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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
doufal jsem, že až budu psát tento úvodník, bude koronavirová krize za námi nebo
alespoň budeme tuto nemoc zvládat stejně, jako zvládáme i jiné onemocnění podobného
typu. Bohužel se tak neděje a jsme opět uprostřed nejrůznějších omezení, která musíme
respektovat.
Co můžeme sami dělat? Je to jednoduché a náročné zároveň. Tedy to, co nám lékaři
doporučují od nepaměti: zdravou a pestrou stravu ve střídmém množství, nepít alkohol
a nekouřit, dostatečně dlouho a kvalitně spát a přiměřeně věku a zdravotnímu stavu být
pohybově aktivní.
S pohybem nám o letošních prázdninách pomohl Běžecký klub Skřipov, který přes
všechny těžkosti připravil pro veřejnost první ročník běžeckých závodů pod názvem
Skřipovská litačka. Jsem moc rád, že se závody vydařily, a děkuji všem, kteří se na jejich
organizaci podíleli. Podle pozitivních ohlasů se můžeme těšit na další ročník. Což je
dobře, protože tolik běhajících občanů při přípravě na závody jsem za celá léta v lese
neviděl. Bohužel, vzhledem k okolnostem byla Skřipovská litačka také jedinou sportovní
a společenskou událostí tohoto léta v naší obci.
Co se nezastavilo, jsou investice v obci. V průběhu prázdnin se zrealizovaly dvě dotované
investice. První byla rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě cca 400 000,- Kč
v Mateřské škole v Hrabství, kde poskytl dotaci Moravskoslezský kraj, a druhou pak
vybudování multimediální učebny a posílení konektivity v Základní škole ve Skřipově
v hodnotě cca 2 mil.korun, kde dotaci poskytl Integrovaný regionální operační program.
I přes očekávané propady v příjmech obce se připravujeme na další období a na posledním
zasedání zastupitelstva obce byl představen architektonický koncept sportovního
a společenského areálu ve Skřipově. Tento koncept prošel připomínkováním ve stavební
komisi a také byly zapracovány náměty občanů. Zpracování studie nám dává možnost
podívat se na budoucí stav tzv. shora, a proto jsme se rozhodli zadat vytvoření studie
také pro sportoviště v Hrabství.
Co nás mohlo potěšit, je, že navzdory v dubnu ohlášenému katastrofálnímu suchu od
května pravidelně a vydatně prší. Až možná moc, a jak jsme v minulých letech řešili
problémy se suchem, tak letos naopak s vodou. Je potřeba si uvědomit, že v minulých
letech bylo opravdu sucho a nyní je hladina spodní vody mnohde vysoko a zasahuje do
sklepení jednotlivých domů. Taktéž povrchová voda zejména pří přívalových srážkách
způsobuje značné škody. Obec na připomínky občanů reaguje a vytváří opatření, aby ke
škodám nedocházelo. Bohužel musím upřímně říct, že ve všech případech, které řešíme,
se projevuje ve velké míře to, že svody ze střech jsou vyvedeny na komunikaci a násobí
tak množství vody, která teče po komunikaci a působí škody jak na nemovitostech
občanů, tak na samotné cestě. Je tedy potřeba začít u sebe a pak teprve hledat problém
jinde.
www.ouskripov.eu
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Přeji nám všem, abychom v příštím vydání Zpravodaje mohli číst pozvánky na plesy,
koncerty v kostele a podobné události a nemuseli být zavřeni v domácím vězení.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 14. zasedání konaného dne 29. 6. 2020 schválilo:
182/14 Program zasedání
183/14 Směnnou smlouvu na pozemky parc. č. 338/2, orná půda o výměře 2802 m2,
parc. č. 339/1, trvalý travní porost o výměře 1244 m2 ve vlastnictví Obce
Skřipov
184/14 V případě povinnosti úhrady daně z nabytí nemovité věci Strany 2 ze Směnné
smlouvy, schválené usnesením č. 183/14 dne 29. 6. 2020, proplatí Obec
Skřipov tuto zaplacenou daň Straně 2 na základě potvrzení o zaplacení
finančnímu úřadu
185/14 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění
stavby č.IP-12-8026418/SOBS VB/01 mezi Obcí Skřipov a ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupenou společností ReSpol s.r.o., výši jednorázové náhrady 5 000 Kč
(slovy Pět tisíc korun českých) bez DPH za věcné břemeno
186/14 Záměr obce prodat část pozemku parc. č. 938/1, zahrada, k.ú. Skřipov
o výměře cca 400 m2 ve vlastnictví Obce Skřipov, č.p. 80 vedený na LV
363 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Opava
187/14 Další jednání o prodeji části pozemku 938/1 předložit na zasedání za
předpokladu, že zájemce-žadatel pořídí na své náklady geometrický plán
rozdělení pozemku parc. č. 938/1 - zahrada, k.ú. Skřipov, znalecký posudek
prodávaného pozemku a návrh kupní smlouvy
188/14 Finanční dar ve výši 6 000 Kč, Darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov
a Centrem pro dětský sluch Tamtam, o.p.s, Hábova 1571, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 00499811
189/14 Poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního programu a Veřejnoprávní
smlouvu č. 1/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Běžeckým klubem Skřipov
z.s., 747 45 Skřipov č.p. 243, IČ 08871698
190/14 Poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního programu a Veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Mysliveckým spolkem
Skřipov, Skřipov, Hrabství 75, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 47815655
4
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191/14

192/14

193/14
194/14

195/14

196/14

197/14
198/14

199/14

200/14
201/14

202/14

Poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního programu a Veřejnoprávní
smlouvu č. 3/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Zahrádkáři Skřipov,
spolek, Skřipov 203, 747 45, IČ 22825304
Poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního programu a Veřejnoprávní
smlouvu č. 4/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Spolkem rybářů Skřipova
a Hrabství, z.s., Skřipov Hrabství č.p. 48, 747 41 Hradec nad Moravicí,
IČ 22688099
Záměr investiční akce „Rekonstrukce vnitřních prostorů Kulturního domu
Hrabství“
Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce vnitřních prostorů Kulturního
domu Hrabství“ do MAS Opavsko do 4. výzvy programového rámce Program
rozvoje venkova
Uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti
o dotaci na projekt „Rekonstrukce vnitřních prostorů Kulturního domu
Hrabství“ s dodavatelem VL Atelier Design s.r.o., Čeňka Růžičky 767/8,
IČ 05760178
Uzavření Příkazní smlouvy v rámci projektu „Rekonstrukce vnitřních
prostorů Kulturního domu Hrabství“ se společností JK grant s.r.o., Ratibořská
1026/169, 747 05 Opava, Č 03098761
Podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životního prostředí - Výzva
146 na projekt Rekuperace a fotovoltaická elektrárna ZŠ a MŠ Skřipov“
Uzavření smlouvy s dotačním manažerem projektu „Rekuperace
a fotovoltaická elektrárna ZŠ a MŠ Skřipov“ Aleš Libotovský, Ledská 20,
517 41 Hřibiny - Ledská, IČ 74544985
Zpracování studie na projekt „Multifunkční sportoviště a rekreační areál
Skřipov“ a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem Matěj
Bálek, Vančurova 2, 747 92 Háj ve Slezsku - Smolkov, IČ 09130187
Výsledek výběrového řízení na dodavatele realizace projektu „Rekonstrukce
sociálního zařízení - Mateřská škola Skřipov - Hrabství“
Uzavření smlouvy o dílo 13/2605/20 na realizaci projektu „Rekonstrukce
sociálního zařízení - Mateřská škola Skřipov - Hrabství“ se zhotovitelem
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r. o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava 5,
IČ 25359592
Realizaci akce „Rekonstrukce zpevněné plochy Skřipov - Hrabství“ za
podpory dotace z výzvy 1/2019/117D8210 Podpora obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury

www.ouskripov.eu
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ZO pověřuje starostu:
203/14 K vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce zpevněné plochy
Skřipov - Hrabství“ podlenabídky dotačního manažera Aleše Libotovského,
Ledská 20, Hřibiny, IČ 74544985
ZO ukládá finančnímu výboru:
204/14 Zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2021 výši podílu vlastních zdrojů na
akci „Rekonstrukce zpevněné plochy Skřipov - Hrabství“
ZO schvaluje:
205/14 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 s doplněním:
Výdaje - AKCE
G-Rekonstrukce zpevněné plochy Skřipov - Hrabství
- 3 100 000 Kč
Financování
Zůst.fin. prostředků
+ 3 100 000 Kč
206/14 Rozpočtové opatření č. 3

Sociální zařízení v Mateřské škole Hrabství
Jak jsme již psali v předešlých číslech zpravodaje, oprava koupelny včetně rozvodů měla
proběhnout během letních prázdnin v roce 2019 z rozpočtu obce. Do výběrového řízení
na tuto zakázku se nepřihlásila žádná firma a z tohoto důvodu se rekonstrukce koupelny
odložila na rok letošní. Vše zlé je k něčemu dobré. Oprášili jsme žádost o dotaci z roku
2019 a tentokrát jsme byli úspěšní. V MŠ Hrabství bylo po letech dosaženo bezpečného
a hezkého sociálního zázemí. Posuďte sami.
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Vítání občánků a oslava jubilea ANO - NE?
Letos obzvlášť máme radost z většího počtu narozených dětí. Kazí nám to jenom nynější
situace s koronavirem, která nám zakazuje nebo omezuje konání různých akcí, mimo
jiné zorganizování vítání občánků nebo oslavu jubilea našich starších spoluobčanů.
Zvažovali jsme různé varianty, tou nejschůdnější je ještě vyčkat a po zklidnění současné
situace uskutečnit vítání občánků a oslavu jubilea koncem roku, a to spíše ve větších
prostorách Kulturního domu v Hrabství.
Děkujeme za pochopení.
Veronika Víchová

Úhrada za odstraňování komunálních odpadů
Upozorňujeme občany na úhradu poplatku za odstraňování komunálního odpadu za
druhé pololetí 2020. Termín úhrady je do 31. 10. 2020. Poplatek na osobu pro druhou
splátku činí 246 Kč. Úhrada je možná na účet č. 1842511389/0800 nebo v hotovosti
v pokladně OÚ ve Skřipově. Upozornění se netýká těch, kteří již uhradili poplatek
za celý rok.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
a kontejnerů na nebezpečný odpad
V sobotu 10. října 2020 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
www.ouskripov.eu
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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!

Svoz odpadu
Domovní odpad - od 15. 10. 2020 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 - poslední svoz proběhne 14. 11. 2020
Děkujeme, že třídíte odpad!

Pošta ve Skřipově
Pošta Partner č. p. 244, 747 45 Skřipov u Opavy, tel: +420 605 237 397
Změna pobočky na Poštu Partner se týká hlavně provozní doby.
PO

13:00 -16:30

ÚT

08:00 -11:00

ST

13:00 -16:30

ČT

08:00 -11:00

PÁ

08:00 -11:00

SO

Zavřeno.

NE

Zavřeno.

Co se dělo o prázdninách ve škole
O prázdninách je prý škola smutná a tichá. U nás ve škole to bylo jako v mraveništi.
Střídala se tam jedna profese za druhou.
Během prázdnin došlo k realizaci projektu: Multimediální učebna a posílení vnitřní
konektivity školy v celkové výši 1 972 772,31 Kč, z čehož činila dotace 95%,
tj. 1 874 133,69 Kč, a vlastní zdroje (zřizovatel školy) 98 638,62 Kč. Podstatou projektu
bylo vybudování multimediální učebny a zajištění konektivity školy. V rámci projektu
8
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došlo k realizaci stavebních úprav učebny- došlo k zvětšení učebny, zajištění bezbariérového
přístupu a bezbariérového sociálního zázemí, pořízení učebních pomůcek a IT vybavení
- 25 nových počítačů, interaktivní tabule, 8 robotických stavebnic, server.Výstupem
projektu je modernizovaná učebna, jež odpovídá současnému vývoji a moderním
výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově modernizovaný prostor
umožní rozšíření moderních forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci
a zájem žáků k učení. Díky projektu došlo k pokrytí celé budovy internetem.
Ve školní družině došlo k vymalování místnosti určené pro zájmové vzdělávání dětí,
chodby a výměně podlahové krytiny v místnosti. V tělocvičně školy byla přebroušena
a přelakována celá plocha podlahy. V mateřské škole Hrabství proběhla celková
rekonstrukce sociálního zařízení a vymalování dětské šatny. Všechny opravy mohly být
provedeny díky finanční podpoře zřizovatele školy, Obce Skřipov.
Děkuji panu starostovi a všem zastupitelům obce za podporu školy.
Mgr. Eva Víchová

Vzdělávací prázdninové dny - 7.-19. 8. 2020
V době letních prázdnin se nám podařilo pro skupinu žáků 1. stupně naší školy
zrealizovat vzdělávací prázdninové dny s podporou Asociace školních sportovních klubů
www.ouskripov.eu
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ČR. Tato aktivita vznikla s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za
účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu
pandemie koronaviru.
Denní program byl rozdělen na část vzdělávací a část věnovanou volnočasovým
aktivitám. Vzdělávání jsme koncipovali badatelsky s využitím různých pracovních listů.
Zároveň jsme navštívili mimo jiné i město Bílovec a jeho knihovnu, ve které byla pro
nás připravena lekce „Pohádky pro malé knihovníčky“. Zajímavá byla taktéž návštěva
tamního muzea s programem „Mlynář Jeroným a pečení buchet“. Naše putování zavítalo
i do mlýna v Bravinném, kde děti s otevřenou náručí přivítal mlynář a jeho zajímavé
vyprávění nejen o mlýně. Pěšky jsme také vyrazili k chatě Bravenčík, kde děti využily
krásné počasí k brouzdání v potoce, hrám v přírodě, odpočinku pod korunami stromů.
Nedílnou součástí byla návštěva zástupců Mysliveckého spolku Hrabství. Děti jejich
prostřednictvím poznávaly nejen různá paroží, ale dozvěděly se spoustu zajímavého ze
společenstva les. V rámci volnočasových aktivit jsme se věnovali také rozvoji sportovní
zdatnosti, výtvarným a tvořivým činnostem. Děti si odnesly domů spoustu nevšedních
zážitků, které určitě zůstanou jejich součástí.
Mgr. Vlasta Večeřová, Mgr. Barbora Kožaná

1. září – nový školní rok začíná
Září, září, na léto jde stáří……asi tak nám začal nový školní rok. Děti se rozloučily
s prázdninami naplněnými sluníčkem, koupáním, různorodými výpravami za
dobrodružstvím a teď na ně již čeká školní práce. Nedočkaví byli zvláště naši prvňáčci,
kteří již netrpělivě očekávali okamžik, kdy vyrazí poprvé, úplně „naostro“ do školy.
Letošní školní rok jsme v souladu s hygienickými opatřeními zahájili netradičně.
Jednotlivé ročníky se shromáždily pouze ve svých třídách. Tentokrát se na společné
setkání snad těšili úplně všichni žáci, neboť někteří se do školních lavic vrátili v souvislosti
s uzavřením škol po dlouhé odmlce. Po krátkém projevu paní ředitelky a pana starosty
do školního rozhlasu se naši prvňáčci přesunuli v doprovodu svých rodičů do tělocvičny,
kde byli panem starostou slavnostně přijati ke školní docházce.
Co říci závěrem? Přejeme všem žákům a jejich rodičům pevné zdraví, naplnění očekávání,
nové kamarády a dobrou náladu při plnění školních povinností.

Nový školní rok 2020/2021
Nový školní rok 2020/2021 jsme zahájili 1. září netradičním způsobem. Vzhledem
k celkové situaci s Covid-19 jsme se všichni společně nesešli v tělocvičně školy, ale žáci
se shromáždili ve svých třídách, kde si vyslechli ze školního rozhlasu uvítání ředitelkou
školy a starostou obce. Prvňáčci v doprovodu svých rodičů pak byli slavnostně uvítáni
mezi školáky v tělocvičně školy.
10
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V letošním školním roce nastoupilo do Základní školy ve Skřipově 177 žáků, dětí do
mateřských škol nastoupilo 46. Do první třídy nastoupilo 16 prvňáčků. Prvňáčkům
přejeme, aby se jim v naší škole líbilo, aby si našli mezi sebou nové kamarády a kamarádky
a zároveň aby je učení bavilo. Přejeme si, aby žáci ve škole zažívali úspěch, radost z učení
a poznání. Hlavní motivací snažení žáků musí být snaha a chuť vzdělávat se tak, aby
v budoucnu obstáli v náročné konkurenci na trhu práce.
V březnu se poprvé v novodobé historii naší země zavřela většina škol pro prezenční
výuku a výuka se přesunula ze školních lavic do domácností. Učitelé i žáci si vyzkoušeli
nový způsob výuky na dálku - distanční výuku. Všichni jsme čelili situaci, kterou nikdo
z nás neznal, nepřipravoval se na ni a možná si ji ani nedokázal představit. Uvědomujeme
si, že ne všichni žáci měli stejné možnosti vzdělávání a že probrané učivo všichni zvládli.
V prvních týdnech nového školního roku se zaměříme na opakování učiva, procvičování
a budeme probírat učivo,které jsme v loňském roce neprobrali. I nadále se budeme
snažit pomoci žákům k dosažení stanovených cílů prostřednictvím modernizace výuky.
Abychom všichni zvládli celý školní rok společně a v pohodě, budeme muset neustále
dodržovat přísná hygienická opatření a snažit se předcházet vzniku a šíření nemoci
Covid-19. Proto jsme upravili některé organizační záležitosti týkající se příchodu
do školy, přestávek, výdeje jídla, ale také organizace ve školní družině, či organizace
kroužků a kulturních akcí. V současné době mají zakázáno do budovy školy stupovat
cizí osoby. Po projednání se zřizovatelem školy nedochází k pronájmu školní jídelny
k soukromým akcím, tělocvičnu mohou využívat pouze žáci školy a děti pro sportovní
kroužky. Jídlo je cizím strávníkům nadále rozváženo domů. Pokud se občané obrátí
na vedoucí školní jídelny s žádostí o uskutečnění soukromé akce, pracovnice školní
jídelny rády jídlo uvaří, samotná akce se však musí v současné době uskutečnit v jiných
prostorách - KD Hrabství, společenská místnost na faře.
Současná epidemiologická situace nás omezuje v pořádání akcí pro žáky, rodiče, ale také
pro veřejnost. Obecně se nedoporučuje, aby školy a školská zařízení pořádaly hromadné
akce, v případě škol a školských zařízení se jedná především o kulturní představení (např.
školní představení, besídky), hudební představení, sportovní akce (např. sportovní
soutěže) či o slavnosti. Z tohoto důvodu nepřipravujeme letos ani Vánoční jarmark.
Přestože bude tento školní rok náročný, věřím, že pro nás všechny bude především
přínosný, úspěšně obohacující, a to z osobního i profesního pohledu.
Mgr. Eva Víchová

Sportuj ve škole
V tomto školním roce bude v rámci projektu Asociace školních sportovních klubů
pokračovat kroužek „Sportuj ve škole“ - v rámci Hodiny pohybu navíc. Cílem je umožnit
žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se v pohybových aktivitách a používat ověřenou
metodiku pohybu pro volný čas dětí tak, aby umožnila zkvalitňování pohybových
www.ouskripov.eu
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dovedností dětí a žáků ve školní družině a mezidobí dopoledního a odpoledního
vyučování. V souladu s hygienickými opatřeními jsou žáci rozděleni do skupin. První
skupinu tvoří žáci 1. a 3. ročníku, druhou skupinu tvoří žáci 4.-5. ročníku. Aktivity
probíhají po dobu otevření škol zdarma pod vedením vyškolené učitelky tělesné výchovy
1x týdně. Děti zábavnou formou zlepšují své sportovní dovednosti ve fotbalu, florbalu
a basketbalu a rozvíjejí se v pohybové zdatnosti formou různých sportovních aktivit.

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 27. 10. 2020 v 15 hod. 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
Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
Po nucené přestávce v jarním období v důsledku šíření koronavirové nákazy jsme
začátkem června mohli opět vyběhnout na trávník a začít dohánět tréninkové manko.
Děti jsou zase o rok starší, proto byla pro fotbalovou sezónu 2020/2021 pro skřipovský
tým nejmladších fotbalistů přihlášena soutěž starší přípravky. Soutěž je určena pro kluky
ročníku 2010 a mladší (dívky mohou být o rok starší) a hraje se systémem brankář a pět
hráčů v poli na přibližně čtvrtinu velkého fotbalového hřiště s pětimetrovými brankami.
Soutěžní sezónu jsme zahájili 31. srpna utkáním v Kylešovicích, a půjde-li vše podle
plánu, ukončíme podzimní část doma 27. října střetnutím s opavskou Slávií. Celkem
bychom měli sehrát 8 zápasů.
Kromě desetiletých dětí jsou součástí našeho týmu přípravky také úplní začátečníci
v podobě 5-6-ti letých „špuntů“. A především pro tyto mini-fotbalisty byl určen „turnaj“,
který proběhl v sobotu 19. září ve Chvalíkovicích. Účastnilo se jej 10 družstev a hrálo se
současně na třech hřištích o rozměrech 11x17 m opatřených půlmetrovými mantinely
systémem „tři na tři“. Výsledky jednotlivých dvanáctiminutových zápasů se neřešily,
proto byly jako vítězi vyhlášeny všechny zúčastněné děti, které na závěr obdržely
památeční medaili a nějakou tu sladkost.
V současnosti nezbývá než doufat, že se šíření onemocnění COVID-19 v dalším období
příliš nezvrhne a restriktivní opatření nás od fotbalu opět neodstřihnou!

www.ouskripov.eu
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Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Výlet do Raduně
Z důvodu výskytu koronaviru v jarních měsících a nařízení mimořádných opatření ve
formě zákazů a omezení se členové spolku dohodli, že nebudou prozatím vyvíjet žádnou
činnost s větším počtem občanů - seniorů, tzv. ohroženou skupinou.
Po uvolnění těchto omezení zorganizovali zahrádkáři v červenci výlet do Raduně.
Prohlédli si výstavu v tzv. sýpce, zhlédli výstavu květin v oranžérii a nakonec se podívali
do nově upravené bylinkové zahrady, která v této době zrovna zářila různými barvami.
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Po návratu zpět se konalo posezení s malým občerstvením s ostatními seniory. V besedě
se zavzpomínalo na různé události ze života Skřipova a jeho občanů.
Situace z jara se opakuje, proto svou činnost spolek opět omezuje.
Veronika Víchová, Zahrádkáři Skřipov, spolek

Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádají pro Diakonii Broumov tradiční sbírku šatstva

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
››
››
››
››
››
››
››
››

veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské - nepoškozené s fungujícími zipy
obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
kabelky, batohy - pouze nepoškozené a s funkčním zipem
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté i mírně poškozené
přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
záclony, závěsy
látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční

Věci, které vzít nemůžeme:
››
››
››
››
››
››

znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
nábytek, jízdní kola, kočárky
lyže, lyžáky
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
knihy

Sbírka se uskuteční
v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hod. do 11.00 hod.
v moštárně ve Skřipově
Děkujeme za odevzdané věci!

www.ouskripov.eu
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ČČK Hrabství
Ve spolupráci se Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádá pro Diakonii Broumov

SBÍRKU ŠTASTVA
V pátek 9. 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!

Skřipovská litačka aneb Skřipov v rozletu
„Pojďme zkusit rozběhat Skřipov,“ řekli jsme si cca v říjnu 2019. Bylo nás pět. Mladí
a nadějní kluci v plné síle. Zapálení běžci se zkušenostmi z mnoha absolvovaných
běžeckých závodů. Dali jsme hlavy dohromady a začali se krůček po krůčku přibližovat
společnému cíli. Založili jsme Běžecký klub Skřipov, z. s., vymysleli název závodu
a stanovili jeho datum, rozvrhli tratě a věkové kategorie, poštelovali webové stránky
a sociální sítě (bo sám se ten marketing neudělá), rozjednali partnery, dobrovolníky,
pomocníky, domluvili tisk startovních čísel, výrobu cílových medailí, stupňů vítězů,
plaket pro vítěze a… koronavirus. Dubnový termín závodu jsme museli zrušit. Naštěstí
jsme v tom moc nezahučeli, protože máme dobrý krizový management. Co včil? No,
počkáme, co jiného.
V červnu se začalo rozvolňovat a my jsme ucítili šanci. 2. pokus. Riskantní, ale kdo se
bojí… Nový termín 8. 8. 2020. A jeli jsme znovu. Všechno zajistit, domluvit, připravit,
ale ideálně nezavírat zadní vrátka pro případ, kdyby to zase padlo. Ale nepadlo! Den D
byl tu a hřiště ve Skřipově se naplnilo nedočkavými atlety z řad dětí i dospělých.
Odstartováno. Nejdřív si na své přišly děti, které své závodní tratě odkroužily přímo
na hřišti, 250 a 500 metrů. Oba závody ovládly v absolutním pořadí dívky - na kratší
trati zvítězila Eliška Vontorková a na té delší Julie Biolková. Krásné výkony. Kdo
měl odběhnuto, mohl si dát něco dobrého k snědku, pohopsat ve skákacím hradě či
zrelaxovat v dětském koutku.
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Na řadu přišly starší věkové kategorie a delší tratě o délkách 4 a 8 kilometrů. Starty
a cíle byly situovány na hřišti, ale trasy zavedly závodníky i do okolních polí, luk a lesů.
Malebné scenérie. Čtyřkilometrovou trať proběhl nejrychleji David Navrátil, a to
v čase 16 minut a 24 vteřin. Nejrychlejší ženou se stala Markéta Kašná, která zvládla
4 kilometry za 17 minut a 51 vteřin a v absolutním pořadí před sebe pustila pouze vítěze
závodu. Na osmikilometrové trati dominoval Roberto Dimiccoli, který doslova prolétl
cílem v neuvěřitelném čase 26 minut a 4 vteřiny, a ženskou kategorii ovládla Zuzana
Jurajdová s časem 34 minut a 38 vteřin. V rámci vyhlašování výsledků byli všichni běžci
na stupních vítězů oceněni zaslouženou odměnou v podobě plakety ve tvaru okřídlené
boty a dalších věcných cen od partnerů akce.

www.ouskripov.eu
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Všech čtyř závodů se dohromady zúčastnilo přes 200 běžců, což je na první ročník
akce velmi sympatické číslo. Ne všichni byli ze Skřipova, ale doufáme, že cíl „rozběhat
Skřipov“ byl splněn. Věříme, že si to běžci i diváci užili a namotivovalo je to k dalšímu
pohybu.
Na závěr je potřeba poděkovat všem, kteří se na prvním ročníku Skřipovské litačky
podíleli. Jak asi tušíte, podobná akce se nedá zorganizovat v pěti lidech. V rámci příprav
jsme se obrátili na celou řadu fyzických i právnických osob a odpověď „Ne“ jsme dostali
jen výjimečně. Pomoc všech zapojených předčila naše očekávání a posunula naši akci
o level výš. Nemůžeme vyjmenovat všechny, seznam by byl opravdu dlouhý, ale dovolte
nám zmínit alespoň některé: obec Skřipov a její zaměstnanci, Městské lesy Opava v čele
s panem ředitelem Ing. Radomírem Drašákem, dobrovolní hasiči ze Skřipova, firmy
Hon, Adiv, Optys, EscapeGame a v neposlední řadě naše ženy, rodiny a kamarádi. Těm
všem a mnohým dalším ze srdcí děkujeme.

Těšíme se na druhý ročník. Běhu zdar!
Tým Běžeckého klubu Skřipov
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