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Vážení a milí spoluobčané,
školní rok uběhl opět jako voda a je před námi doba letních prázdnin
a zasloužených dovolených.
Chtěl bych se ale vrátit k informacím z minulého čísla Zpravodaje.
Ve dvou stěžejních dotacích jsme byli úspěšní, a proto se v letním
období začne s rekonstrukcí staré školy a se zateplením a výměnou
oken v nové škole. V souvislosti se základní školou myslíme na naše
děti nejen po stránce technického zabezpečení budovy školy, ale také
na zkvalitnění a modernizaci výuky. Základní škole se podařilo ve
spolupráci se zaměstnanci obce získat dotaci z ROP Moravskoslezsko
ve výši cca 800 tis. Kč na modernizaci výuky jazyků, chemie, fyziky
a přírodopisu. Věříme, že se nám tímto daří zvyšovat úroveň vzdělávání
dětí v naší škole.
Další významnou akcí v letním období bude vybudování komunikace
po rozšíření kanalizace v Hrabství. Velmi uvítáme návrhy do diskuse od
občanů, kterých se tato akce přímo dotýká.
Velice citlivou otázkou zůstává otevření pobočky České pošty v naší
obci. Rád bych zde poděkoval všem, kteří se v dotazníkovém šetření
k tomuto tématu vyjádřili, a také členkám SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov,
které Vás s dotazníky obcházely. Výsledky této ankety jsou zveřejněny
na webu obce. Krátce řečeno, většina dotázaných si přeje znovuotevření
pobočky pošty. Po zvážení všech aspektů zastupitelé dospěli k názoru,
že pobočku otevřeme v prostorách současné dílny u staré školy po její
rekonstrukci. Rozhodli jsme se tak zejména proto, že po přestěhování
obecního úřadu do budovy staré školy by pošta zůstala osamocena v prostorách dílny dojde k vytvoření centra obce, kde občané budou
mít v těsném dosahu obecní úřad, poštu a obchod. Abychom tento
přesun mohli zrealizovat, podali jsme žádost o dotaci na zateplení,
výměnu oken a topného systému v budově dílen. Věříme, že budeme
úspěšní a v příštím roce budeme moci zpřístupnit služby České pošty
v plném rozsahu.
V uplynulém období proběhlo i několik kulturních a sportovních akcí,
o kterých je zmínka dále ve Zpravodaji. Chtěl bych zde poděkovat hráčům
a realizačnímu týmu TJ Sokol Skřipov za výbornou reprezentaci naší
obce v historicky prvním ročníku Okresního přeboru ve fotbale, kde se
jim podařilo jako nováčkům v soutěži obsadit velmi pěkné sedmé místo.
Vážení spoluobčané, přeji všem pohodové letní dny plné
odpočinku, dětem krásné prázdniny a těším se na společná setkání.
Váš starosta Radim Čech
www.skripov.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Skřipov naleznete vždy po
zasedání v obecních vývěskách nebo na internetových stránkách obce
(www.ouskripov.eu).

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu ČR
23. a 24. 5. 2014
Skřipov

Hrabství

Celkem

Počet všech zapsaných voličů

573

234

807

Počet zúčastněných voličů

60

33

93

Počet platných hlasů

59

33

92

10,47

14,10

11,52

Účast voličů ve volbách v %

Číslo strany Název strany, hnutí, koalice

4

v.o.č.1
Skřipov

v.o.č.2
Hrabství

5

KDU – ČSL

9

9

6

Strana zdravého rozumu

1

1

7

TOP 09

17

5

8

Liberálně ekologická strana

1

-

10

KSČM

3

-

14

ČSSD

11

3

16

ANO 2011

9

4

20

ODS

4

3

22

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

1

-

23

Strana zelených

1

6

24

Strana svobodných občanů

1

1

31

Republika

-

1

38

Věci veřejné

1

-

CELKEM

59

33
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Informace k příspěvku na úhradu
„stočného“ pro občany Hrabství
Usnesením č. 231/24 ze dne 22. 7. 2013 schválilo ZO Skřipov příspěvek
pro občany Hrabství na úhradu „stočného“ ve výši rozdílu ceny
SmVaK a.s. a obce Skřipov.
Vlastník nemovitosti, který má uzavřenou smlouvu se SmVaK a.s.
Ostrava, předloží na Obecní úřad ve Skřipově tyto doklady:
Kopii faktury na stočné - SmVaK a.s. (od června 2014)
Kopii dokladu o zaplacení (tj. složenka nebo výpis z účtu)
Číslo účtu, na který bude obec příspěvek zasílat
Obecní úřad Skřipov připraví darovací smlouvu do 10 dnů po předložení
dokladů.
Darovací smlouvy budou připraveny k podpisu v kanceláři KD Hrabství
v době úředních hodin, tj. každé pondělí 17.00 - 18.00 hod.
Finanční příspěvek bude zaslán na účet žadatele do 7 dnů po podpisu
darovací smlouvy.
Obecní úřad

Vítání občánků
Dne 22. června 2014 se uskutečnilo slavnostní uvítání občánků do
naší obce. Z loňského druhého pololetí jsme přivítali deset občánků,
z letošního roku tři. Rodičům i dětem přejeme hodně zdravíčka.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Zájezd pro seniory
Přes těžké rozhodování, kam se vydat za krásami naší vlasti, jsme se
nakonec rozhodli udělat výlet pro seniory do zámku Buchlovice, a to
8. července 2014.

www.skripov.cz
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Odjezd autobusu z Hrabství, od hasičské zbrojnice v 7.00 hod., ze
Skřipova, z rozcestí v 7.10 hod.
Předpokládaný návrat kolem 16.00 hodin.
Přejeme krásné počasí a spoustu zážitků.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Humanitární sbírka šatstva
Zahrádkáři Skřipov opět po roce pořádají sbírku šatstva. Oblečení
a další darované věci je potřeba důkladně zabalit, aby u transportu
nedošlo k jejich poškození.
Sbírka se uskuteční v moštárně:

• v pátek 5. září 2014 od 16.00 do 18.00 hod
• v sobotu 6. září 2014 od 8.00 do 10.00 hod
Diakonie Broumov děkuje všem občanům za darované oblečení.
Veronika Víchová, Zahrádkáři Skřipov

Pozvánka na oslavu výročí založení
hasičského sboru
Obec Skřipov a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vás zvou na oslavu
120.+1 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hrabství. Oslava
proběhne dne 23. 8. 2014 v odpoledních hodinách před Kulturním
domem v Hrabství. O podrobnostech k zahájení a programu akce budete
včas informováni. Jen napovíme, že součástí bude i svěcení nového
hasičského auta a prohlídka zrekonstruované hasičské zbrojnice.
OÚ Skřipov a JSDHO Hrabství

Rozhlas
Již nějaký čas funguje v obou částech naší obce nový rozhlas. Prosíme
občany, aby nám dali zpětnou vazbu, jak jsou s tímto novým rozhlasem
6
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spokojeni (zda jej slyší dobře a zřetelně, zda se rozhlas neozývá, neslyší
jej dvojitě atd.). Máme na mysli hlavně hlasové zprávy, týkající se
akcí a dění v obci. Můžete přijít na OÚ nebo předat informaci svému
nejbližšímu zastupiteli. Děkujeme.
OÚ Skřipov

Herní prvky
V měsíci červnu přibylo na hřišti ve Skřipově několik herních prvků
hlavně pro menší děti. Realizaci zajistili Zahrádkáři Skřipov díky
darovanému dřevu a s přispěním dalších občanů, nátěr a umístění
zajistila Obec Skřipov.
Věříme, že zhotovený vláček, stolík s židlemi či lavičky obohatí
prostranství při vstupu na hřiště našim dětem k hrám a pobytu na
čerstvém vzduchu.
Veronika Víchová, Zahrádkáři Skřipov

Slovo ředitelky školy
Školní rok je u konce a my postupně hodnotíme, jak se nám dařilo plnit
všechny úkoly, které jsme si pro školní rok vytýčili.
Výchova a vzdělávání našich nejmenších začíná v mateřských školách.
Učitelky se snažily rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou
přirozené výchovy a tím je připravit pro školu, pro život a pro další
vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte. Organizovaly
pro děti činnosti, při kterých se snažily obohacovat vědomosti dětí
o přírodě, o jejích jevech a zákonech, vedly děti k ochraně životního
prostředí, hrou s různorodým výtvarným a přírodním materiálem
rozvíjely fantazii a vytrvalost dětí při zpracování námětu, manuální
dovednost, zručnost, obratnost při zacházení s materiálem. Nebyla
to práce jednoduchá, vyžadovala laskavost, velikou trpělivost a lásku
k dětem.
Ve škole je naším dlouhodobým cílem vytvořit příjemné, podnětné
a komunikativní prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Důležitou
roli v získávání nových vědomostí hraje také způsob, kterým se

www.skripov.cz
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snažíme žákům nové vědomosti předávat např. učíme interaktivně,
zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými
ve vědě, uplatňujeme moderní pedagogické přístupy, chceme zvýšit
finanční gramotnost žáků, klademe důraz na čtenářské a komunikativní
dovednosti žáků, podporujeme projektové vyučování. Při získávání
nových vědomostí využíváme také školní projekty. Při projektu se žáci
musejí umět orientovat v informačních zdrojích, získané informace
zpracovávat, hledat souvislosti, překonávat překážky, užívat zdravého
rozumu i tvořivé fantazie, spolupracovat a komunikovat. Žáci se
přesvědčují o použitelnosti poznatků z různých vyučovacích předmětů
a o jejich vzájemném propojení. Kromě povinné výuky mohli žáci
navštěvovat zájmové kroužky, učitelé připravovali pro žáky mnoho
soutěží, zábavných a kulturních programů, kterými chtěli zpříjemnit
žákům pobyt ve škole. Těší mne také, že si žáci dovedou připravit
programy navzájem a předat si tak zkušenosti mezi sebou i mladším
žákům. Mé uznání patří také učitelům a žákům, kteří dosáhli úspěchů
v olympiádách a soutěžích v různých oborech. Významným úkolem byla
příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky. Již dlouhodobě jsou naši žáci
na přijímací řízení, ale především na úspěšné působení na středních
školách a učilištích dobře připraveni a dostáváme často ze středních
škol pochvalné dopisy o kvalitě naší školy, což nás samozřejmě těší.
Odpolední čas tráví žáci 1. stupně ve školní družině. O činnosti dětí
ve školní družině jsme pravidelně informováni ve Zpravodaji. Mezi
nejoblíbenější zájmové aktivity dětí ve školní družině patří pracovní
a výtvarné činnosti, kde děti rády tvoří něco nového a mohou zde
uplatnit svoji kreativitu. Výsledky jejich práce můžeme často obdivovat
na výstavkách ve škole i mimo Skřipov. Paní vychovatelky se snažily
připravovat pro děti činnosti zábavné i poučné, rozvíjející jejich
schopnosti a dovednosti. Jejich svědomitá a náročná práce přispívá
k dobré reprezentaci školy.
Závěrem mi dovolte upřímně poděkovat všem žákům, kteří se v průběhu
roku snažili a podle svých schopností dosáhli nejlepších výsledků.
Moje poděkování patří především pedagogickým pracovníkům, a to
za namáhavou a zodpovědnou práci s dětmi. Upřímné poděkování
si zaslouží také správní zaměstnanci, kteří se úspěšně podíleli na
zabezpečování provozu školy.
8
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Vážíme si vstřícné spolupráce se zřizovatelem a dalšími partnery, kteří
se školou spolupracovali.
Ráda bych také poděkovala rodičům, Školské radě, Sdružení rodičů
a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov za pomoc při
řešení důležitých úkolů a také všem sponzorům za podporu našich
školních aktivit.
Přeji všem krásné, pohodové a slunečné prázdniny a hezkou dovolenou.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Žáci na mistrovství ČR
Dne 4. června se v Praze konal 1. ročník Mistrovství ČR ve hře Finanční
svoboda, kterého se účastnilo 82 žáků základních a středních škol z celé
ČR.
Cestu do Prahy absolvovali také dva žáci naší školičky: Danek Štalmach
a Honza Tancer. Náročnou tříkolovou a téměř 5-ti hodinovou bitvu
úspěšně zvládli, i když na stupně vítězů nedosáhli.
Finanční svoboda je výuková hra, kterou postupně zavádíme i u nás
do předmětu finanční gramotnost v 8. a 9. ročníku. Ve hře dělají
soutěžící po 30 let finančního poradce smyšlené rodině. Provázejí
ji různými životními situacemi (ztráta práce, úraz a invalidita, živelní
události, narození dětí, koupě domu, nákup jiného majetku, cesty
na rodinnou dovolenou, …). Radí jí, jak nakládat s rodinnými penězi
a jak rodinu zabezpečit i proti nepříznivým událostem (různé druhy
pojištění a spoření, půjčky, pořízení hypotéky i investování do cenných
papírů, …). Tím se hrou učíme, jak rozumět finančním produktům a jak
zabezpečit sebe i rodinu po celý život.
Více na www.zsamsskripov.webpark.cz

www.skripov.cz
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2. ročník akce - Sběr papíru - výsledky
Soutěž tříd:
Třída

Ccelkem kg

Průměr na žáka

Pořadí

1.

157,35

7,86

3.

2.

340,00

30,90

2.

3.

23,10

1,65

7.

4.

63,00

2,87

6.

5.

653,00

43,53

1.

6.

77,15

4,82

4.

7.

51,85

3,46

5.

8.

0

0

neúčast

9.

0

0

neúčast

*pořadí tříd se stanovuje dle průměru na žáka

Soutěž jednotlivců:
Umístění Jméno

Celkem kg

1.

Darja Binarová

220,00

2.

Nikol Melecká

157,00

3.

Klos Daniel,
Klos Petr

96,9

Celkem jsme nasbírali: 1 365,45 kg
Všem žákům, rodičům, prarodičům
a zúčastněným moc děkujeme!!!
Děkujeme také žákům 9. a 7. třídy za pomoc při organizaci.
Finanční prostředky z této akce budou použity na odměny pro žáky
a sponzorský dar Záchranné stanici v Bartošovicích.
Pozn.: V jedné z krabic, ve které měl být papír, byl nalezen pytlík
s mokrým pískem. Věříme, že se to stalo nedopatřením. Nevrhá to
příliš dobré světlo ani na školu ani na obec.

10
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Sběr hliníku 2014 - výsledky
Soutěž třídních kolektivů:
Třída

Celkem kg

Průměr na žáka

Pořadí

Školka Skřipov

14,9

0,993

6.

Školka Hrabství

31,1

2,073

2.

1.

29,3

1,332

4.

2.

3,6

0,327

8.

3.

26,1

1,864

3.

4.

30,36

1,320

5.

5.

90,8

6,053

1.

6.

3,87

0,242

9.

7.

5,84

0,389

7.

8.

0

0

neúčast

9.

0

0

neúčast

*pořadí udává průměrný počet na žáka

Soutěž jednotlivců:
Umístění Jméno

Celkem kg

1.

Renata Najsrová

63,3

2.

René Havrlant

16,2

3.

Klára Sonnková

12,6

Celkem jsme nasbírali: 235,87 kg
Děkujeme všem zúčastněným.
Sběr pokračuje i ve školním roce
2014/2015.

Exkurze Krakov - Osvětim
Dne 2. dubna 2014 se žáci sedmého až devátého ročníku naší školy
zúčastnili v rámci dějepisné exkurze zájezdu do Krakova a Osvětimi.
Mnozí z žáků navštívili zemi našich severních sousedů poprvé.
www.skripov.cz
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V Krakově, v původně sídelním
městě polských králů, jsme od řeky
Visly vyšli k hradu Wawel. Město,
jehož historické centrum je na
seznamu památek UNESCO, jsme si
prohlédli v nádherném slunečném
počasí. Navštívili jsme katedrálu
svatého Stanislava a Václava,
ve které probíhaly korunovace
polských králů, renesanční nádvoří
i draka, kterého údajně přemohl
statečný Krak. S žáky jsme si
připomněli koexistenci polských
a českých dějin, zejména v době
prvních Přemyslovců a později rodu
Jagellonců.
Odpoledne nás čekala prohlídka další památky UNESCO - koncentračního
tábora v Osvětimi 1 a v Osvětimi 2 - Březince. Před zájezdem se žáci ve
výuce seznámili s tematikou holocaustu a zhlédli některé významné
filmy. Přesto pro mnohé byla návštěva tábora šokující.

12
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S velkou pozorností sledovali výklad průvodkyně, která je v Osvětimi 1
seznámila s historií výstavby a fungování tábora i s účelem jednotlivých
„baráků“. U popravčí zdi, které dnes někteří přezdívají „Zeď nářků“,
jsme položili kytici k uctění památky obětí. Mnozí žáci vezli z domova
svíčky, které u zdi také zapálili. Bylo to velmi dojemné.
Po přejezdu do Březinky žáci okamžitě uviděli „slavnou“ bránu příjezdovou bránu do tábora smrti. Silně se jich dotkly podmínky, ve
kterých zde vězni žili - původně koňské stáje přetvořené na baráky, holé
dřevěné palandy, příšerné latríny…
Kontrast slunečného dne a tragédie Druhé světové války byl zřejmý,
stejně jako kontrast rozkvetlého Krakova s táborem smrti.
Přesto byli žáci s akcí spokojeni a hodnotili ji velmi pozitivně.

Školní výlet 7. a 6. třídy
Dne 29. 5. jsme v 8:00 vyjeli na
výlet do westernového městečka
v Boskovicích. Cesta trvala asi
2 hodiny a cestou jsme se zastavili
na benzínce, kde jsme si udělali
přestávku. Potom jsme vyjeli
a naše cesta pokračovala, měli
jsme v autobuse puštěný film
Sedm statečných. Jeli jsme přes
Fulnek, Odry, Olomouc a nakonec
jsme dorazili do Western parku
Boskovice. Měli jsme tam šerifa,
který byl naším průvodcem.
Mohli jsme si vypůjčit kozu, rýžovat zlato, koupit si různé suvenýry,
zaházet si tomahavkem nebo si zastřílet z luku. Poté jsme měli 1 hodinu
rozchod po areálu a pak jsme šli do salonu, kde nám dva pánové
ukazovali různé triky s lasem a jak se zaháněl dobytek. Po ukončení
programu jsme vyšli ven, kde si nás paní učitelky spočítaly, a šli jsme
zpátky k autobusu. Jeli jsme na zámek Boskovice. Když si pro nás paní
průvodkyně přišla, obuli jsme si papuče, krásně se na nich klouzalo po
podlaze. Paní průvodkyně nás provedla všemi místnostmi a říkala nám
www.skripov.cz
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různé zajímavosti. Pak jsme šli do autobusu a cesta zpět začala. Vrátili
jsme se domů tak kolem 17 hodin. Nejdříve vystoupily děti ze Skřipova,
poté z Hrabství a na konec z Jakubčovic. Byl to dobrý výlet :-)
Roman Búda, 7. třída

Školní žákovská konference
v ZŠ a MŠ Skřipov
Tak jako na každé škole, i u nás ve Skřipově se slaví Den Země. Co ale
vymyslet, aby byl program pro žáky zajímavý, přinesl jim nové poznatky
a zkušenosti a aby se mohli zúčastnit, popř. zapojit rodiče a další občané
obce? U nás jsme vsadili na uspořádání Školní žákovské konference.
Pro žáky prvního stupně byla připravena návštěva Ekofarmy na Požaze,
žáci vyššího stupně si kromě konference zahráli také Hru o Zemi.

S přípravami Školní žákovské konference jsme začali již několik týdnů
před samotnou akcí. Tématy konference byly vyhlášeny Neživá příroda
a Rodinné farmy a všichni žáci mohli začít pracovat na svých prezentacích.
Na konferenci bylo potřeba vybrat ty nejlepší práce, které nakonec
vzešly z třídních kol. Jak se blížil termín konference, stoupala nervozita
účastníků; bylo potřeba práce upravit, nacvičit přednes a vůbec vše
dopilovat. Nakonec bylo připraveno 12 nejlepších příspěvků, tematicky
14
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zaměřených na ekofarmy, včelí farmy, farmaření, litosféru, minerální
vody apod. Práce a jejich prezentace hodnotila odborná porota,
kterou tvořily paní učitelky, a v letošním ročníku naše pozvání přijal
také Ing. Radim Čech, starosta Skřipova. Hodnotné ceny pro vítěze se
nám podařilo zajistit díky dobré spolupráci se SRPDŠ. Připraveno bylo
občerstvení, obecenstvo, účastnické listy i sladká odměna pro všechny
prezentující. Díky spolupráci všech žáků, pedagogů a podpoře paní
ředitelky proběhl další ročník Školní žákovské konference v naší škole
velmi úspěšně.
Jako nejlepší byli ohodnoceni: Tereza Melecká se svou prezentací na
téma Ekofarmy, Jan Tancer s tématem Litosféra a Kateřina Lebedová
a Nikol Jedličková s tématem Minerální vody. Že nebyla oslava Dne
Země jen obyčejným školním dnem, tomu napovídalo také slavnostní
oblečení žáků i učitelů a celková atmosféra tohoto dne.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, koordinátor EVVO

Environmentální výchova
v ZŠ a MŠ Skřipov
Článek byl uveřejněn v Opavském přírodovědném zpravodaji:
Obec Skřipov a Skřipov-Hrabství se nachází v okrese Opava. Vesnice
s více než tisícem obyvatel leží uprostřed krásné, převážně lesnaté
krajiny v nadmořské výšce 486 metrů. Poblíž se nachází chráněná
přírodní rezervace U Leskoveckého chodníku. Při pohledu z okrajových
částí obce se skýtá nádherný pohled na panorama Beskyd s vrcholem
Lysé hory.
Součástí života obce je ZŠ a MŠ Skřipov. Ve škole se v posledních letech
intenzivně věnujeme environmentální výchově. Prolíná všemi ročníky
a předměty. K její výuce využíváme nejen moderní technologie, ale také
krásnou přírodu plnou lesů, potoků a rybníků v okolí. Podporujeme
v dětech lásku k přírodě a snažíme se je vychovávat k zodpovědnosti za
životní prostředí.
S environmentální výchovou začínáme již u dětí předškolního věku.
Díky blízké lesnaté krajině se na procházkách učí poznávat přírodu
www.skripov.cz
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a na čerstvém vzduchu se také věnují přírodovědným aktivitám. Děti školáci využívají okolní přírodu i nejbližší okolí školy, dnes upravené na
areál ke sportování i k hrám, k výuce prvouky a vlastivědy, přírodopisu,
zeměpisu, výtvarné výchovy a pracovních činností. Ve školní družině
se kromě naučných vycházek věnují také tělovýchovné a rekreační
činnosti, například hledání pokladů, šipkované, vycházkám na
rozhlednu v Jakubčovicích nebo ke krmelcům a rybníkům.

Od roku 2011 je naše škola zapojena do národního programu Ekoškola.
Naším cílem je získat titul Ekoškola, a proto se intenzivně zabýváme
problematikou vody a odpadů. Všichni předškoláci, žáci i zaměstnanci
školy dnes vědí, jak třídit odpad, a aktivně se účastní třídění odpadu
nejen ve škole, ale i ve svém bydlišti. Šetření vodou propagujeme
například plakátky, které jsou umístěny u každého zdroje pitné vody
ve škole a které vytvořili sami naši žáci. Již druhým rokem se účastníme
mezinárodní odpadové kampaně Litter Less, v rámci níž podnikáme
mnoho zajímavých aktivit pro naše děti, pro rodiče a další občany.
Starší žáci například připravují prezentace a aktivity pro své mladší
spolužáky, kteří se jich účastní metodou škola hrou. Celá škola se
zúčastnila osvětové interaktivní akce Tonda obal na cestách, na které
děti předvedly velmi dobré znalosti z ekologické výchovy a seznámily
16
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se s recyklací odpadů a jejich využitím v praxi. Pro občany Skřipova
a okolních obcí připravujeme informační letáčky o užitečnosti třídění
odpadu a šetření vodou. Máme vytvořen odpadový Ekokodex, podle
něhož třídíme nejen plasty a papír, ale v rámci programu Recyklohraní
také vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. V rámci sběrových akcí
organizujeme s velkou podporou rodičů sběr papíru a celoroční soutěž
ve sběru hliníku. Děti se naučily využívat odpadový materiál k tvorbě
výtvarných předmětů - abstraktní obrazy z barevných plastů a víček
zdobí chodby naší školy, stejně jako nádherný totem.
Pro učitele a žáky je velmi přínosná spolupráce s jinými školami.
V rámci environmentální výchovy jsme v loňském roce spolupracovali
s opavskou ZŠ Otická a v tomto roce se ZŠ Boženy Němcové, rovněž
z Opavy. Vyvrcholením letošní spolupráce bylo setkání žáků obou škol,
které proběhlo 9. května 2014 u nás ve škole. Žáci 9. ročníku si připravili
pro hostující žáky 2. a 3. ročníku bohatý program jak ve formě soutěží,
tak formou interaktivní výuky - děti skládaly puzzle s přírodovědnou
tematikou, formou skupinových her se učily třídit odpad, zhlédly
prezentace našich žáků, besedovalo se o recyklaci, o tom, jak předcházet
vzniku odpadů apod. Žáci vyrazili také na vycházku do okolí Skřipova,
během níž sbírali odpadky, odpovídali na záludné otázky starších žáků
a nakonec hledali poklad, který obsahoval sladkou odměnu za jejich
snažení.
Práce v oblasti EVVO se daří díky podpoře paní Evy Víchové, ředitelky
školy, cenná je také spolupráce se zřizovatelem školy obcí Skřipov, se
SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov, se společností Opavská lesní a rodiči našich
žáků.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, koordinátor EVVO

Aktivity školní družiny
Naše družina se v měsíci březnu na chvíli proměnila ve vesmírnou galaxii,
kterou navštívili mimozemšťané. Žáci vyráběli z odpadního materiálu
své návštěvníky z kosmu a některé žáky jsme také za mimozemšťany
převlékli.

www.skripov.cz
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Mladší žáci pak bojovali o nejlepšího hráče ve stolní hře “Člověče,
nezlob se“. Vítězové si odnesli diplomy a sladkou odměnu.
Ve dnech 29.-30. 3. 2014 jsme vystavovali práce žáků z keramického
kroužku a ostatní práce žáků na „Jarní výstavce v Jakubčovicích“,
pořádanou místním Klubem žen.
Ve Světový den zdraví, který letos připadl na 7. 4. 2014, jsme se zapojili
do celostátní kampaně s názvem „Předej informaci“, která měla za cíl
zvýšit u žáků povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnosti
jejich prevence (např. očkování, nevhodný oděv) - formou prezentace,
křížovkami, hrou a výrobou papírového větrníku se základními
informacemi pro děti a výrobou papírového klíštěte.
Na Den Země se naše tělocvična proměnila v tvořivou dílnu, ve které
žáci vyrobili obrovskou mandalu z přírodnin a odpadního materiálu.
Dále vytvořili po skupinách další menší mandaly z pet víček.

V měsíci květnu žáci zhotovili malý dáreček a přáníčko pro maminky
a babičky k jejich svátku, ale nezapomněli ani na babičky v Hrabství
a ve Skřipově, kterým připravili a sami také donesli přáníčko a malý
keramický dárek.
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Ukončení práce keramického kroužku proběhlo trochu netradičně,
a to hledáním pokladu „Cestou se zvířátky“, kdy žáci plnili spoustu
zábavných úkolů a nakonec hledali ukrytý poklad.
Sluníčko nás vylákalo ve čtvrtek 22. 5. 2014 na krátkou odpolední
turistickou vycházku do sousedních Jakubčovic na rozhlednu Šanci.
U příležitosti voleb do Evropského Parlamentu ve dnech 23.-24. 5. 2014
jsme opět vystavovali práce žáků.
V měsíci červnu na nás čeká oslava Dne dětí formou zábavného
odpoledne „Srandošoky“ a smažení vajec a také ukončení školního
roku na rybníku „Uvírák“ s opékáním špekáčků.
A ještě něco k našim „Šikulům“ - v knížce „ŠIKULOVÉ PODRUHÉ“
(vydáno nakladatelstvím Albatros media a.s.) vyšla i práce našich žáků,
kterou vytvořili při natáčení pořadu ŠIKULOVÉ Českou televizí - výroba
Obelisku z pet víček.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem žákům za jejich celoroční
práci v naší školní družině.
Více o našich aktivitách najdete na www stránkách školy
(zsamsskripov@webpark.cz) v sekci školní družiny.

Poděkování
Ráda bych poděkovala jménem výboru SRPDŠ všem štědrým dárcům,
kteří přispěli materiálně, finančně nebo „jen“ přiloženou rukou k dílu.
Díky Vám jsme mohli společně s učitelským sborem Základní školy
a Mateřské školy Skřipov podpořit děti v mnoha jejich aktivitách.
Děkuji a věřím ve vzájemnou aktivní spolupráci i v příštím školním roce.
Hana Malohlavová, předsedkyně SRPDŠ

www.skripov.cz
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KOT STEEL - Okresní přebor - Muži
První sezóna v Okresním přeboru
Třetí červnovou sobotu náš tým ukončil první kompletní sezónu
v Okresním přeboru, se kterou musejí být spokojeni jak hráči, tak
trenéři a hlavně naši fanoušci. První domácí zápas s rezervou Pusté
Polomi se nám moc nepovedl a soupeř si odvezl zasloužené 3 body.
Ve druhém jarním kole jsme zajížděli k velice důležitému zápasu, a to
na půdu Služovic „ A‘‘, kde jsme po zlepšeném výkonu ve druhém
poločase otočili vývoj zápasu v náš prospěch a vyhráli jsme 2:1.
Body to byly velmi důležité, jelikož jsme o další tři body odskočili
soupeřům bojujícím o záchranu a posunuli jsme se do klidného středu
tabulky. V dalším zápase jsme doma hostili Jakartovice. Utkání bylo
oboustranně vyrovnané, ale jeden rozdíl se přece jenom našel, a to
byla produktivita. Soupeř si v zápase vytvořil pouze dvě šance, ale ty
nekompromisně a zkušeně proměnil a bral všechny body. Následující
neděli nás čekal velice pikantní zápas s Hradcem nad Moravicí. Na
podzim jsme domácí tým zostudili 5 brankami a udělali radost všem
skřipovským fanouškům, kteří si opět tento zápas nenechali ujít a přijeli
v hojném počtu. Dá se říci, že Hradec se stal naším nejoblíbenějším
soupeřem, protože na podzim jsme vyhráli 5:2 a na jaře 7:3! Následující
dva zápasy nám výsledkově nevyšly podle našich představ, když jsme se
soupeři z konce tabulky uhráli pouze jediný bod, a to za domácí remízu
s béčkem z Kobeřic a následnou prohru v Suchých Lazcích. Vynahradili
jsme si to ale v dalším domácím utkání výhrou 2:0 s týmem Malých
Hoštic „A“. O týden později nás čekal další důležitý zápas v Hněvošicích.
Soupeři, hrajícímu o záchranu, jsme nedarovali ani jeden bod a všechny
jsme si odvezli domů po těsné výhře 4:3. V dalším kole k nám přijeli
hráči z nedalekých Žimrovic a porazili nás 3:0. Nutno přiznat, že soupeř
byl kvalitou minimálně o jednu třídu výše, takže prohra moc nebolela,
jelikož nikdo z tohoto zápasu body neočekával. Potom následovaly tři
zápasy hrané na hřištích soupeřů, první ve Vřesině skončil remizou
2:2, druhým protivníkem byly Litultovice, kde jsme prohráli 3:1,
a v posledním venkovním zápase sezóny jsme remizovali na půdě
Stěbořic 2:2. Sezónu jsme zakončili na domácí půdě proti Dolnímu
Benešovu „B“.
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Celková tabulka:
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Žimrovice

26

20

4

2

70: 25

64

2.

Stěbořice

26

18

2

6

85: 41

56

3.

Pustá Polom „B“

26

14

5

7

49: 31

47

4.

Jakartovice

26

13

2

11

48: 46

41

5.

Litultovice

26

12

4

10

54: 50

40

6.

Hradec n/M

26

12

4

10

48: 53

40

7.

Skřipov

26

11

3

12

51: 58

36

8.

Vřesina

26

9

6

11

53: 50

33

9.

Malé Hoštice

26

10

2

14

54: 54

32

10.

Dolní Benešov „B“

26

9

4

13

50: 53

31

11.

Kobeřice „B“

26

8

7

11

33: 47

31

12.

Hněvošice

26

8

4

14

38: 63

28

13.

Suché Lazce

26

7

3

16

38: 70

24

14.

Služovice

26

5

2

19

31: 61
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Za reprezentaci naší obce si zaslouží poděkování: Jan Binar, David Binar,
Pavel Cihlář, Ondřej Černý, Ondřej Hrbáč, Radomír Drašák, Jiří Kubánek,
Radek Kubánek, Richard Lichý, Jan Lubojacký, Jaroslav Lubojacký, Jakub
Poltier, Aleš Střižík, David Ulman, Pavel Valenta, Roman Lichovník,
Dušan Lindovský, Oldřich Žák a Vladimír Hoblík, Radim Zbořil - trenér
a Jiří Vícha - vedoucí mužstva.
Velké poděkování patří našim sponzorům, díky kterým máme již
tradičně slosovatelné vstupenky, jmenovitě Janu Binarovi st., Jaroslavu
Lubojackému st., Josefu Vargovi, Janu Kolovratovi ml., JK CARS TEAMu
a Jiřímu Víchovi st.
Poděkování si zaslouží také František Kolařík a Vojtěch Binar st. za
výběr vstupného, Sylva Víchová, Jana Kubánková za občerstvení hráčů
a nezbytný pitný režim všech diváků.
A poslední poděkování patří zaměstnancům obecního úřadu za údržbu
hřiště.
Jakub Poltier

www.skripov.cz
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Žákovský fotbal
V sezóně 2013/2014 jsme byli přihlášeni do soutěže mladší žáci 1+7.
Dále jsme se na jaře rozhodli mužstvo žáků rozdělit na dvě družstva.
Jednak se nám podařilo, že spolu trénují a hrají věkově podobní kluci
a také tréninková náplň mini žáků a mladších žáků je rozdílná. Tréninky
a zápasy navštěvovalo více než 20 kluků a stále přicházejí noví. Tímto
chci všechny kluky, kteří mají o fotbal zájem, pozvat na naše tréninky.
Pro všechny chlapce se snažíme připravit ideální podmínky, aby je
fotbal bavil a nebyl jen povinností. Z účasti, kterou máme, soudím, že
se nám to daří a kluci chodí trénovat rádi. O tréninkovou přípravu mini
žáků se starali převážně Vít Havrlant a Honza Lubojacký a mladší žáky
měli ve své režii Jiří Kubánek a Jakub Poltier.
Rozdělením kluků na dvě družstva jsme také spolu s rodiči zajistili
přátelská utkání pro ty nejmenší, aby si i oni mohli obléknout dresy
a vyzkoušet si odehrát několik utkání. S těmi nejmenšími jsme odehráli
zápasy s Kylešovicemi, Chvalíkovicemi a také jsme byli v Kujavách
u Fulneku. Všechny zápasy byly pro kluky dobrou zkušeností, nejlépe
jsme hráli ve Chvalíkovicích, kde jsme vyhráli 10:3.
Během celého jara jsme se snažili učit kluky hrát kluky fotbal a ne
kopanou. Naučit je hrát od brankáře přes obranu a zálohu směrem
dopředu, ale i dozadu. Byli zvyklí hodně míče nakopávat dopředu, ale
chyběla tam kombinace. Vždy se nám to nedařilo a z těchto rozehrávek
jsme dostali spoustu zbytečných gólů. Nikdo hráče za to ale netrestal
a dále jsme je podporovali a myslím, že se hodně zlepšili. Důkazem
toho byly poslední dva zápasy, ve kterých jsme soupeře lehce přehrávali
a vytvořili si spoustu gólových příležitostí. Naše koncovka ale nebyla
vždy dobrá, přesto jsme byli s předvedenou hrou spokojeni.
Závěrem chci za TJ Sokol Skřipov poděkovat všem klukům, kteří trénovali
a reprezentovali Skřipov. Dále všem rodičům, kteří kluky dopravují na
tréninky a zápasy. Děkuji také trenérům za čas, který klukům věnovali.
Do jarní části fotbalové sezóny 2013-2014 se zapojili tito kluci: Lukáš
Bartusek, Jakub Cihlář, Josef Čech, Radek Fešar, René Havrlant, René
Hlaváč, Marek Jakub, Dominik Jaroš, Ondřej Komenda, Matěj Lauček,
Daniel Martínek, Martin Melecký, Michal Melecký, Martin Opletal,
Martin Orlík, Vojtěch Orlík, Stanislav Pastyřík, Daniel Ryba, Lukáš
Šalata, Adam Šubert, Ondřej Šubert, František Vícha, Michal Zvalený.
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Výsledky jednotlivých utkání:
Domácí

Hosté

Skóre

Kylešovice - Skřipov

4:3

Skřipov - Hněvošice

4:12

Strahovice - Skřipov

3:4

Bolatice - Skřipov

6:1

Skřipov - Jakartovice

3:2

Raduň - Skřipov

11:2

Skřipov - Slavkov

3:12

SFC Opava „C“ - Skřipov

4:1

Skřipov - Hlavnice

11:0

Celková tabulka:
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Slavkov

9

8

1

0

44: 9

25

2.

Strahovice

9

7

0

2

44: 22

21

3.

Hněvošice

9

5

1

3

42: 22

16

4.

Bolatice

9

4

3

2

34: 24

15

5.

SFC Opava „C“

9

4

1

4

35: 24

13

6.

Raduň

9

4

1

4

44: 37

13

7.

Jakartovice

9

3

1

5

28: 28

10

8.

Skřipov

9

3

0

6

32: 54

9

9.

Kylešovice

9

2

0

7

25: 55

6

10.

Hlavnice

9

1

0

8

13: 66

3

Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Fotbalový turnaj žáků
V sobotu 21. června 2014 se skřipovští fotbaloví žáci účastnili turnajů
v kopané hráčů ročníků narození 2002 a mladších a 2005 a mladších,
pořádaných na hřišti s umělým travnatým povrchem v OpavěKylešovicích pod záštitou FK Kylešovice a KM OFS Opava. Mladší
kluci se v hracím systému 4+1 utkali s týmy FK Kylešovice, TJ Sokol
www.skripov.cz
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Štěpánkovice, TJ Hradec nad Moravicí, TJ Raduň a UNIA Racibórz.
S jednou výhrou a jednou remízou obsadili celkově 4. místo. Starší
chlapci v hracím systému 7+1 hraném na polovinu hřiště porazili tým
TJ Hradec nad Moravicí 2:0, se Slávií Opava a FK Kylešovicemi shodně
remízovali 0:0 a celku UNIA Racibórz podlehli 1:5.Celkově pak obsadili
výborné 3. místo, za které obdržel každý z hráčů pamětní medaili.
V konkurenci kvalitních týmů se tak naše budoucí fotbalové naděje
rozhodně neztratily!

Jan Lubojacký

Co nevoní komárům
V obchodech dostaneme různé přípravky proti komárům, klíšťatům
nebo dalšímu obtížnému hmyzu. Chystáte-li se na zahrádku nebo do
přírody a nemáte po ruce repelent, vyzkoušejte pár babských rad. To,
co lidem příjemně voní, hmyz může odpuzovat.
Klasickým příkladem je levandule, která odpradávna vyháněla moly.
Rostliny s repelentními účinky jsou eukalyptus, cedr nebo citrusy.
Pokožku nezakrytou oděvem se doporučuje potřít rozkrojeným
citrónem, stejně tak třeba jablečným octem. V noci pomůže udržet
komáry v bezpečné vzdálenosti na nočním stolku umístěný rozpůlený
citron, do jehož dužiny zapícháme několik hřebíčků.
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Komáry odpuzuje také na okenním parapetu umístěný květináč
s balkonovým rajčetem nebo s bazalkou. Komáři špatně vidí, ale
dokážou svou oběť ucítit na velkou vzdálenost. Proto jsou k poštípání
náchylní zvlášť lidé, kteří konzumují větší množství nápojů a potravin
s obsahem cukru. Klíšťata žijí v hustém porostu, proto je potřeba
se vyhýbat místům s vysokou trávou. Když už se na vás přisaje, není
vhodné ho potírat olejem, tahat pinzetou, ale jednoduše vzít vatový
tampón, kousek vaty nebo froté ručník, mírně navlhčit, trošku namydlit,
namydlenou stranou přiložit na klíště a několikrát zakroužit, jedno na
kterou stranu. Klíště zůstane živé, a i kdyby bylo infikované, nestačí do
rány nic pustit. Jednoduchý recept hlavně u malých klíšťat, které není
za co uchopit.
Při letním stolování dokážou znepříjemnit pobyt na zahrádce zase
vosy, které láká ovoce nebo sladké nápoje. Odradit je pomůže na stole
umístěný květináč s bazalkou.
Než se vydáme do přírody, je podle babských rad dobré sníst porci
zeleného hrášku, který je bohatý na vitamín B. Doporučuje se také
jíst hodně česneku, který mění pach potu tak, že dotěrnému hmyzu
„nevoníme“.
Pokud už dojde k poštípání, svědění zmírní potírání ledem, plátkem
citronu, syrovou bramborou nebo cibulí. Pomáhá také olivový olej
nebo podrcené petrželové listy.
Veronika Víchová, Zahrádkaří Skřipov

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 9. 2014 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem
MKČR E 14140
Redakční rada: Vladan Boháč, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Červenec 2014

Témata:

• Česká nová vlna - např. M. Forman, V. Chytilová, J. Němec, J. Herz,
J. Papoušek

• Zlatý fond světové kinematografie - např. M. Antonioni,
I. Bergman, A. Kurosawa, D. Lynch, A. Tarkovskij, F. Truffaut

Kroužek bude probíhat jednou týdně v odpoledních/večerních
hodinách.

Témata:

• Modernisté - např. A. P. Čechov, F. Kafka, V. Woolf, W. Faulkner,
S. Beckett, J. Kawabata, V. Nabokov, V. Jerofejev

• Autoři reflektující dobu - např. A. Camus, G. Orwell, P. Weiss,
R. Hochhuth, G. Grass, T. Bernhardt, E. Jelinek

Kroužek bude probíhat jednou týdně v odpoledních/večerních
hodinách.
Zájemci, kontaktujte do 31. července 2014 Mgr. Andreu Fantovou,
a to na mailu (fantova.andy@gmail.com) nebo telefonicky
(+420 775 348 489).
Více informací na webových stránkách - http://doucovani-morava.
webnode.cz/

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKOU
K VYŠŠÍMU VZDĚLÁNÍ
Jsem absolventka uměleckého oboru
FF Univerzity Palackého s osvědčením
o pedagogickém minimu. Mám pětiletou
pedagogickou praxi v oborech žurnalistika
a základy společenských věd – příprava
studentů na Scio testy (spolupracuji
s renomovanými vzdělávacími agenturami).
Čtvrtým rokem rovněž soukromě doučuji
angličtinu
(úroveň
začátečník/mírně
pokročilý) a jazyk český (mj. připravuji
zájemce na zkoušky přijímací či maturitní).
Při výuce kladu důraz primárně na
individuální potřeby studentů, koncept
výuky vždy plně podřizuji požadavkům
svých klientů.
Nabízím doučování jazyka českého
a anglického, základů společenských
věd a dějin umění. Z výše uvedených
oborů zároveň zpracovávám odborné
(středoškolské i vysokoškolské) práce.
Více informací naleznete na:
http://doucovani-morava.webnode.cz/
Mgr. Andrea Fantová
Tel.: + 420 775 348 489

SCIO
TESTY

ČESKÝ
JAZYK

ANGLICKÝ
JAZYK

SPOLEČENSKÉ
VĚDY

DĚJINY
UMĚNÍ

Změna
Třídění
Odpadu
Obec Skřipov rozšířila třídění odpadu do těchto barevných pytlů:

Modrý pytel

všechen plastový odpad
(láhve, kelímky, sáčky, atd.)

Oranžový pytel

kartony od mléka, kefíru, vína, džusu,
šlehačky (tzv. tetrapaky)

Červený pytel

papíry, časopisy, noviny svázat
provázkem do balíku a vložit do pytle

Svoz zůstává každé liché pondělí.

Občané, kteří žádají popelnice na bioodpad, obdrží bližší
informace k tomuto třídění při předávání popelnic.
Sběr bioodpadu není zvlášť
zpoplatněn, je zahrnutý
v ceně ročního poplatku
za odpady.
OÚ Skřipov

