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Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
léto a čas letních dovolených strávených za docela divokého počasí, doprovázeného
prudkými změnami, pomalu končí. Společně se opět budeme vracet k běžným
pracovním i volnočasovým činnostem a doufejme, že budou omezovány v co nejmenší
míře. A to včetně začátku školního roku pro děti, jež se po prodloužených prázdninách
zaviněných pandemií vracejí do školy.
I přes trvající omezení v souvislosti
s covid-19 se přes léto podařilo
uspořádat dvě společenské a dvě
sportovní akce. První uspořádali rybáři
v podobě Rybářských závodů, „tiší
blázni“ pobavili nejen milovníky ryb,
ale i všechny diváky neplánovaným
závodem na paddleboardech. Druhou
skvěle zorganizovali hrabští hasiči, a to
Den techniky, který se také velmi vydařil.
Další, kdo našel odvahu pustit se v této
době do pořádání větší akce, byl Běžecký
klub Skřipov, který uspořádal druhý
ročník Skřipovské litačky. Všechny tyto
akce si už našly své příznivce a těší se
velkému zájmu. Poslední akcí, která
uzavírala prázdniny, byla oslava 750.
výročí od první písemné zmínky o obci.
Původní třídenní oslavy počasí zkrátilo
na dva dny, které se ale povedly. O všem
se dočtete dále ve Zpravodaji, proto zde
nebudu předbíhat. Jen dvě věci bych rád
zmínil. Obec ve spolupráci se sponzory
vydala publikaci k historii obce Skřipov
a troufám si říct, že se velmi povedla.
Knihu si již mnozí z Vás zakoupili
přímo na oslavách, kdo to nestihl, může
tak učinit na obecním úřadu. Druhou
věcí, kterou chci zmínit, je to, že si velmi
vážím, a věřím, že to tak cítíme všichni,
lidí, kteří obětují svůj volný čas a pro
své spoluobčany tyto akce připravují
a pořádají. Tedy všem velmi děkuji!
www.ouskripov.eu
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Přes prázdniny se rozběhla úprava akustiky v Kulturním domě v Hrabství, na kterou
jsme získali dotaci z Programu rozvoje a obnovy venkova Státního intervenčního
zemědělského fondu přes naši Místní akční skupinu Opavsko. Zlepšenou akustiku
určitě všichni společně oceníme na plese nebo jiné společenské události. Zároveň se
zastupitelstvo obce rozhodlo dokončit úpravy sálu nad rámec, který nám dovolovala
poskytnutá dotace.
V průběhu prázdnin a září jsme dokončili administrativní práce na získaných dotacích,
a to na plochu před bytovkami v Hrabství a na obnovu místních komunikací ve Skřipově.
O termínech realizace Vás budeme informovat. Chtěl bych upozornit případné zájemce
o napojení na obecní vodovod ve Skřipově, aby kroky k napojení učinili co nejdříve.
Přeji Vám pěkný podzim a věřím, že nám bude umožněno potkávat se na povedených
akcích stejně jako v letních měsících.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Oslavy 750 let od první písemné zmínky
o Skřipovu
Ve dnech 28. a 29. srpna probíhaly v naší obci oslavy 750 let od první písemné zmínky
o Skřipovu. Původní záměr třídenních oslav bohužel zhatilo prudké zhoršení počasí.
Noční teploty klesající na 11 stupňů, přes den zima a déšť. Za této situace řešili
zastupitelé, zda dlouho připravovanou akci nezrušit. Nakonec bylo ve středu večer
rozhodnuto, že oslavy proběhnou. Došlo pouze ke zrušení pátečního programu Slezanu.
Sobotní program zahájily ve 14.00 hodin svým vystoupením malé mažoretky
TK Dancing Roses z Opavy. Následovalo oficiální zahájení oslav panem starostou
a další dvě vystoupení mažoretek. Na ně navázal folklorní soubor Bejatka z nedaleké
Štítiny. Ten nám svým humorným pásmem básniček, písní a tanců připomenul, jak
se u nás před časem mluvilo. O závěr kulturního programu se postaral skvělý Baard´s
Band z Hradce nad Moravicí pod taktovkou Romana Vaňka, který všechny rozparádil
swingovými a tanečními melodiemi. Během odpoledne si návštěvníci mohli zakoupit
publikaci mapující historii Skřipova od roku 1271 do současnosti, kterou vydala
obec Skřipov a jejíž prodej byl na oslavě oficiálně zahájen. Je to výpravná publikace,
jež by neměla chybět v žádné rodině. Kdo měl chuť, mohl si pochutnat na výborném
zvěřinovém guláši nebo kýtě a dát si šálek skvělé kávy. Na děti čekala řada atrakcí, tvůrčí
dílna nebo jízda na živém oslíkovi. Odpoledne přešlo pozvolna do večerní zábavy, která
se protáhla až do ranních hodin.
Nedělní program začal slavnostní bohoslužbou v nádherně vyzdobeném kostele sv. Jana
Křtitele. V předních lavicích zasedli zastupitelé obce a pozvaní hosté. Mše svatá začala
slavnostním průvodem, v jehož čele nesli hasiči obecní a hasičský prapor. Sloužil ji nově
jmenovaný farář otec Adam Jozef Kasperek a skřipovský rodák otec Bohumil Vícha.
Krásným zpěvem ji obohatil chrámový sbor a celou mší nás doprovázela dechová hudba
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z Hradce nad Moravicí. V závěru bohoslužby vystoupil pan starosta a vyzdvihl práci
svých předchůdců, kterým společně s paní místostarostkou předali pamětní plakety.
Jedná se o:
›› pana Josefa Kubánka		
vedl obec v letech 1971-1981
›› in memoriam Jiřího Vaňka
vedl obec v letech 1981-1994
›› Jana Hona			
vedl obec v letech 1994-2002
›› Miroslava Meleckého		
vedl obec v letech 2002-2010

Následně paní místostarostka Eva Ulmanová předala pamětní plaketu také současnému
starostovi panu Radimu Čechovi, který vede obec od roku 2010.
Na závěr zazpíval sbor slezskou hymnu. Po bohoslužbě jsme se v doprovodu dechové
hudby vydali v průvodu ke kříži směrem k Hrabství, kde byla otcem Adamem požehnána
nově vysazená lípa, která bude budoucím generacím tuto událost připomínat. Poté se
zastupitelé a hosté odebrali k slavnostnímu obědu do místní školy. Přestože počasí bylo
to, co nás nejvíce potrápilo, nakonec přece jen vydrželo jak v sobotu, tak i v neděli.
www.ouskripov.eu
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Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu oslav podíleli. Hasičům
Skřipov a členům Slezanu za pomoc při stavění a rozebírání stanů a úklidu lavic, hasičům
také za prodej piva, panu Radku Štenclovi za technickou pomoc s rozvodem elektřiny
na hřišti a panu Miloši Cihlářovi za umožnění odběru elektřiny z jeho nemovitosti.
Myslivcům, zahrádkářům a SRPDŠ za pomoc při prodeji občerstvení a sladkostí,
kuchařkám ze školy za přípravu guláše a sportovcům za obsluhu u večerní zábavy.
Děkujeme také všem, kdo se postarali o slavnostní výzdobu kostela, chrámovému
sboru pod vedením varhaníka pana Miloše Stoklasy za krásné zpěvy u bohoslužby, otci
Adamovi a ještě jednou hasičům ze Skřipova a obecní jednotky z Hrabství za jejich účast
při slavnostní bohoslužbě. A samozřejmě vám všem, kteří jste přišli a zúčastnili jste se
oslav tohoto významného výročí.
Eva Ulmanová, místostarostka obce

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Skřipov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
›› dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
›› dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb
›› ve volebním okrsku č. 1 Skřipov je volební místnost umístěna v budově Obecního
úřadu, Skřipov č. 80 - pro voliče bydlící ve Skřipově.
›› ve volebním okrsku č. 2 Hrabství je volební místnost umístěna v kulturním
domě, Hrabství č. 48 - pro voliče bydlící v Hrabství.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky).

4.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději jeden den před konáním
voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve
dnech konání voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
do přenosné schránky mimo hlasovací místnost.

6.

Dále lze k hlasování využít bezbariérový přístup - ve Skřipově ze zadní strany
budovy, v Hrabství ze zadní strany kulturního domu, po předchozí domluvě
s volební komisí.
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7.

K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

8.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Ve Skřipově dne 15. 9. 2021
Ing. Radim Čech, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 18. zasedání konaného dne 28. 6. 2021 schválilo:
259/18 Program zasedání rozšířený o body:
a) bod 20 - Závěrečný účet DSO Venkovský mikroregion Moravice za rok
2020
b) bod 21 - Finanční pomoc postiženým oblastem jižní Moravy
260/18 Účetní závěrku obce Skřipov, IČ 00300659 k 31. 12. 2020.
261/18 Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Skřipov za rok 2020, bez
výhrad.
262/18 Celoroční hospodaření Obce Skřipov za rok 2020, a to bez výhrad.
263/18 Prodloužení smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce se
společností Moravskoslezský audit.
264/18 Účetní závěrku Základní škola a Mateřská škola Skřipov k 31. 12. 2020.
265/18 Hospodaření Základní škola a Mateřská škola Skřipov, za rok 2020, a to bez
výhrad.
266/18 Převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava za rok 2020 ve výši 42 746,40 Kč
do rezervního fondu organizace.
267/18 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8020920/2, Skřipov, Hrabství, parc.č. 99/1, rozšíření kNN
mezi Obcí Skřipov a ČEZ Distribuce a úplatu 10 000 Kč.
268/18 Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury
obcí.
269/18 Finanční dar ve výši 1 834 Kč a uzavření Darovací smlouvy dle dohody
o užívání laserového rychloměru s Městem Hradec nad Moravicí.
270/18 Podmínky pro využívání služby SENIOR TAXI.
271/18 Uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb SENIOR TAXI.
www.ouskripov.eu
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272/18
273/18

274/18
275/18

276/18

277/18
278/18

279/18
280/18

281/18
282/18

Poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč z rozpočtu obce a Veřejnoprávní smlouvu
č. 1/2021 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Spolkem Běžecký klub Skřipov, z.s.
Poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního
programu a veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 uzavřenou mezi Obcí Skřipov
a Spolkem rybářů Skřipova a Hrabství.
Finanční dar ve výši 3 000 Kč a Darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov
a Charitou Opava.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci „Kotlíkové půjčky“ obce Skřipov,
přijatý usnesením č. 102/8 ze dne 9. 9. 2019 ve výši 200 000 Kč a uzavření
Smlouvy mezi obcí Skřipov a žadatelem XXXX.
Předfinancování ZŠ a MŠ Skřipov formou zálohy na transfer včetně vlastního
podílu na projekt „Polytechnická učebna s rozšířenou výukou cizích jazyků“,
financovaný z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, Místní akční skupina
Opavsko ve výši 990 155,10 Kč. Po obdržení finančních prostředků od
poskytovatele dotace budou tyto obci vráceny po odečtu vlastního podílu na
realizovaném projektu.
Realizaci projektu „Alej k Cihelně“ a souhlasí s podmínkami dotace
Národního programu Životního prostředí Výzvy č. 9/2019: Výsadba stromů.
Podání žádostí o dotaci do výzvy MZE 129 390 Podpora opatření na drobných
tocích a malých vodních nádržích - projekty „Revitalizace obecního rybníka“
a „Revitalizace obecní nádrže“.
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Ing.Illík-RAIL spol. s r.o.„Rekonstrukce
vnitřních prostorů Kulturního domu v Hrabství“.
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi SZIF
a Obcí Skřipov na projekt „Rekonstrukce vnitřních prostorů Kulturního
domu v Hrabství“.
Složení komise pro výběrová řízení: Členy se stávají všichni zastupitelé.
Rozpočtové opatření č. 3.

ZO revokuje:
283/18 Usnesení č. 242/17 ze dne 17. 3. 2021.
ZO schvaluje:
284/18 Prodej pozemku parc.č. 938/4 zahrada o výměře 247 m2 a parc.č. 938/5
zahrada o výměře 64 m2, k.ú Skřipov dle Geometrického plánu č. 47865/2020 ze dne 17. 2. 2021 za cenu 70 Kč bez DPH převod jedinému zájemci
Raduň a uzavření kupní smlouvy.
285/18 Navýšit rozpočtové opatření o příjem za prodej pozemku - 21 770 Kč.
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286/18

287/18

Finanční dar postiženým obcím tornádem ve výši 100 000 Kč (Jednostotisíc
korun), který bude zaslán prostřednictvím MAS JIŽNÍ SLOVÁCKO na
transparentní účet č. 6013159309/0800.
Navýšit rozpočtové opatření č. 3 o finanční dar pro postižené obce tornádem
o 100 000 Kč čerpáním finančních prostředků minulých let.

ZO neschvaluje:
288/18 Žádost XXXXXXXXXXX ze dne 12. 5. 2021 o příspěvek na dopravu.
289/18 Finanční dar pro Mateřskou školu, základní školu a střední školu Slezská
diakonie Krnov.
ZO bere na vědomí:
290/18 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za
kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
291/18 Závěrečný účet DSO Venkovský mikroregion Moravice za rok 2020

Odpady
Úhrada za odstraňování komunálních odpadů
Upozorňujeme občany na úhradu poplatku za odstraňování komunálního odpadu za
druhé pololetí 2021. Termín úhrady je do 31. 10. 2021. 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.

Svoz odpadu
• Domovní odpad - od 6. 10. 2021 započne týdenní svoz domovního odpadu - každou
středu Plasty (modré pytle) a tetrapacky (žluté pytle) - každé liché pondělí
• Bioodpad - poslední svoz proběhne ve středu 17. 11. 2021

Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na
nebezpečný odpad
V sobotu 9. října 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!

Nepořádek u sběrných míst na tříděný odpad
Vážený bezohledný občane!
Není možné vzít třeba krabici od televize a celou neroztrhanou ji dát do kontejneru.
Okamžitě tyto krabice zaberou většinu kontejneru a nezbývá místo na další odpad. Pak
se začíná vše hromadit kolem kontejnerů a v případě větrného počasí po celém veřejném
prostranství či v zahradách občanů bydlících poblíž sběrných míst. Jak by se vám líbilo
mít takový nepořádek před svým rodinným domem?
Obec zavedla dostatečný svoz tříděného odpadu!
Máte možnost odevzdat i několik pytlů s plasty a tetrapackem, i přesto někteří
z nás stále dávají pytle (modrý, žlutý) nebo jinak zabalený odpad do nebo vedle
kontejneru…Hlavně, že má doma uklizeno! Copak si postavíte vedle své popelnice
hromadu dalšího odpadu a čekáte, že vám je svozová služba posbírá a vyveze? Co může
obec udělat víc? Je nepředstavitelné, zejména z ekonomického hlediska, abychom
sváželi tříděný odpad třeba každý den jen proto, že někteří z pohodlnosti neroztrhají
velké obalové materiály, ale uloží je do kontejnerů a ti, na které nezůstane v kontejneru
místo, jej bezohledně uloží hned vedle.
Snažíme se zvelebovat naši obec, nevzhledné kontejnery jsme v Hrabství umístili za
kryté stání, které ale mnozí využívají jako odkladiště plastových židlí, krabic s papírem
apod. Je to nepochopitelné!
Žádáme Vás, abyste využívali v dostatečné míře pytle na svoz odpadů a následně je
nechávali ve dnech jejich svozu před svým rodinným domem či chalupou a nevhazovali
je do kontejneru.
Pavla Boháčová, OÚ Skřipov

SENIOR TAXI
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 28. 6. 2021 schválilo uzavření smlouvy
s poskytovatelem služby SENIOR TAXI.
10
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Kdo může tuto službu využívat: Občan s trvalým pobytem na území Skřipova
a Hrabství, který je starší 70 let nebo po dohodě s obcí i mladší, držitel průkazů ZTP
a ZTP/P.
K čemu může občan tuto službu využít a kolikrát: Na jízdu spojenou s návštěvou
zdravotních a sociálních zařízení nebo s návštěvou lékárny - měsíčně může jedna osoba
uskutečnit 8 jízd.
Cena služby:
›› Skřipov - Opava nebo zpět: 70 Kč osoba za jednu jízdu (cesta tam a zpět se považuje
za dvě jízdy)
›› Skřipov - Hradec nad Moravicí nebo zpět: 35 Kč za jednu jízdu (cesta tam a zpět se
považuje za dvě jízdy) Ostatní náklady hradí obec Skřipov ze svého rozpočtu.
Kdy a jak si službu občan objedná: V dostatečném předstihu, jakmile zná den návštěvy
lékaře, lékárny nebo sociálního zařízení, nejpozději 24 hodin předem na tel. čísle 604
657 892.
Při objednání služby uvedete:
›› jméno a příjmení
›› telefonní kontakt
›› den, hodinu a místo, kde má SENIOR TAXI čekat
›› cíl cesty
›› požadavek na čekání do 15 minut
›› jízdu s doprovodem a bez
›› přepravu invalidního vozíku, chodítka, většího zavazadla
TAXI nepřepravuje děti do 15 let a vozíčkáře, kteří nejsou schopni invalidní vozík
opustit, případně jejich invalidní vozík nelze bezpečně přepravit.
Cestujícího může z důvodu imobility či jiného vážného důvodu doprovázet jedna další
osoba (její jízda není zpoplatněna).
Provozní doba: od pondělí do pátku v čase od 6.30 do 15.00 hodin
Službu zajišťuje pan Robert Silber
Službu finančně podporuje Obec Skřipov.
OÚ Skřipov

Oznámení - čištění a revize komínů
Kominictví Adamus z Bravinného bude obcházet domácnosti za účelem čistění komínů
a provádění revizí komínů. Ve Skřipově ve dnech 11.-14. října 2021, v Hrabství 15. října
2021.
Pavel Adamus a syn
www.ouskripov.eu
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Ze života školy
Letní příměstské tábory
Místní akční skupina Opavsko z.s. ve spolupráci se ZŠ a MŠ Skřipov uspořádala
během prázdnin tři příměstské tábory v ZŠ Skřipov. Dva tábory se uskutečnily v měsíci
červenci, jeden v měsíci srpnu. Od 12. 7. do 16. 7. 2021 probíhaly tábory s názvem
Cesta za poznáním pro děti 1. stupně a Badatelství VENKU pro děti 2. stupně. Tábor
Cesta za poznáním byl zaměřen na rozvoj matematické gramotnosti, logického myšlení,
základů programování a robotiky a na podporu kreativity. Využíváním těchto postupů
se dvě paní učitelky, které vedly tento tábor, snažily vést děti k tvořivosti a schopnosti
logického úsudku napříč vzdělávacími obory. Tábor s názvem Badatelství VENKU
byl zaměřený na rozvoj přírodovědné gramotnosti prostřednictvím aktivních činností
a zážitků v přírodním prostředí. Od 16. 8.do 20. 8. 2021 pak probíhal ve škole tábor pro
dětí 1. stupně s názvem Učíme se pohybem, pohybujeme učením. Tábor byl zaměřený
na rozvoj matematických dovedností, na rozvoj jazykových schopností v anglickém
jazyku, rozvoj pohybových dovedností dětí a rozvoj kreativního přemýšlení. Příměstské
tábory vedli pedagogičtí pracovníci naší školy a připravili pro žáky na každý den bohatý
program. Děti plnily zajímavé úkoly nejen v prostředí naší školy, ale taky vyjížděly za
novými poznatky mimo školu. Tábory byly pro děti zcela bezplatné. Všechny náklady
byly pokryté díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dětem bylo
plně hrazeno:
›› celodenní strava (dopolední svačinka, oběd a odpolední svačinka), pitný režim
›› náklady na výlety a vstupné
›› základní pojištění
›› odměny a ceny
›› materiál pořizovaný pro realizaci tábora (např. sportovní vybavení, zdravotní
potřeby, výtvarné potřeby atd.)
Celkem se táborů zúčastnilo 54 dětí. O celodenní stravu dětí se postaraly pracovnice
naší školní jídelny. Děti si během táborů upevnily nebo rozvíjely poznatky, které získaly
ve škole, a prožily se svými kamarády několik zábavných dnů. Všem se tábory moc líbily
a děti vyslovily přání, aby se podobné tábory uskutečnily také o příštích prázdninách.
Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům školy, kteří se o prázdninách
věnovali dětem, a všem zaměstnancům, kteří zajišťovali zdárný průběh táborů.
Mgr. Eva Víchová

Škola v době prázdnin
Přestože doba prázdnin pro školu znamená ticho od dětského smíchu a švitoření na
chodbách i v lavicích, ve škole probíhaly práce spojené s modernizací školy a drobné
opravy.
www.ouskripov.eu
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Během prázdnin byla ve škole vybudována polytechnická učebna s rozšířenou výukou
cizích jazyků. V rámci projektu došlo k pořízení IT vybavení učebny, nábytku a učebních
pomůcek. Projekt byl zacílen na vybudování učebny odpovídající současnému vývoji
a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na
požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky
a zvýšila zájem žáků o výuku. Nově modernizovaný prostor umožní aktivní zapojení
žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků k učení praktických činností, anglického
jazyka a německého jazyka. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj,
program 11 703 - Integrovaný regionální operační program, výše dotace ze státního
rozpočtu a EU činí 940 647,34 Kč, vlastní zdroje 49 507,76 Kč.
Ve škole došlo k výmalbě některých učeben, proběhly drobné opravy vlhkého zdiva ve
školní kuchyni a opravě schodiště.
Mgr. Eva Víchová

Nový školní rok 2021/2022
Prázdninám definitivně odzvonilo a před žáky je teď deset měsíců učení. V lavicích ale
nebudou sedět nepřetržitě, odpočinout si budou moci o státních svátcích a prázdninách.
Pevně doufáme, že na rozdíl od těch dvou předchozích bude tento školní rok mnohem
klidnější a s co nejmenším počtem omezení. Dle nařízení vlády jsme se však již
v prvních dnech školního roku nevyhnuli určitým nařízením a opatřením. Ve škole
nadále musíme dodržovat zvýšenou hygienu, žáci ve společných prostorách musejí nosit
roušky. Hned 1. září došlo k TESTOVÁNÍ (COVID-19) žáků 2.-9. ročníku, 2. září se
testovali naši prvňáčci, další testování pak probíhalo 6. 9. a 9. 9. 2021. Tak jako loni, ani
letos jsme nemohli zahájit nový školní rok společným setkáním v tělocvičně, ale ve svých
třídách. Jen prvňáčky a jejich rodiče přivítal po společném zahájení ve třídě pan starosta
v tělocvičně. Do naší školy nastoupilo 1. září 179 žáků, z toho 18 prvňáčků. Mateřské
školy navštěvuje v letošním školním roce 46 dětí.
Všichni se budeme snažit, aby následující školní rok byl pro naše žáky rokem přínosným,
plným nových poznatků, malých i velkých úspěchů, krásných zážitků a kamarádství.
Přejeme všem žákům klidný start do nového školního roku, hodně sil a chuti do učení,
rodičům pak hodně trpělivosti, pevné nervy a spokojenost s prací naší školy.
Mgr. Eva Víchová

Exkurze Praha
Ve čtvrtek 16. září jsme se vydali na exkurzi do Prahy. Návštěvu hlavního města jsme
plánovali již na konci loňského školního roku, ale zkomplikoval nám ji covid. Do Prahy
jsme vycestovali vlakem a ubytovali jsme se v Tyršově domě, přímo na Kampě.
Naše první kroky směřovaly k prohlídce známých památek. Na Karlově mostě jsme si
14
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prohlédli barokní sochy, tvorbu zdejších umělců a užili si krásný výhled na řeku Vltavu
i samotnou Prahu. Pod Karlovým mostem jsme nasedli do přívozu Pražských Benátek
a užili si projížďku po Vltavě za doprovodu Smetanovy Vltavy i zajímavého výkladu.
Dále jsme pokračovali k orloji na Staroměstském náměstí, k Prašné bráně, Obecnímu
domu a Václavskému náměstí.
Odpolední program nebyl jen o památkách, ale i dobrých skutcích. Opět jsme se
zúčastnili běhu Teribear Terezy Maxové, který pomáhá dětem, které nemají tolik štěstí
jako my. Rekordmanem třídy byla Hanička Konečná, která uběhla neuvěřitelných
10 km. Návrat z této akce nám trošku zkomplikoval déšť, a tak jsme si dopřáli večeři
v podobě pizzy přímo v ubytovně. Večer se počasí umoudřilo a my vyrazili lanovkou na
Petřín a mohli si užít nejen osvětlenou rozhlednu, ale po výstupu 299 schodů i pohled
na noční Prahu. Lanovkou jsme se vrátili na ubytování a pak už následoval zasloužený
spánek.

Druhý den započal tím, že jsme si procvičili mozkové závity v únikových místnostech
Questerlandu. Ověřili jsme si, že vyřešit hádanky, záhady a šifry není až tak jednoduché.
Naštěstí jsme společnými silami kódy rozluštili a všichni se dostali ven. Po obědě nás
čekala prohlídka Pražského hradu. Navštívili jsme Chrám svatého Víta, Vladislavský sál
či Zlatou uličku. Pomalu jsme se ale museli s Prahou loučit, prošli se ještě Nerudovou
ulicí, ukázali si chrám sv. Mikuláše, Pražské Jezulátko a pak už následovala cesta na vlak.
I přes větší zpoždění jsme se všichni před půlnocí vrátili do svých domovů.
Závěrem chceme žáky velmi pochválit, byl to i pro nás pedagogy velmi pohodový
a povedený výlet. Vyšlo nám počasí, nechyběla dobrá nálada a i zážitků máme všichni
nespočet.
Deváťáci, Barbora Kožaná a Zuzana Kramolišová
www.ouskripov.eu
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TJ Sokol Skřipov
Přehled zápasů TJ Sokol Skřipov - muži
Opava - III.třída sk. B muži
18. 9. 2021

15:30

Skřipov : Chvalíkovice

25. 9. 2021

15:30

Skřipov : Raduň

2. 10. 2021

15:00

Skřipov : Hradec n/M „B“

10. 10. 2021

15:00

Hrabyně : Skřipov

16. 10. 2021

14:30

Skřipov : Chlebičov „B“

23. 10. 2021

14:30

Suché Lazce : Skřipov

30. 10. 2021

14:30

Skřipov : Horní Lhota

Přeplněné kontejnery se sběrem šatstva
Žádáme občany, aby neodkládali pytle nebo tašky s šatstvem vedle již přeplněných
kontejnerů.
Firma byla několikrát vyzvána obcí, aby své kontejnery vyprazdňovala častěji, jejich
vyjádření bylo, že nemají na svoz dostatečnou kapacitu. Pokud se situace kolem
kontejnerů nezlepší, obec bude nucena přikročit k jejich odstranění.
Zahrádkáři Skřipov pořádají sběr šatstva dvakrát ročně v době, kdy obec pořádá sběr
velkoobjemového odpadu. V Hrabství se pořádá sběr šatstva na podzim.
Jestli chceme mít hezky kolem sebe, neplatí to jenom v domácnosti, ale i na veřejných
prostranstvích.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Skřipov, Víchová

Líbí se Vám to?
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Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádají pro Diakonii Broumov
v sobotu 9. října 2021
v moštárně v době od 8.00-11.00 hod.

SBÍRKU ŠATSTVA
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv - nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
čisté koberce, předložky….
Hračky - nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
hygienické potřeby, drogistické zboží
dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
›› ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
›› nábytek
›› znečištěný a vlhký textil

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
nádobí do krabic

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

SBÍRKU ŠATSTVA
V pátek 8. 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!

www.ouskripov.eu
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Druhý ročník skřipovské Lítačky
V předposledním srpnovém víkendu se fotbalové hřiště ve Skřipově podruhé proměnilo
v Mekku běžeckého sportu. No dobře, trochu přeháníme, ale možná časem...
Začněme tedy od začátku. Situace pro pořádání hromadných akcí nebyla ani začátkem
roku 2021 úplně ideální, ale rozhodně jsme to po prvním podařeném ročníku nechtěli
jen tak vzdát. Trpělivě jsme čekali, a jakmile se uvolnily restrikce, pustili jsme se do
práce. Termín pro druhý ročník Skřipovskélitačky byl stanoven na 21. 8. 2021. Cílem
akce bylo znovu rozběhat spoluobčany a povzbudit ty už rozběhané, aby si ověřili, že se
díky tréninku oproti loňsku zlepšili.
Znovu byly připraveny celkem 4 závody pokrývající všechny věkové kategorie. Malí
vrabčáci (0-5 let) se proskákali na trati dlouhé 250 metrů, větší holubi (6-10 let)
obkroužili o kolečko víc, tedy celkem 500 metrů, orlové (11-99+ let) se proletěli
5 kilometrů a pštrosové (11-99+ let) si zaběhli 10 kilometrů.
Sportovní program byl doplněn dalšími zdroji zábavy v podobě nafukovacího bludiště,
dětského koutku či malování na obličej. Své aktivity přidali i partneři akce. Konkrétně
například Niky z Creativetime.cz rozmístila po areálu aktuálně velmi populární malované
kamínky s logem závodu a děti po nich mohly pátrat. Mirek z Escapegame si zase pro
lehce starší osazenstvo připravil k řešení takzvaný únikový kufřík, který dokázal zamotat
nejednu hlavu. Všeobecně dobrá nálada byla navíc podpořena chutným občerstvením.
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Účast v běžeckých závodech byla ve všech kategoriích hojná, celkový počet běžkyň a běžců
se vyšplhal na číslo 177, přičemž nejmladšímu „běžci“ bylo 8 měsíců a tomu nejstaršímu 82
let. Výsledky jsou v tomto směru až druhořadé, ale vítězové si jistě zaslouží být jmenováni.
Mezi vrabčáky dominovali David Cihlář a Linda Hellebrandová a nejrychlejšími holoubátky
byli Natálie Ester Kašná a Mikuláš Potocký. Na delších tratích obhájily svá loňská prvenství
obě ženy, tedy Markéta Kašná na trase 5 kilometrů (čas v cíli 19 minut a 21 vteřin) a Zuzka
Jurajdová na trase 10 kilometrů (48 minut a 28 vteřin). Nejrychlejším orlem (5 kilometrů
- muži) se stal Jan Stoszek (18 minut a 36 vteřin) a všem ostatním pštrosům (10 kilometrů
- muži) utekl o parník Martin Ocásek (36 minut a 30 vteřin). Všichni vítězové byli po
zásluze odměněni v rámci slavnostního ceremoniálu na stupních vítězů. Obdrželi krásnou
kovovou plaketu ve tvaru našeho loga - okřídlené boty (velké díky za zpracování patří
našemu partnerovi Hon a.s.). Podrobné výsledky a fotogalerie z celého dne jsou k dispozici
na našich webových stránkách www.skripovskalitacka.cz.
V závěru akce ještě proběhla drobná aukce našeho týmového kalendáře ve prospěch
Nadačního fondu Kulíšek nedonošeným dětem a celý den uzavřela tombola.
Věříme, že akce opět dosáhla svého cíle, rozhýbala občany Skřipova a Hrabství, podpořila
propagaci zdravého životního stylu a zvýšila povědomí občanů z blízkého i širokého okolí
o naší vesnici. Užili jsme si to a doufáme, že i všichni účastníci s námi. Za to se sluší
poděkovat těm, kteří nám s druhým ročníkem Skřipovskélitačky pomohli. Děkujeme
všem dobrovolníkům a podporovatelům z řad našich rodin a známých. Děkujeme všem
partnerům: Obec Skřipov, Městské lesy Opava, SDH Skřipov, TJ Sokol Skřipov, Hon a.s.,
Adiv, spol. s r.o., RemanTe GROUP s.r.o., Evidsoft s.r.o., Escapegame, Mirek Tvrdý
- grafik, Emco spol. s r.o., Creativetime.cz, časopis RUN, Květinový ateliér Hradec nad
Moravicí, Česká unie sportu a Nadační fond Kulíšek nedonošeným dětem. A děkujeme
všem účastníkům, běžcům i neběžcům, kteří si to s námi přišli a přijeli užít a znovu vytvořili
skvělou atmosféru.
Děkujeme! Trénujte a příští rok znovu na viděnou. Běhu zdar!
Běžecký klub Skřipov

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 12. 2021 na
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