi. A my si na to postupně všichni zvykli a dnes máme problém najít si
trošku volného času pro své rodiny, natož pro svou vlastní obec. A právě zde
bych chtěl požádat o pomoc ty z Vás, kteří mají chuť zapojit se do veřejného
dění v obci, pracovat s dětmi, naučit se něco nového v oblasti požárního sportu
a spolupořádat kulturní akce pro naše spoluobčany, aby se nebáli nás oslovit.
SDH Hrabství potřebuje nové členy, aby rozprostřela zátěž na více jednotlivců,
jelikož i my stárneme, máme své rodiny a povinnosti a musíme někde ubrat plyn.
Pokud se rozhodnete připojit se k nám, neváhejte nás kontaktovat na emailu
SDHHrabstvi@seznam.cz, určitě se nějak domluvíme.

Blíží se konec roku, proto mi dovolte poděkovat všem aktivním členům, příznivcům
a sponzorům (Obec Skřipov, MŠMT, Malý Leader, Senior Flextronics, Martina
Petrášová, manželé Hořínovi), díky kterým se daří držet v Hrabství požární sport.
Věřím, že se nám podaří překonat potíže, se kterými nyní bojujeme a budeme
moci i nadále provozovat náš spolek. Přeji Vám klidné vánoční svátky a do nového
roku především pevné zdraví.
Martin Fešar, starosta SDH Hrabství
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Ochotníci opět v akci
Jak jsem se již zmínil v článku o SDH Hrabství, sešli se po roce opět hrabští
Ochotníci, aby připravili světu své nové číslo. Tentokrát se rozhodli přijmout
nabídku jedné veřejné televizní stanice a vznikl tak další díl populárního
kulinářského pořadu Prostřeno, který ovšem díky vleklým soudním tahanicím
zřejmě na obrazovkách neuvidíte, jelikož jsme byli obviněni z pokusu o jeho
zesměšnění. O tom, že to není pravda a že jsme svou obec reprezentovali s nejlepším
vědomím a svědomím, se můžete přesvědčit sami doma na svých počítačích nebo
chytrých televizích s Youtube aplikací.
Jsou 3 možnosti, jak pořad pustit:
1. Na chytré televizi nebo PC pustíte aplikaci Youtube a dáte vyhledat tento text
(bez diakritiky) Prostreno z Hrabstvi 2019
2. Na PC přes tento odkaz https://youtu.be/5Frdu0uuOc0
3. Přes stránky Obce http://www.ouskripov.eu/ v sekci Organizace v obci Ochotníci Hrabství
Pevně věřím, že mi po zhlédnutí dáte za pravdu, že jsme v žádném případě neměli
v úmyslu něco zesměšňovat. Ještě malé upozornění – tento pořad není vhodný
pro lidi do 59 let!
Martin Fešar (rejža)

Skřipovští hasiči nezklamali
Skřipovští hasiči nejenom dobře
a zodpovědně plní své profesní
povinnosti při likvidaci požárů
a jiných přírodních pohrom a
účastní se hasičských odborných
soutěží, ale i dlouhodobě udržují
místní tradice. A jedna taková
je i dětská Mikulášská nadílka.
Letos proběhla navečer v pátek
6. prosince. Letošní čerti byli
obzvláště pekelní, a protože sv.
Mikuláš má zdejší hasiče rád,
zázračně se rozdělil a po vesnici
tedy mohli chodit Mikuláši dva.
Mikuláši, děkujeme a věříme, že se s Tebou potkáme i v příštím roce.
Milan Lindovský

www.skripov.cz
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SK SLEZAN SKŘIPOV, z.s., pořádá

25. ledna

v sobotu
2020
od 20 hodin v Kulturním domě v Hrabství
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Hudba v pekle : „DJ Snail“
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V ceně místenka,
teplá večeře
a odvoz autobusem

V průběhu večera
vystoupí
Mažoretky Petra Studénka
ODJEZD AUTOBUSU Č. 1:
1 19:10 Opava (katastr. úřad)
2 19:20 Branka u Opavy
3 19:25 Hradec škola
4 19:30 Kajlovec
ODJEZD AUTOBUSU Č. 2:
1 19:15 Bohučovice
2 19:20 Jakubčovice
3 19:25 Skřipov
AUTOBUSY ZPĚT VE 3:00

é

vstupn

200Kč

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Předprodej vstupenek: Tomáš Dušek, tel.: 721 415 129

Zahrádkáři Skřipov
V letním období zahrádkáři neuspořádali žádný výlet do okolí, a to z důvodu
konání brigád ve vnitřních prostorách moštárny a jejich výmalby. Při rekonstrukci
a dostavbě klubovny TJ Sokol Skřipov nechala obec provést také venkovní výmalbu
moštárny a zbudovat potřebný komín. Vzhled moštárny vylepšili zahrádkáři
natřením venkovních dveří a umístěním stříšek nad dveřmi.
Teprve 1. října jsme v moštárně uspořádali posezení se seniory. Formou besedy
podávala paní Vojtěška Lindovská informace a rady k možnosti čerpání sociálních
služeb a sociálních dávek.
5. října jsme uspořádali podzimní sbírku šatstva pro Diakonii Broumov.
Odevzdanými věcmi pomáhají občané potřebným v této organizaci a sobě
k vytřídění oblečení a dalších předmětů, které dlouhodobě nepoužívají.
22. listopadu jsme uspořádali další posezení, tentokrát s předvánoční tématikou.
Paní Eva Strojilová předčítala různé pranostiky a koledy. Pro seniory jsme měli
připravené nejenom občerstvení, ale i perníčky, které si mohli sami ozdobit
bílkovou polevou a odnést domů. O jednoduchý recept byl zájem, proto je
přílohou tohoto článku pro ostatní zájemkyně.
10. prosince jsme společně se základní školou uspořádali besedu s důchodci. Ve
školní jídelně připravili žáci a učitelky krásné vystoupení, které se všem seniorům
velmi líbilo. Malou pozorností a pohoštěním jsme našim seniorům zpříjemnili
předvánoční dobu.
Klidné Vánoce v kruhu svých rodin a přátel a všem zdraví do nového roku přejí
skřipovští zahrádkáři.
Veronika Víchová

Vánoční perníčky (hned ke konzumaci)
125 ml vody, 150 g medu, 250 g cukru krystal, 100 g tuku (máslo, hera, …) - vše
spolu svařit, nechat vychladnout. Přidat 600 g hladké mouky, 1,5 lžičky jedlé
sody, 1 vejce, perníkové koření (anýz, hřebičky, skořice, …)
Vše důkladně vymícháme a dáme přes noc do lednice. Použijeme menší formičky,
zdobíme bílým sněhem nebo před pečením zdobíme rozinkou nebo ořechem.
Bílková poleva na zdobení perníku
Vyšlehat 1 bílek, postupně přisypávat přes jemné síto moučkový cukr a důkladně
šlehat až zhoustne. Ke konci přidat ještě jednu lžíci cukru a vidličkou promíchat
(mírně to zhoustne).
Kornouty lze zhotovit z celofánu nebo papíru.
www.skripov.cz
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Ze života farnosti
V sobotu 30. listopadu jsme už počtvrté pozvali všechny spoluobčany na pletení
adventních věnců. Pro zájemce bylo nachystáno jako vždy dostatek jedlového
chvojí (za něj velké díky p. Radku Drašákovi) i polystyrénové korpusy či drobné
ozdoby a přírodniny k dozdobení věnců.
V neděli 1. prosince se rozsvítil na farní zahradě ve Skřipově vánoční strom
a spolu s ním i betlém. Této akci předcházely přípravy a nadšení místních
farníků a sponzorů. Příznivé počasí jistě mělo zásluhu na tom, že účast občanů
při slavnostním žehnání betléma a rozsvěcování stromu předčila očekávání
organizátorů. K příjemné atmosféře přispělo i krátké vystoupení místní scholy
a společné zpívání koled. Rovněž punč a cukroví byly výborné. Děkujeme všem
sponzorům, obětavým pomocníkům a také dětem ze ZŠ za výrobu vánočních
ozdob.

V neděli 29. prosince jste všichni srdečně zváni na již tradiční zpívání koled.
Mgr. Pavla Halfarová
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Farnost Skřipov
Vás srdečně zve na

které se uskuteční

v neděli 29. 12. 2019 v 16:00 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele ve Skřipově
Účinkují: Miloš Stoklasa: varhany
Anežka Štenclová: akordeon
Kateřina Halfarová: příčná flétna
Marie Halfarová: housle
dětská schola

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Srdečně zvou pořadatelé
www.skripov.cz
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750 let historie obce Skřipova
Blíží se krásné výročí naší obce - v roce 2021 oslavíme 750. výročí první zmínky
o existenci Skřipova. K tomuto výročí připravujeme, mimo jiné, populárněnaučnou publikaci mapující historii obce. A aby kniha obsahovala co nejvíce
aktuálních informací, dovolujeme si požádat, Vás, občany obce, o spolupráci.
Máte-li ve svých rodinných, spolkových kronikách (škola, Sokol, myslivci, hasiči,
zahrádkáři, Červený kříž, ostatní spolky a sdružení...), albech, skříních staré
fotografie, diplomy, články, informace, týkající se historie či mapující historii
a události obce zejména v minulém a předcházejících stoletích (c.k. RakouskoUhersko, 1., 2. světová válka, první republika, akce „Z“, 50.-90. léta minulého
století), doneste je k zapůjčení na obecní úřad během měsíce ledna/února. Vše
bude zaevidováno, odborně zkopírováno, nafoceno (odborníky okresního archívu)
a do měsíce Vám vráceno zpět v nepoškozeném stavu.
Současně proběhne koncem února v naší obci i beseda s pamětníky obce, kdy
zachytíme jejich vyprávění a vzpomínky. Zveme již teď všechny, zejména
pamětníky, k účasti (termín a místo bude zveřejněno následně).
Vše bude sloužit jako podkladový materiál pro vydání knihy Skřipov - 750 let.
Zapojte se tedy i Vy do vydání této publikace! I Vy můžete doplnit chybějící části
historie naší obce.
Další informace k připravované publikaci Vám poskytne: Milan Lindovský,
Skřipov, e-mail: mli@cbox.cz.

Slezská hymna
Příběh vzniku slezské hymny je velice zajímavý. Podílel se na něm známý český
básník a spisovatel Jan Neruda (1834-1891). Ten se o úděl českých lidi ve Slezsku
velmi zajímal. Samotný popud ke vzniku hymny však vzešel od JUDr. Antonína
Grudy (1844-1908), kněze z Kateřinek, českého politika a buditele Slezska.
P. Gruda navštívil v březnu 1885 osobně Nerudu v Praze a požádal ho, aby mu
pomohl k vytvoření hymny. Posteskl si, že Češi mají „Kde domov můj“, Moravané
hymnu „Moravo“, jen českým občanům ve Slezsku píseň chybí. Neruda, který
byl již nemocný, se obrátil na svého přítele a básníka Adolfa Heyduka (18351923) s žádostí, aby se zvěčnil a napsal text písně. Navrhl mu, aby píseň měla
dvě nebo tři sloky, vždy po šesti až osmi verších, a aby byla v textu vyznačena
myšlenka, že „Velehrad dal Slezanům víru, Praha historii, slávu“. Dále si přál, aby
byla hymna přístupná nejširším kruhům, ale cenzuře se ničím nepříčila. Heyduk
v krátké době jednoho týdne napsal nádherný text. Neruda se pak obrátil na svého
přítele, barytonistu Národního divadla Josefa Lva, aby složil nápěv. I on byl velice
rychlý a hudbu složil během čtyř dnů. Předpokládá se, že se Neruda podílel na
zaplacení prvního vydání nákladu. V červnu 1885 děkuje typografovi Danielu
36
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Sluníčkovi za vydání prvních 1500 výtisků. Důvodem spěchu byla snaha, aby se
hymna co nejrychleji rozšířila mezi lidmi a aby se zpívala už při letnicích, kdy měli
Slezané opět přijet do Prahy do divadla. Poprvé zazněla slezská hymna ve Slavkově
u Opavy na mimořádné valné hromadě Matice opavské. Na Hejdukův text bylo
složeno hned pět nápěvů. Nejznámější a také nejvíce hraný nebyl nápěv od J. Lva,
ale až ten poslední, složený v roce 1900 Eduardem Bartoníčkem, ostravským
sbormistrem a ředitelem kůru kostela sv. Spasitele. O další zhudebnění se pokusil
také pražský skladatel vlasteneckých sborů Josef Paukner (1847-1906), po něm
kolem roku 1900 bývalý ředitel opavského gymnázia Josef Fűrst. Existuje ještě
jeden notový zápis slezské hymny, jehož autor je neznámý. Ačkoliv existuji dokonce
čtyři texty, jež nesou označení „Slezská hymna“, a k nim existuje plných třináct
různých melodií, nejznámější a nejrozšířenější slezskou hymnou je ta s textem od
A. Heyduka a hudbou E. Bartoníčka. Originál rukopisu je ke zhlédnutí v muzeu
Klimkovice.
Slezská vlasti, půdo svatá, zemi nejkrásnější všech,
tobě láska vrchovatá, tobě poslední buď vzdech!
Hvězdou jsi nám v srdce dána, hněv-li kolem nás a spor,
k dvěma sestrám upoutána pásmem věkověčných hor.
S nimi vlasti, matko drahá, tvůrce v tebe jedno klad.,
vědomí ti dala Praha, víru věštců Velehrad.
S nimi k slavě vrchovaté, s nimi věčně jedno buď,
družka družku v lásce svaté na blaženou viňte hruď.
Ve spojení sester obou, nechť ať slzy roníš teď,
k cílí vzlétneš krásy dobou, jen svých práv a činů hleď!
slávou vzplanou hor tvých lemy, nivy rozhlaholí jas,
Bože, rodné slezské zemi, slávu dej a sílu zas!
(výpis z letáku vydaného Magistrátem m. Opavy a Muzeem Novojičínska)
Veronika Víchová

www.skripov.cz
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MASÁŽE
Nabízím klasické relaxační a sportovní
masáže, masáže pro těhotné, masáže
lávovými kameny.
Nabízím dárkové poukazy.
V prostorách bývalého obecního úřadu ve
Skřipově č. 107
Kontakt Martin Dudys tel. 605 332 317

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 3 2020
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: Prosinec 2019
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Kalendář svozu odpadů pro rok 2020
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Obec Skřipov a Římskokatolická farnost
Skřipov zvou občany na

Novoroční koncert
Dne:

sobota 4. 1. 2020

Vystoupí: Chrámový sbor Opava
Stěbořický pěvecký sbor
Diriguje:

Karel Kostera

Zazní:

Vánoční písně, koledy
a pastorely českých
a světových mistrů

Začátek v 16:00 hod ve farním kostele
ve Skřipově
Srdečně zvou pořadatelé

