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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
držíte v rukou letní vydání Zpravodaje a opravdu letní počasí už nějaký čas vládne.
Budeme jistě rádi i za déšť, nicméně letním společenským akcím konaným pod širým
nebem toto počasí plně vyhovuje. Jsem moc rád, že po covidových omezeních se tradiční
akce opět plně rozbíhají a všichni si je užíváme, což je vidět na vaší účasti. Poslední velkou
událostí byl Dětský den, který pořádá obec společně se spolky, které v obci působí. Je to
akce organizačně náročná a já bych rád poděkoval všem spolkům za pomoc a výbornou
spolupráci. Poděkování v neposlední řadě patří také zaměstnancům obce.

Na Dětský den volně navázala Benátská noc pořádaná TJ Sokol Skřipov a také zde se na
vaší hojné návštěvě ukázal hlad po společenských akcích omezených v uplynulém období.
Po uzávěrce tohoto čísla proběhlo tradiční fotbalové utkání Sever – Jih s doprovodným
programem v režii SK Slezan Skřipov. Jsem velmi rád, že je hřiště ve Skřipově opět plně
využíváno. Děti se dočkaly obnovení dětských prvků, které mohou využívat celoročně.
Víme, není jich mnoho, ale byli jsme omezeni prostorem. Děti se mohou těšit na jejich
www.ouskripov.eu
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další rozšíření, na základě již schváleného projektu „Multifunkční sportoviště Skřipov“,
které bude v místě bývalého vodojemu za hřištěm.
Uvolnění covidových opatření se na našich akcích projevilo až oslavami osvobození
obce, které v obou místních částech proběhlo v tradičním hávu pod taktovkou JSDH
Hrabství a SDH Skřipov a ve Skřipově za přispění Hon a.s., za což děkujeme. Další
vydařený ročník Skřipovské litačky zaznamenal Běžecký klub Skřipov, když i přes
nepříznivou předpověď počasí pořadatelé vytrvali v náročné přípravě závodu a byli
odměněni jak pěkným počasím, tak i krásnou účastí a spoustou spokojených tváří v cíli
jednotlivých tratí.
Při plánování společenských akcí jsme nezapomněli na naše starší spoluobčany, přesněji
řečeno na milovníky dechové hudby, a uspořádali jsme koncert největších hitů české
lidovky pod vedením MUDr. Pavla Hanzelky alias DJ Paula Doctora, který se konal
v Kulturním domě Hrabství po jeho akustických úpravách. Koncert byl opravdu
výborný, a i když nejsem vášnivým fanouškem tohoto žánru, musím přiznat, že společně
s výkladem moderátora se jednalo o krásný a poučný zážitek. Jistě s tímto hudebním
tělesem pro vás připravíme další koncert a doufám, že i ti, kterým se tentokrát nepodařilo
dorazit, si tuto hudebně zábavnou show příště nenechají ujít.
Velmi aktivní je také farnost Skřipov pod vedením otce Adama Kasperka, který se
jednak snaží udržovat tradice, ale také přináší do farního života nový náboj například
bohoslužbami pod širým nebem, aktivním používáním sociálních sítí či mediální
technikou. Také škola nezahálí, a protože letos přišli žáci deváté třídy o předtančení na
Obecním plese, uspořádala škola Taneční večer pro rodiče a přátele školy, kde vycházející
žáci mohli předvést své taneční umění a společenské dovednosti.
Jak je vidět z předchozích řádků, i přes nepříznivé zprávy a události, které se na nás
hrnou ze všech stran, se umíme radovat a těšit z malých věcí a okamžiků. Přeji vám do
nadcházejícího léta těchto pozitivních okamžiků co nejvíce.
Radim Čech, starosta obce

Poděkování
Vážení zastupitelé,
vašemu zvolení předcházela vaše kandidatura, kterou považuji za statečné a obětavé
rozhodnutí, a doufám, že se rozhodnete v této činnosti nadále pokračovat. Naše
zastupitelstvo je tvořeno občany z několika kandidátních listin a jsem velmi rád, že
našlo schopnost dohodnout se. Cíle a plány máme, myslím si, stejné, jen cesty k jejich
dosažení se mohou rozcházet. Ale mám za to, že se nám daří najít vždy řešení, které
je v danou chvíli pro naši obec a občany nejpřijatelnější. Děkuji tímto také občanům
naší obce za jejich důvěru a podporu během tohoto volebního období. A přeji všem,
jež budou zvoleni, hodně štěstí, nadhled a zdravou mysl, ať se práce pro naši obec daří.
Radim Čech, starosta obce
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov konaného dne 11. 4. 2022
ZO schvaluje:
364/24 Program zasedání rozšířený o bod – Smlouva o bezúplatném převodu majetku
365/24 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky
366/24 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 2022-2031
ZO bere na vědomí:
367/24 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
ZO schvaluje:
368/24 Dotaci ve výši 10 000 Kč – Spolek Běžecký klub Skřipov, z.s.
369/24 Dotaci ve výši 3 000 Kč – Spolek rybářů Skřipova a Hrabství, z.s.,
370/24 Dotaci ve výši 20 000 Kč – Sbor dobrovolných hasičů Skřipov,
371/24 Finanční dar ve výši 3 000 Kč – Záchranná stanice Bartošovice
372/24 Finanční dar ve výši 3 000 Kč – Slezský svaz zdravotně postižených, Hradec
nad Mor.
373/24 Finanční dar ve výši 3 000 Kč – Linka bezpečí, z.s.
378/24 Výši příspěvku z rozpočtu obce od roku 2022 těmto skupinám dětí:
a) při akci „Vítání občánků“ ve výši 2 000 Kč
b) při nástupu do 1. třídy ZŠ a MŠ Skřipov ve výši 2 000 Kč
c) při ukončení povinné školní docházky v ZŠ a MŠ Skřipov ve výši 2 000 Kč
379/24 Darovací smlouvu o převodu nemovité věci – pozemek parc. 255/4, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 71 m2, vzniklý rozdělením pozemku par.
č. 255/2 o výměře 1491 m2 v k.ú. Hrabství, uzavřenou mezi Obcí Skřipov
a XXXXXXX
381/24 Zavření smlouvy na technický dozor investora – místní komunikace Skřipov,
382/24 Rozpočtové opatření č. 3
383/24 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodem: Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Obcí Skřipov
ZO neschvaluje:
374/24 Finanční dar – Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s.
375/24 Finanční dar – Spolek Loutky v nemocnici z.s.
www.ouskripov.eu
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376/24
380/24

Finanční dar – Nadační fond Pavla Novotného,
Pořízení elektronické úřední desky

ZO ruší:
377/24 Fond pod názvem „Fond pro podporu rodin s dětmi a pro stabilizaci počtu
dětí docházejících do ZŠ a MŠ ve Skřipově“ z roku 2006
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov konaného dne 27. 4. 2022
ZO schvaluje:
384/25 Program zasedání
385/25 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2021 – „Obnova místních
komunikací v místní části Skřipov“ mezi Obcí Skřipov a společností
STRABAG a.s.
386/25 Smlouva o dílo „Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 1590/6 v k.ú.
Skřipov mezi obcí Skřipov a společností STRABAG a.s.

Inforace z úřadu
Blíží se konec splatnosti místního poplatku za odpad
Poplatek 700 Kč/osoba a rok je splatný do 31. 8. 2022. Osvobozeno od poplatku je dítě,
které v příslušném kalendářním roce nedovršilo 7 let, a každé čtvrté a další dítě do 18 let,
žijící ve společné domácnosti. Úhradu nejlépe proveďte na účet: 1842511389/0800,
jako variabilní symbol uveďte:
• pro místní část Skřipov: 1340010xxx
• pro místní část Hrabství: 1340020xxx
za xxx doplnit číslo domu (např. 001, 078)
(Neplatíte-li za všechny obyvatele domu, prosíme do textu uvádět jména, koho se
poplatek týká)
Pokladní hodiny na OÚ ve Skřipově:
Pondělí: 8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Úřední hodiny v Kulturním domě Hrabství:
První pondělí v měsíci 17:00-18:00 hod.
Jitka Kubánková
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Dodržujte obecně závazné vyhlášky a bezpečnost na místních
komunikacích
Se začínající letní sezónou upozorňujeme na platné obecně závazné vyhlášky v oblasti
záležitostí veřejného pořádku. Řidiče projíždějící po místních komunikacích, aby
dodržovali nejvyšší povolenou rychlost a dávali pozor na děti!
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (OZV č. 5/2019)
Stanovuje, kdy jsou plánovány akce pro veřejnost, při jejichž konání je doba nočního
klidu na území obce zkrácena (oproti zákonem stanovené „běžné“ době nočního klidu,
která je v délce 8 hodin, od 22.00 do 06.00 hodin). Děkujeme za pochopení.
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností (č. 6/2019)
Zakazuje používání veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a dalších
strojů a zařízení o nedělích, a to po celou denní dobu od 0:00 do 24:00.
Žádáme občany, aby se i mimo tyto stanovené dny chovali ke svým spoluobčanům
ohleduplně a neobtěžovali, pokud je to možné, nadměrným hlukem.
Ing. Pavla Boháčová

Oslava vítání občánků a výročí jubilea v první polovině roku 2022
a za II. polovinu roku loňského
Obě slavnostní akce jsme uskutečnili v neděli 5. června 2022. Tak jako v první polovině
roku 2021, i letos jsme vítali děti narozené v předešlém roce, a to ze známého důvodu –
covidu-19 a s ním spojeného omezení konání společenských akcí.
Za loňský rok se nám k vítání z jedenácti dětí přihlásilo sedm, za letošní první pololetí
děti čtyři. Také bylo za obě pololetí osloveno třicet jedna jubilantů, pozvání přijalo
sedmnáct. Obě společenské akce byly obohaceny o přednes, zpěv i hudební doprovod
v podání dětí i dospělých. Po zapsání do pamětní knihy Obce Skřipov obdrželi rodiče
občánků finanční dar, jubilanti poukázky k nákupu zboží.
Doufáme, že období omezení z důvodu pandemie již skončilo a my budeme moci naše
léty zavedené slavnosti uskutečňovat v zavedených termínech.
Veronika Víchová

Posílení internetového signálu v Hrabství
V loňském roce proběhla v Hrabství společná investice obce a společnosti CETIN na
posílení internetového signálu. V dnešní době již není možné bez dostatečné rychlosti
datového připojení v podstatě fungovat. V době covidových omezení nastoupila
on-line výuka, tzv. home office – práce z domova, a to vše vyžaduje kvalitní a rychlé
internetové připojení. Proto se obec rozhodla podpořit posílení konektivity v Hrabství.
www.ouskripov.eu
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Stavební práce zdárně proběhly a v květnu byla „spuštěna nová ústředna“ v Hrabství.
Síť je otevřená všem poskytovatelům datových služeb, to znamená, že pokud vás již vaši
operátoři neoslovili s nabídkou rychlého internetového připojení, učiňte tak vy.
Radim Čech, starosta obce

ZMAPUJTO
Bojujeme za lepší okolí. Narazili jste při cestě do práce na nefungující veřejné osvětlení,
nepořádek, zničenou lavičku či zatoulaného psa nebo se vám něco v okolí nelíbí nebo
máte nápad, jak něco zlepšit? Našli jste při procházce lesem černou skládku nebo uhynulé
zvíře? Informujte nás. JAK? Bezplatně se zaregistrujte přes MOBILNÍ ROZHLAS
a stáhněte si aplikaci ZMAPUJTO.

Pak jen stačí vyfotit místo – označit polohu na mapě – případně připojit komentář
situace a odeslat. Informace bude zaslána na obecní úřad, kde se budeme snažit situaci
v co nejkratší době napravit. Na email vám bude zasláno sdělení o vyřešení. Více
informací na https://www.mobilnirozhlas.cz/popis-aplikace/fotohlaskyzmapujto.
Ing. Pavla Boháčová

Rozmístění košů na psí exkrementy v Hrabství
Na čtyřech místech v Hrabství byly rozmístěny
koše na psí exkrementy. V případě, že máte
pocit, že by někde byl tento koš užitečný,
navrhněte nám jeho umístění (např. přes
mobilní aplikaci ZMAPUJTO). Návrhům na
rozmístění košů se budeme snažit vyhovět, ale
je to podmíněno vlastnictvím pozemku Obce
Skřipov, případně souhlasem vlastníka tohoto
pozemku.
Ing. Pavla Boháčová
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Zákaz starých kotlů v domácnostech se odkládá
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že od září 2022 mohou v provozu
zůstat pouze ty kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. Emisní třídu. Tento
termín byl posunut.
Konec starých kotlů v domácnostech se odkládá o dva roky. Vláda podpořila návrh
ministerstva životního prostředí, aby se termín zákazu jejich provozu odložil na 1. září
2024. Vládní obrat na poslední chvíli je snahou o ulehčení situace více než 150 tisícům
domácností, které povinnost zatím nesplnily. Odkazuje na rostoucí inflaci, prudké
zdražení energií i úvahy o odklonu od plynu.
V souvislosti se starými kotli by vás mohla zajímat 4. Výzva kotlíkových dotací, o které
jsme vás také již několikrát informovali. Od 13. Června do 31. Srpna 2022 je otevřena
pro příjem žádostí.
Ing. Pavla Boháčová

Úryvek ze zpravodaje společnosti Severomoravské vodárny
a kanalizace Ostrava a.s.
V oblasti odvádění a čištění odpadních vod je po vyřešení formálních a pozemkových
záležitostí v plánu zahájení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v místní
části Hrabství, která si vyžádá téměř 19 milionů korun. „V současnosti jsou v obci
odpadní vody předčišťovány v septicích u nemovitostí a dále odváděny jednotnou
kanalizací do výusti. V plánu je vybudování kořenové čistírny odpadních vod pro zhruba
300 obyvatel a její napojení na stávající kanalizační síť. Nezbytné bude vybudovat
odlehčovací komoru v kanalizační síti a zhruba 400 metrů kanalizační stoky před
nátokem na novou čistírnu“, popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.
Ing. Pavla Boháčová

Konec platnosti některých bankovek k 30.6.2022
Dnem 30. června 2022 končí platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999.
Konkrétně se jedná o následující vzory bankovek: 100 Kč vzoru 1995 a 1997, 200 Kč
vzoru 1996 a 1998, 500 Kč vzoru 1995 a 1997, 1 000 Kč vzoru 1996 a 2 000 Kč vzoru
1996 a 1999. Tyto vzory bankovek lze nejsnáze rozeznat podle šířky stříbřitého
proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je
u bankovek, jejichž platnost končí 30. června 2022, užší a jeho barva se při naklopení
nemění. Výše uvedené bankovky jsou platným platidlem do 30. června 2022, což
znamená, že až do tohoto data je lze standardně využívat při všech hotovostních
platbách. Po tomto datu, tj. od 1. července 2022, se jedná o neplatné bankovky, které
nejsou určeny k platbám za zboží a služby.
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Bankovky, jejichž platnost bude dnem 30. června 2022 ukončena, vyměňují v době od
1. července 2022 do 30. června 2024 všechny úvěrové instituce provádějící pokladní
operace a rovněž Česká národní banka na svých 7 územních zastoupeních (Praha, Brno,
Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem) a od 1. července
2024 již pouze Česká národní banka. Výměna neplatných bankovek v České národní
bance je časově neomezená.
Úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka jsou povinny
provést výměnu neplatných tuzemských bankovek bezplatně bez omezení za
předpokladu, že jsou neplatné bankovky roztříděné podle nominálních hodnot.
S výjimkou úvěrových institucí provádějících pokladní operace a České národní banky
není nikdo povinen přijímat nebo vyměňovat neplatné bankovky. Obchodníci nejsou
povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako úhradu za zboží a mají ze zákona
právo takové peníze odmítnout.
Pavla Kubánková

IDENTITA OBČANA - komunikace s ÚP z pohodlí domova
Žádáte o zprostředkování zaměstnání nebo sociální dávky (přídavky na dítě, příspěvek na
bydlení apod.)? Komunikujte s Úřadem práce z pohodlí domova, využijte IDENTITU
OBČANA
Pokud potřebujete požádat o zprostředkování zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti
nebo některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek na bydlení,
rodičovský příspěvek, dávka mimořádné okamžité pomoci atd., nemusíte na Úřad práce
ČR osobně.
Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí
domova. Nově ÚP ČR nabízí možnost využití IDENTITY OBČANA. Vyplněné
formuláře je možné podávat elektronicky, tedy nejen prostřednictvím datové schránky
nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Od 1. Ledna 2022 je možné
v rámci elektronické komunikace zaslat formulář také prostřednictvím IDENTITY
OBČANA, tedy například prostřednictvím bankovní identity, eObčanky nebo
třeba systému vícefázového ověření. Další možností podání je pak zaslání žádostí
a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin
www.ouskripov.eu

11

odevzdání tiskopisů na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.
Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně
zveřejňuje na svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/praktickerady-informacni-letaky-videa) a sociálních sítích (FB, IG, YT) návodné videospoty.
V jejich rámci lidem radí, jak správně vyplnit žádost, klienti se také dozví, jaké jsou
základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné
informace. Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových
stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz Lidé mohou využít i služeb „virtuálního
asistenta“. V případě obecných dotazů se pak zájemci mohou obracet na Call centrum
ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).
Pavla Kubánková

Ze života školy
Školní rok 2021/2022
Konec školního roku se nezadržitelně blíží, vysvědčení se uzavírá a děti vyrážejí na
výlety. Jaký tento školní rok byl? V září a pak i následná pondělí jsme absolvovali vlnu
testování (v září a lednu někdy i 2x). Během prvního pololetí školního roku a v měsících
únoru a březnu došlo k omezení prezenční výuky v některých ročnících z důvodu
nařízení karantény v souvislosti s onemocněním covidem 19 některého ze spolužáků.
V těchto případech přecházely postižené třídy na distanční výuku. S příchodem jara
se začalo blýskat na lepší časy – epidemie covid 19 ustoupila, „hygienická nařízení“ se
postupně zmírnila a rovněž jsme mohli odložit ochranu dýchacích cest v prostorách
školy. Život naší školy se postupně začal vracet do normálu. Vzhledem k tomu, že
nakonec byla zrušena všechna omezení, škola začala opět žít naplno svým životem.
Pro žáky jsme mohli připravovat zajímavější styl výuky, pořádat různé soutěže, besedy,
exkurze, realizovat zájmové kroužky v plném rozsahu, absolvovat lyžařský výcvikový
kurz, připravit veřejná vystoupení a začít chystat školní výlety a ekologické pobyty
v Ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou. Po dvou letech jsme uspořádali
pro budoucí prvňáčky „Školu nanečisto“, proběhl standardní zápis do první třídy, žáci
devátého ročníku se „vesele“ připravovali na přijímací řízení na střední školy, konaly se
již normální třídní schůzky. Ve škole pokračovala celá řada celoročních projektů: Ovoce
do škol, Mléko do škol, Národní plán doučování, Šablony III. Velmi nás mrzí, že celá
řada akcí, které jsme si v naší škole naplánovali, nemohla být z důvodu epidemických
opatření realizována, např. Mikuláš, organizovaný žáky 9. ročníku, Vánoční jarmark
s vystoupením žáků, Den otevřených dveří apod.
Agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného
českého občana a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivnil více či méně život
každého z nás a emoce se logicky nevyhnuly ani dětem ve školních lavicích. Ve škole
jsme se snažili vytvářet bezpečný prostor pro otázky i emoce, stejně jako příležitosti
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k solidaritě a pomoci. Snažili jsme se povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět,
vážily si mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a obavami
a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo.
Děkuji všem zaměstnancům za jejich dosavadní pracovní úsilí, učitelům za to, že pracují
s dětmi i mimo vyučování v zájmových útvarech, aby vyplnili jejich volný čas, žákům
za aktivní zapojení do prezenční i distanční či hybridní výuky a především rodičům za
dosavadní spolupráci a trpělivost, jejich obětavost a vstřícný přístup ke škole.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají škole a školu
podporují, zejména zastupitelům obce a starostovi obce Ing. Radimu Čechovi, bez
jejichž vydatné podpory by škola nebyla tak dobře vybavená a udržovaná.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší školy, přeji vám letní prázdniny plné letní pohody,
odpočinku a radostných zážitků. Ať je ten nadcházející školní rok 2022/2023 rokem,
ve kterém ujdeme další kus cesty k rozvíjející se a především fungující škole, která žáky
vždy dovede k úspěchu.
Mgr. Eva Víchová

Zápis do 1. třídy
Zápis do školy je důležitým okamžikem v životě každého dítěte. Po dvou letech, kdy
nám epidemiologická situace neumožnila přítomnost dětí u zápisu, se děti se svými
rodiči dostavily do školy a mohly si vyzkoušet činnosti, se kterými se budou v 1. třídě
setkávat a které je důležité zvládnout pro úspěšné zahájení školní docházky. Děti
počítaly, poznávaly barvy, tvary, zvířata, kreslily postavu, přednášely básničku nebo
zpívaly písničku. Na památku si předškoláci ze školy odnesli Pamětní list a výrobky
žáků ZŠ a školní družiny. Předškoláci byli moc šikovní, což je velká zásluha paní učitelek
z mateřských škol. Zápisu se zúčastnilo 25 dětí, do školy 1. září 2022 nastoupí 22 dětí.
Zápisu do 1. třídy předcházely tři lekce „Školy nanečisto“. Děti se během těchto
setkání seznámily s učitelkami 1. stupně, poznaly své budoucí spolužáky, společně si
zahrály hry a také společně tvořily. Rodiče získali informace o organizaci výuky ve škole
a školní družině, o rozsahu učiva prvňáčků, o akcích, které škola pořádá apod. Na závěr
společného setkání si mohli rodiče společně s dětmi prohlédnout naši školu. V měsíci
červnu pak budoucí prvňáčci se svými p. učitelkami z MŠ navštívili své kamarády
v první třídě a zúčastnili se školní výuky. Za pomocí žáků 1. třídy plnili různé úkoly,
které si pro ně připravila paní učitelka. Prvňáčci se pak p. učitelkám z MŠ pochlubili, co
všechno se už ve škole naučili.
Milí prvňáčci, těšíme se, že se v září ve škole uvidíme. Přejeme vám trpělivost, radost ze
školních výsledků a spokojenost v naší škole. Ať vám po celý rok svítí sluníčko, ať je co
nejméně mráčků jak na obloze, tak i ve škole.
Mgr. Eva Víchová

www.ouskripov.eu
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Velká cena ZOO 2022
V pátek 25. března 2022 se vybraní žáci 7. a 9. ročníku zúčastnili v Zoologické zahradě
v Ostravě soutěže Velká cena ZOO 2022. Letošním tématem byly Lesy ČR, soutěž
byla zaměřena na biologii volně žijících živočichů, rostlin a hub, geografické rozšíření,
význam a ochranu.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích v pětičlenných družstvech, za každou třídu jsme měli
jedno družstvo. Žáci 7. třídy soutěžili v I. kategorii a žáci 9. ročníku ve II. kategorii.
Velmi pěkně se umístili žáci 7. ročníku z družstva Opičáků, ze 140 družstev škol
Moravskoslezského kraje se umístili na 21 místě. Družstvo Opičáků bylo ve složení
Vojtěch Sonnek, Tomáš Halfar, Ondřej Komenda, Richard Cihlář a Matěj Vaněk. Žáci
9. ročníku z družstva Kocourů, což byli Jan Dudys, Josef Čech, Hana Konečná, Nikola
Tenglerová a Jaromír Kukelka, bojovali také dobře a ze 110 družstev se umístili na
59 místě.

Všem reprezentujícím žákům a žákyním moc děkujeme.
Tomáš Peterek

50. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2022
Výstava vznikla před půl stoletím nejen k uctění památky lidických dětí zavražděných
nacisty, ale i jako výstava, umožňující vzájemné poznávání dětí celého světa.
Tématem letošního ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy bylo „MUZEUM“.
Do Lidic dorazilo celkem 14 527 dětských prací ze 77 zemí. Ač by se mohlo zdát, že jde
o obtížné téma, mladí výtvarníci z celého světa se ho zhostili na výbornou. Soutěže se
zúčastnila a mezi úspěšné výtvarníky se zařadila také Karolína Binarová, žákyně 5. roč.
naší školy, navštěvující ZUŠ Hradec nad Moravicí, které bylo předáno čestné uznání
poroty. Karolínce blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
Jana Bergerová
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Vzdělávací pobytová akce na Sluňákově
Začátkem května letošního roku 2022 se žáci 6. a 8. ročníku zúčastnili vzdělávací
pobytové akce na Sluňákově. Poznávali oblast Litovelského Pomoraví a meandry řeky
Moravy. Zkoumali, jaké tam rostou rostliny a žijí živočichové. Žáky zvláště zaujaly
duhové žábronožky, schránky chrostíků a intenzivní vůně medvědího česneku. Pobyt
nám zpříjemňovalo neustálé kvákání žab a noční prolety netopýrů. Žáci prožili jeden
učební den na kolech, kdy poznávali okolí Litovelského Pomoraví a plnili různé úkoly
a hry. Cílem bylo dojet na ekologické centrum Šargoun v Litovli, kde si udělali táborák
a opekli špekáčky. Cesta zpět nám utíkala rychleji, jelikož nás honila bouřka. Naštěstí
jsme přijeli včas a vše mělo šťastný konec.
Okolí Sluňákova krášlí mnoho přírodních staveb a žáci mohli prozkoumávat jejich
tajemství. V noci se vypravili do Lodi, což je velká cihlová stavba připomínající Noemovu
archu. Uvnitř jsou dvě části – venkovský dvorec a klášterní zahrada. Žáky upoutalo
některé vybavení Lodi, zejména houpačka pro mouchy.

Žáci se během pobytu vzdělávali hlavně
venku, kde měli hydrobiologická
praktika. Viděli, jak funguje energeticky
udržitelná stavba, a přitom zjistili, jak
funguje rekuperace. Během pobytu nám
skvěle vařili z regionálních potravin
a dětem chutnala i bezmasá jídla.
Pobyt si užili, i když neviděli plachého
bobra, který žije v okolí Sluňákova.
Gabriela Cihlářová a Tomáš Peterek
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Letos je naše škola zapojena do ŠKOLY UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA
Žáci 8. ročníku pod vedením pana učitele Tomáše Peterka se zapojili do ročního
projektu Školy udržitelného života, týkajícího se klimatické změny. Začátkem října
roku 2021 absolvovali třídenní proškolení v ekologickém centru DOTEK v Horním
Maršově v Krkonoších. Zde se blíže seznámili s tím, co všechno bude projekt obsahovat,
a se zákonitostmi klimatické změny. Jeden den hráli simulační hru, v níž si zahráli
na zastupitele obce, rozhodovali o rozpočtu obce, budovali různé prvky obce, ať už
pro občany, nebo prvky zmírňující klimatické změny. Museli se umět vypořádat
i s náhodnými změnami počasí. Při této aktivitě je filmovala Česká televize do pořadu
Nedej se. Učili se poznávat místa v obci Horní Maršov, která jsou riziková ohledně
klimatických změn, a hledali možnosti jejich řešení. Toto všechno pak aplikovali i na
obec Skřipov.

Během dalších měsíců procházeli jednotlivé kroky ŠUŽ, kde monitorovali obec Skřipov,
zjišťovali možná ohrožení a navrhovali řešení problému. Toto vše představili panu
starostovi Ing. Radimu Čechovi, který se s nimi setkal ve škole. Žáci měli radost ze
zájmu pana starosty, z jeho rad a povzbuzení do další práce.
V dubnu se žáci jako jediní z Moravskoslezského kraje účastnili on-line konference
všech škol, zapojených do projektu, kde prezentovali své dosavadní výsledky a zjištění.
Žáci měli tři návrhy na řešení zmenšování klimatické změny v okolí školy. Jeden
se týkal výsadby ovocných stromů před školní jídelnou, které by zmírňovaly sluneční
žár v letních měsících. Druhý se zaměřoval na vyvýšené záhony a třetí na jezírko. Žáci si
jednotlivé projety připravili, představili spolužákům a následně hlasovali, který budou
realizovat. Zvítězil projekt jezírka – mokřadu. Žáci si chtěli vlastními silami projekt
www.ouskripov.eu
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realizovat. Začali výkopovými pracemi. Do konce roku nás ještě čeká položení jezírkové
plachty, zatížení kameny a výsadba vodních rostlin. Mokřad bude zásobovat dešťová
voda ze školní střechy.

Projekt by měl být ukončen žákovskou slavností a otevřením mokřadu. Za dosavadní
práci bych chtěl poděkovat zapojeným žákům, vedení školy a obce a firmě HON.
Tomáš Peterek

Královna koloběžka první - I.stupeň
Ve středu 12. května 2022 navštívili žáci prvního stupně Slezské divadlo v Opavě.
Herci Slezského divadla si pro žáky připravili divadelní představení s názvem Královna
Koloběžka První.
Žáci tak mohli zhlédnout krásný a zároveň zábavný příběh o prosté dívce, která se díky
své chytrosti a spravedlivému duchu stala královnou. Celé představení bylo humorně
podáno a přizpůsobeno věku dětí. Dle potlesku diváků jsme mohli soudit, že se
představení dětem velmi líbilo.
Mgr. Eva Zemková

Finále školní ligy Abaku v Praze
Abaku je nejhranější a nejpopulárnější matematická hra ve vesmíru. Představte si ji
jako Scrabble, ale s matematickými výrazy. Celoroční sebezdokonalování našich žáků
v matematice pomocí Abaku vyneslo ZŠ Skřipov pozvánku na finále školní ligy ve
společnosti dalších elitních škol z celé České republiky. Finále proběhlo 30. května na
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půdě Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Protože reprezentaci školy měla
tvořit trojice, proběhly ještě ve škole tuhé kvalifikační boje. A tak na matematický souboj
pod záštitou české Mensy vyrazilo trio děvčat: Barča Stiborová, Nikola Tenglerová a Eva
Hellebrandová. Děvčata vybojovala a přivezla do Skřipova krásné šesté místo v rámci
celé České republiky. Za podporu v podobě ubytování a stravy děkujeme tradičnímu
sponzorovi školy panu Václavu Honovi.

Barbora Kožaná

Školní exkurze 3. a 4. ročníku
V úterý 31. 5. 2022 oba ročníky konečně vyrazily na dlouho očekávaný výlet. V 8:00
jsme nastoupili do přistaveného autobusu a v dobré náladě vyrazili na cestu. Cesta
netrvala dlouho, protože první zastávka byla hned v zámku Raduň, ve kterém ještě
některé děti ani nebyly. Procházka zámeckým parkem byla doprovázena svačinou,
protože děti už měly hlad. V zámku nás přivítala paní průvodkyně v dobovém oblečení
a zajímavým výkladem nás provedla všemi komnatami zámku. Dokonce jsme si mohli
vyzkoušet starodávnou ruční pračku a jiné vymoženosti té doby.
Po prohlídce a zakoupení suvenýrů jsme pokračovali v naší trase směr Ostrava –
Planetárium. Tam byl pro nás připraven program Kouzelný glóbus, který děti zaujal
a kde mohly předvést i své znalosti o vesmíru. Ve vestibulu planetária jsme si prohlédli
vystavené exponáty a samozřejmě zakoupili hlavně 3D fotografie vesmírných těles.
Naše cesta pokračovala do Dolní oblasti Vítkovic – U6 Malý svět techniky.
Prohlídku jsme opět začali svačinou a poté se vydali probádat svět techniky. Expozice se
skládala ze dvou pater, ve kterých se nacházely technické vynálezy. Měli jsme možnost
www.ouskripov.eu
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si prohlédnout historii technického pokroku od průmyslové revoluce až po současnost.
Díky interaktivitě exponátů žáci mohli vědu a techniku zažít na vlastní kůži.
Po prohlídce jsme se za společného veselí a zpěvu v autobuse vraceli domů plni dojmů
a zážitků.
Mgr. Ivana Kaňáková

Sportuj ve škole
V tomto školním roce pokračovala ve škole činnost kroužku Sportuj ve škole. Cílem
bylo 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 dovedností žáků v mezidobí dopoledního a odpoledního vyučování.
Skupinu tvořili žáci 4.-5. ročníku. Aktivity probíhaly zdarma pod vedením vyškolené
učitelky tělesné výchovy 1x týdně. Děti zábavnou formou zlepšovaly své sportovní
dovednosti ve fotbalu, florbalu, basketbalu a rozvíjely svou pohybovou zdatnost formou
různých sportovních aktivit.

Svátek matek v Jakubčovicích a Hrabství
Každý z nás ví, že měsíc květen je měsícem lásky, radosti a různorodých oslav. Žáci
kroužku Zpíváme a tančíme pro radost pod vedením paní učitelky J. Bergerové
a V. Večeřové připravili pro maminky a babičky k jejich svátku poutavé pásmo básní,
hry na hudební nástroje a zpěvu. Jak už bývá zvykem, oslavám nechyběla ani pohádka –
tentokrát Lotrando a Zubejda. Naši malí divadelníci se hereckých a pěveckých výkonů
zhostili na výbornou. Odměnou jim byl bravurní potlesk, linoucí se ze zaplněného sálu
v Hrabství. Svým nejbližším děti předaly srdíčka s láskou vyrobená, která jim budou
připomínat příjemně prožité odpoledne.

Reprezentace školy
Okresní finále ve fotbale 8. a 9. tříd
17. 5 . 2022 se uskutečnilo okresní finále ve fotbale chlapců 8. a 9. tříd, turnaj se odehrál
na hřišti TU Kylešovice, kde naši žáci obsadili krásné 3. místo po velmi vyrovnaných
bojích. Reprezentovali nás žáci: Patrik Jaroš, Adam Jašek, Jan Dudys, Jaromír Kukelka,
Martin Kupka z 9. ročníku a Jiří Vajda, Marek Kubánek, Adam Šubert, Aleš Balhar
a Vašek Hon z 8. ročníku. Postup do krajského finále nám bohužel utekl jen o jeden
bod. Všem zúčastněným chlapcům moc gratulujeme.
Okresní finále ve vybíjené 4. a 5. tříd
17. 5 . 2022 se uskutečnilo okresní finále ve vybíjené chlapců 4. a 5. tříd, turnaj se odehrál
na ZŠ Opava Englišova, kde naši žáci obsadili krásné 3. místo po velmi vyrovnaných
bojích. Reprezentovali nás žáci: Bzonek Štěpán, Kuděla Tomáš, Lindovský Štěpán, Orlík
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Jakub, Vavrečka Adam z 5. ročníku a Benda David, Čech Hubert, Kožaný Eliáš, Kuděla
Matyáš, Kukelka Richard, Uruba Tomáš a Lucie Nádvorníková ze 4. ročníku. Všem
zúčastněným dětem moc gratulujeme.
Mgr. Zuzana Kramolišová

Praha a muzea – exkurze
V pátek 10. 6. se 5. třída spolu s p. uč. Janou Bergerovou a Renatou Havlíkovou rozjela
do Prahy. Cestovalo se vlakem a cesta rychle ubíhala. Těžko začít někde jinde, proto také
naše první zastávka byla v Národním muzeu.
„Národní muzeum“
V muzeích se soustřeďují kousky historie, aby jí lidé porozuměli a mohli se z ní
poučit. Naše hlavní město přináší spoustu takových míst, kde můžete nahlédnout do
dějin českého národa či Prahy samotné. Národní muzeum již od roku 1881 schraňuje
nejrůznější národní poklady. Prohlídku jsme si náležitě užívali a pokračovali přes
Václavské náměstí kolem pražského orloje k dalšímu muzeu.
„Muzeum voskových figurín“
Muzeum Madame Tussauds patří k neopomenutelným atrakcím Londýna, ale není
již nutné cestovat tak daleko. Praha nám nabídla podívanou, kde jsme se setkali
s osobnostmi české národní historie i současnosti a světovými celebritami. Čekal tu na
nás Tomáš Garrigue Masaryk, Jaromír Jágr, Freddie Mercury a mnoho dalších hvězd.
A co by to bylo za Prahu bez metra? Tak hurá na metro, které nás přepravilo blíž ke
Karlovu mostu. Tam jsme už všichni měli Prahy opravdu dost a díky metru byl přesun
na nádraží velmi rychlý.
Praha je krásná a děti byly opravdu velmi spokojené. „Jeden den je málo“.

Projektový den „Den pro život“
V pátek 17. 6. 2022 se v naší škole uskutečnil projektový den na téma „Den pro život“.
Projektový den byl zahájen plánovaným požárním poplachem, který provedli členové
JSDHO Hrabství pod vedením velitele jednotky pana Jiřího Gebla. Cvičný poplach
využila škola k tomu, aby školáky opět seznámila se zásadami protipožární ochrany. Na
pomoc si přizvala dobrovolné hasiče z Hrabství, kteří mimo jiné žáky seznámili se svou
prací a výbavou, kterou disponují.
Členové JSDHO Hrabství věnovali svůj volný čas žákům naší školy, aby jim předvedli
cvičný zásah, hašení požáru, vybavení hasičského auta, hasičskou výbavu. S napětím
žáci sledovali, jak hasiči vyprošťují zaklíněné oběti dopravní nehody z auta. Žáci během
ukázek a besedy s hasiči zjistili, jak náročná je práce hasičů a možná si to někteří rozmyslí
a stanou se z nich dobrovolní hasiči.
www.ouskripov.eu
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Velké poděkování patří panu Jiřímu Geblovi, Davidu Binarovi, Martinu Březinovi,
Radimu Petrášovi, Janu Březinovi, Janu Boháčovi, Petru Štalmachovi, Jiřímu Vaňkovi,
Ondřeji Černíkovi a slečně Zuzaně Petrášové.
Druhé stanoviště patřilo členům police ČR, kde pan nprap. Bc. Kamil Procházka
besedoval s žáky na téma prevence sociálně patologických jevů a prap. Tomáši Honka
a prap. Sabina Illíková z Dopravního inspektorátu v Opavě probrali téma bezpečnosti
v silničním provozu. Toto téma je nutnou součástí výchovně vzdělávacího procesu
z důvodu zvýšené bezpečnosti, zejména teď před nadcházejícími prázdninami. Děkuji
touto cestou panu npor. Mgr. Radku Kubánkovi za výbornou spolupráci a pomoc při
organizaci projektového dne a zajištění všech uvedených školitelů.
Na posledním stanovišti se žáci seznámili s poskytováním první pomoci. Čekal je nácvik
první pomoci – resuscitace, umělé dýchání, zástava krvácení, žáci si mohli vyzkoušet
umělou masáž srdce na figuríně. Učili se, jak se zachovat při nálezu zraněné osoby nebo
člověka v bezvědomí, jakým způsobem volat o pomoc záchranáře nebo jak provést
laickou předlékařskou pomoc, která mnohdy zachrání život. Děkuji tímto Mgr. Zuzaně
Kramolišové, Ondřeji Černíkovi a Petru Štalmachovi za přínosné dopoledne, ze kterého
si žáci odnesli spoustu důležitých informací.
Projektový den měl velký ohlas a žáci získali před prázdninami spoustu důležitých
informací.
Mgr. Eva Víchová
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Rok ve školní družině
Letošní školní rok byl zpočátku ještě ovlivněn epidemiologickou situací. Od září jsme
do kolektivu ŠD přijali nové kamarády – prvňáčky, které jsme se po celou dobu snažili
začlenit pomocí seznamovacích her, naučit je pravidlům a seznámit je se vším, co ŠD
obnáší. Využívali jsme pěkného počasí a mnoho času jsme trávili na hřišti a v lese,
kde jsme hráli hry a stavěli domečky pro lesní skřítky. Jako každoročně jsme připravili
podzimní výstavku v místním obchodě s potravinami.
Říjen byl ve znamení blížícího se Halloweenu. Pekli jsme perníčky a linecké pečivo,
dlabali dýně a chystali jsme vše na akci Dýňobraní, která se konala pro veřejnost 26. 10.
2021. Rodiče s dětmi vydlabávali dýně, v prostorách jídelny byly tvořivé dílničky. Pro
účastníky bylo připraveno občerstvení (káva, čaj, perníčky, koláče aj.).
V listopadu jsme dětem přiblížili svátek svatého Martina – seznámení s legendou,
zpěv písniček a tvoření obrázků na toto téma. Začali jsme nacvičovat na Mikulášskou
besídku, která však z důvodu zhoršení epidemické situace byla zrušena.
V prosinci na nás již dýchala předvánoční atmosféra. Zdobili jsme stromeček, pod
kterým děti našly nejprve mikulášské překvapení a před Vánoci krásné dárky. Díky
sněhové nadílce bylo možné hodně času strávit venku a hrát hry se sněhem. Děti si pro
rodiče vyrobily krásné vánoční svícny a přání. Opět jsme v místním obchodě udělali
výzdobu, tentokrát se zimní tématikou.
Dne 10. 1. jsme šli jako každoročně k blízkému krmelci darovat zvířátkům něco dobrého
na zoubek. Hojně jsme v zimním období využívali tělocvičnu, kde jsme hráli míčové
a pohybové hry, připravili jsme překážkové dráhy.
V únoru jsme tvořili přání k Valentýnu. Připravili jsme tematický Večerníčkový týden –
kreslili jsme postavičky, skládali čepice, četli si pohádky a vymysleli jsme překážkovou
večerníčkovou dráhu.
Po jarních prázdninách se uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku s hojnou účastí. Vítězové
obdrželi diplomy a sladké odměny. Dne 16. 3. jsme v rámci Měsíce knihy navštívili
místní knihovnu, kde nám pan Beinhauer vysvětlil vše o chodu knihovny a ukázal nám
spoustu zajímavých knížek. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za ochotu.
Od poloviny března jsme tvořili jarní výzdobu prostor ŠD a místního obchodu. Poté
následovaly výrobky pro budoucí prvňáčky k zápisu a začátkem dubna nás již čekala
velikonoční témata. Dne 11. 4. se mělo uskutečnit hledání velikonočního zajíčka v okolí
školy, ale z důvodu nepříznivého počasí se akce přesunula do prostoru školní družiny.
22. 4. byl Den Země – děti psaly vzkaz pro Zemi a uklízely okolí školy. V květnu jsme
trávili čas na školní zahradě. Pro maminky a babičky jsme tvořili přání, která jsme s dětmi
rozdávali do schránek. Ve dnech 20.-21. 5. se uskutečnilo dlouho plánované spaní ve
školní družině pro žáky 1. a 2. ročníku. Pro děti byly připraveny dílničky, hráli jsme
hry a navštívili jsme Minizoopark TODUŠ, kde se děti seznámily se zvířátky zblízka,
mohly si je pohladit, nakrmit. Děkujeme tímto Tomáši Duškovi za zprostředkování této
návštěvy.
www.ouskripov.eu
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Dne 1. 6. jsme slavili Den dětí – v prostorách zahrady a kurtu se hrály hry s tematikou
zvířat. Za odměnu děti obdržely nanuky. Ve dnech 3.-4. 6. spaly v družině starší děti
z 3.-5.ročníku, tentokrát s noční prohlídkou Minizooparku. Po celý školní rok děti
vyráběly mnoho krásných výrobků, měly řadu zajímavých aktivit, program školní
družiny byl pestrý a děti bavil.
Rádi bychom všem za kolektiv školní družiny popřáli krásné léto a příjemné prožití
letních prázdnin.
Kateřina Kies a Markéta Školoudíková

MŠ - Už jsme zase na konci
Čas letí jako dostihový kůň… Ani jsme se nenadáli a školní rok je opět u konce.
V letošním školním roce docházelo do obou mateřských škol celkem 47 dětí, z toho
bylo ve Skřipově 27 dětí a v Hrabství dětí 20. Ani tento rok nebyl úplně „normální“,
ale aspoň jsme mohli covidovou situaci překonat bez uzavření škol. Během celého roku
jsme seznamovaly a učily děti poznávat nové skutečnosti, poznatky a získávat vědomosti
o životě kolem nás. Využíváme k tomu nejen knihy, encyklopedie, ale také vzdělávací
programy a pobyt dětí v přírodě. Zaměřujeme se rovněž na rozvoj předčtenářských
a předmatematických dovedností, rozvíjíme praktické dovednosti v oblasti polytechnické
výchovy, děti rovněž získávají a upevňují dovednosti v oblasti interaktivní výuky. Během
školního roku nás navštívilo divadlo Koloběžka s cirkusovou a mokrou pohádkou,
děti prožily „čertovsko-andělské“ dopoledne, vánoční nadílku i maškarní dovádění ve
školce. U příležitosti Dne matek si s maminkami vyrobily dárečky ve „tvořivé dílně“,
prohlédly si několik druhů dravých ptáků na školním dvoře a také plnily úkoly při
cestě za „pokladem“. Velkou radost jim udělal výlet do funparku Žirafa v Ostravě, kde
se mohly dostatečně „vyřádit“ na různých průlezkách, skákacích hradech, skluzavkách
a jiných atrakcích. Také nás navštívil „kouzelník“, který dětem předvedl různá kouzla
a triky, které si mohly samy vyzkoušet. Budoucí prvňáčci se byli podívat na své kamarády
v 1. třídě, kteří jim ukázali, co se všechno naučili. Navštívili jsme MŠ v Jakubčovicích,
rozhlednu a starší děti absolvovaly zpáteční cestu do Skřipova pěšky. Předvedli
se nám také hasiči z Hrabství a příslušníci Policie ČR, kteří dětem ukázali, s jakým
vybavením pracují. Návštěva Minizoo Toduš a velká vycházka do Bravenčíku byly jedny
z posledních akcí v tomto roce. Při „ pasování“ jsme se rozloučili s předškoláky, kteří po
prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ. Rozloučit s nimi se přišel také p. starosta společně
s p. ředitelkou školy, kteří jim popřáli nejen hezké prázdniny, ale také mnoho radosti
a úspěchů při vstupu do školy. Také my, všechny pracovnice mateřských školek, přejeme
všem dětem, ale i jejich rodičům pěkné, slunečné a bezpečné prázdniny plné skvělých
zážitků a těšíme se v září na shledanou s nimi, ale i novými dětmi a rodiči.
Hana Stanovská
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TJ Sokol Skřipov
Posledním jarním utkáním v Chlebičově ukončili naši fotbalisté účinkování v soutěžním
ročníku 2021/2022. Střelcem jarní části se stal Marek Janošek se 7 brankami, druhé
místo obsadil David Nykš, který skóroval 6 krát, a třetí skončil Jakub Eller se 4
vstřelenými góly. Poděkování patří samozřejmě celému kolektivu, který se nám podařilo
díky Davidovi Ulmanovi posílit o jeho čtyři spoluhráče z Tísku.
Klub

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.

Budišovice

22

16

2

4

97:44

50

2.

Služovice

22

14

6

2

70:24

48

3.

Chlebičov “B“

22

13

2

7

84:48

41

4.

Suché Lazce

22

11

3

8

75:49

36

5.

Hrabyně

22

11

2

9

48:38

35

6.

Skřipov

22

10

3

9

51:63

33

7.

Horní Lhota

22

8

4

10

50:48

28

8.

Chvalíkovice

22

8

4

10

43:51

28

9.

Hradec n. M. “B“

22

7

4

11

35:58

25

10.

Dobroslavice

22

6

2

14

41:80

20

11.

Pustá Polom “B“

22

4

7

11

40:55

19

12.

Raduň

22

2

5

15

28:104

11

Dovolte nám, abychom na závěr sezóny poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na zdárném průběhu mistrovské soutěže. Velký dík patří zaměstnancům obce
Skřipov pod vedením pana starosty Ing. Radima Čecha za údržbu hřiště.
www.ouskripov.eu
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O přípravu jídla pro diváky a hráče se postaral Ladislav Jaroš, prodej občerstvení
zajišťovali František Kolařík a Hanka Lubojacká, a to nejen při mistrovských utkáních
mužů, ale také při utkáních našich žáků během týdne. Děkujeme.
Prodeje vstupenek se dobře zhostili Radek Balhar a Petr Binar – díky.
Dále děkujeme sponzorům za zpestření soutěže při všech domácích utkáních, a to
Františkovi Kolaříkovi, Josefovi Kubánkovi z Hrabství, Radkovi Balharovi, Janu
Binarovi st. a Jaroslavu Lubojackému.
Náš velký dík za přízeň patří našim divákům, kterých se během jarní části sešlo nejen
na domácích utkáních celkem 327. Do celkového počtu nejsou započítáni diváci na
mistrovských utkáních žáků.
Také chceme jménem svým a všech fotbalistů popřát všem spoluobčanům Skřipova
a Hrabství pěkné léto a příjemnou dovolenou.
Začátek nového fotbalového ročníku 2022/2023 by měl začít 13.-14. 8. 2022, naši
fanoušci budou včas informováni.
Jiří Vícha a Josef Kubánek, trenéři mužů

Jak ten čas letí
Dne 6. 5. 2022 se konala valná hromada TJ Sokol Skřipov. K tomuto dni jsem se
rozhodl ukončit svoji činnost ve výboru této tělovýchovné organizace.
Dovolte mi krátkou vzpomínku… Členem TJ Sokol Skřipov jsem od roku 1973, práci
jednatele jsem vykonával od roku 1997, tj. přibližně 25 let.
Při této příležitosti nemohu nevzpomenout na pana Jiřího Mazura a pana Zdeňka
Mazura, kteří mne do Sokola přivedli. Hned nato jsem se ujal cvičení mládeže.
Samozřejmě velice rád vzpomínám na spolupráci s panem Vojtěchem Binarem a mnoha
dalšími.
Kromě sportovních aktivit se jednalo o mnoho hodin strávených na hřišti a v tělocvičně
při přípravě a úklidu všech akcí, jako byly sportovní plesy, turnaje v ping-pongu,
turnaje v nohejbale, fotbalová utkání Sever – Jih, zájezdy i přátelská utkání v Kosticích
u Břeclavi, v Bouzově atd. A proto bych chtěl velmi poděkovat všem, se kterými jsem
mohl za tuto dobu spolupracovat.
Ukončením činnosti jednatele ve výboru TJ však nekončí mé členství v Sokole Skřipov.
I nadále jsem dle svých možností připraven pomáhat při dalších aktivitách, ať už
sportovních nebo pracovních. Na závěr bych chtěl popřát novému výboru TJ hodně
elánu, tvůrčích nápadů a úspěchů v jejich práci pro TJ Sokol a Obec Skřipov.
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Účastníci zájezdu na Slezské Hartě 2. 7. 2000.
Jiří Vícha

Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
Posledním soutěžním utkáním,
které jsme odehráli začátkem června
proti Chvalíkovicím, jsme uzavřeli
fotbalovou sezónu 2021/2022
našich nejmenších fotbalistů,
tedy fotbalové přípravky. Děti
průběžně poměřovaly síly se svými
vrstevníky během osmi zápasů na
podzim a stejné porce v průběhu
jarní části v rámci okresní soutěže
starších MINI žáků, která byla
tentokrát určená pro děti ročníku
2011 a mladší.
Celou sezónu se podařilo odehrát kompletní, což po dvou předchozích ročnících výrazně
narušených covidovou pandemií znamenalo vítaný návrat do zaběhnutých kolejí. Pouze
začátkem zimy nám některé nákazové restrikce neumožnily trénovat v tělocvičně.
Kromě soutěžních utkání jsme se účastnili několika fotbalových turnajů a odehráli také
řadu přípravných utkání. Celkově lze uplynulý fotbalový ročník hodnotit pozitivně a už
nyní se těšíme, jaké výzvy nám přinese nová sezóna. Největším dílem k úspěšnému roku
www.ouskripov.eu
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přispěly svým zápalem do fotbalu samotné děti, za což jim tímto děkuji, stejně jako
rodičům, zástupcům obce, základní školy i TJ, kteří se přímo i nepřímo spolupodílejí na
možnosti rozvíjet u dětí fotbalové dovednosti.
Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Třetí ročník Skřipovské litačky
Do třetice všeho dobrého, řekli jsme si v Běžeckém klubu Skřipov a rozběhli přípravy
třetího ročníku Skřipovské litačky, běžeckého odpoledne pro všechny věkové skupiny.
Přípravy šly nadmíru hladce, a to především díky pomoci všech partnerů akce. Mírné
komplikace naznačovala předpověď počasí, kdy v den konání hrozil déšť, vítr i bouřky,
ale nakonec dorazil jen drobný deštík, který byl spíš osvěžující než nepříjemný. Běžci
ani fanoušci se nenechali nepříznivou předpovědí počasí odradit a přišlo jich požehnaně.
Závodilo se znovu na čtyřech tratích. Ti nejmenší obkroužili jeden okruh kolem
fotbalového hřiště, který čítal 250 metrů. Celkem jsme na trati napočítali 32 vrabčáků,
z kluků nejrychleji do cíle doskákal Matouš Mandell, z holek Linda Hellebrandová.
Na větší děti, holuby, čekala cílová medaile po dvou kolech, tedy po 500 metrech.
Z celkových 40 startujících zvítězil mezi kluky Mikuláš Potocký a mezi holkami obhájila
prvenství Natálie Ester Kašná. Po doběhu si děti mohly užít malování na obličej,
nafukovací bludiště, poskakování s maskotem a další aktivity.

Zkušenější běžce čekaly tratě dlouhé 5 a 10 kilometrů, vedoucí okolím Skřipova, po
polích, loukách a lesích. Déšť z předchozích dní zanechal na trasách mokrý pozdrav,
takže se dala očekávat bitva nejen se soupeři, ale i s blátem. V cíli bylo krásně poznat,
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který běžec stihl hledat suchou stopu a který naopak na průzkumy terénu neměl čas. Orlí
trať dlouhou 5 kilometrů nejrychleji z 56 závodníků prolétli David Navrátil (čas v cíli
20 minut a 25 vteřin) a Markéta Kašná (rovných 22 minut). Nejrychlejšími pštrosy, tedy
vítězi na trati dlouhé 10 kilometrů, se stali Roberto Dimiccoli (36 minut a 46 vteřin)
a Ellen Byrtusová (45 minut a 51 vteřin), a to v konkurenci 65 běžců.

Opravdovými vítězi se ale stali všichni, kteří neseděli doma a přišli se proběhnout, bez
ohledu na tempo či styl.
Akce se vydařila, a to také díky vřelé podpoře všech partnerů, které se sluší jmenovat,
protože bez nich by se třetí ročník Skřipovské litačky mohl uskutečnit jen těžko. Moc
děkujeme: Obec Skřipov, Městské lesy Opava, SDH Skřipov, TJ Sokol Skřipov, Hon a.s.,
Adiv, spol. s r.o., RemanTe GROUP s.r.o., Dojezdove.cz, Evidsoft s.r.o., Escapegame.
cz, Mirek Tvrdý – grafik, Emco spol. s r.o., Creativetime.cz, Květinový ateliér Hradec
nad Moravicí, Česká unie sportu, Tipsport – Sportuj s námi a Nadační fond Kulíšek
nedonošeným dětem.
Podrobné výsledky jednotlivých závodů nebo třeba celá fotogalerie z akce jsou k dispozici
na webových stránkách www.skripovskalitacka.cz.
Věříme, že stejně jako my si akci užili i všichni účastnici, ať už běžci či neběžci,
a děkujeme za vytvoření úžasné atmosféry.
Běhu zdar.
Běžecký klub Skřipov

www.ouskripov.eu
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Jarní akce v Hrabství
Všechny společenské události, které proběhly v obci v jarním období, mají jednoho
společného jmenovatele a tím jsou hasiči z naší obecní jednotky. Nejprve jako každoročně
přispěli k důstojné vzpomínce na naše osvobození. Ve svých svátečních uniformách
pochodovali v čele lampiónového průvodu a během vzpomínkového programu drželi
čestnou stráž u pomníku padlých. Letošní akce se od těch předcházejících odlišovala
v podstatné věci, a to tím, že nezazněla ruská hymna. Jak ve svém projevu zmínil pan
starosta, důvodem je solidarita s lidem Ukrajiny a protest proti ruskému agresorovi. Lidé
v Česku mají ještě v živé paměti srpen 1968 a obsazení naší vlasti vojsky takzvaných
spřátelených armád. O to silněji je u nás vnímána solidarita s Ukrajinou, což se také
bezprostředně projevilo během okamžité finanční i materiální pomoci, kterou Češi
začali neprodleně poskytovat. Na závěr lampiónového průvodu nám hasiči připravili
moc hezký ohňostroj.
Sváteční bohoslužba za živé a zemřelé členy hasičského sboru byla sloužena v kapli
sv. Josefa v Hrabství 8. 5. Po bohoslužbě měli hasiči pro všechny farníky připraveno
bohaté pohoštění.
Další akcí, kterou členové jednotky zorganizovali, bylo tradiční kácení máje. Kácelo
se v sobotu 28. 5., a přestože nám počasí tak úplně nepřálo, protože bylo poněkud
chladněji, bylo to opět vydařené odpoledne. Zima byla překonána něčím ostřejším na
zahřátí a všechno jistila hořící vatra, u které bylo teplo stále. Navštívil nás také otec
Adam, kterému se u nás asi líbilo, a přemluvil hasiče, aby uspořádali ještě Svatodušní
smaženici.
A tak smažení vajec proběhlo v sobotu 4. června po mši svaté v místní hasičské zbrojnici.
Výtečnou smaženici připravila paní Vlasta Kubánková a paní Zdeňka Maivaldová
napekla výborné koláčky. Kdo přišel, ten si pochutnal. Lidé měli další příležitost se
spolu sejít a posedět, což jim v minulých dvou letech scházelo.
A nesmím zapomenout na pomoc hasičů při organizaci Běhu pro Přemečka 14. 5.
v Uhlířově, u kterého asistují po celé délce běžecké trati a směřují účastníky běhu na
správnou trasu.
Z předcházejícího textu je zřejmé, že se kluci po celý měsíc vůbec nezastaví, téměř každý
týden pořádali nějakou akci. Každou je třeba dopředu připravit a po akci zase uklidit.
Stavění máje také není lehká záležitost. Doma mají rodiny a téměř všichni malé děti,
takže starost o rodinu je o to víc na jejich manželkách. Proto jim chceme poděkovat, že
jim stále nechybí chuť tyto akce pořádat, a jejich manželkám a kamarádkám za to, že
jim se vším pomáhají.
Eva Ulmanová
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Zájezd do Kroměříže
Výstaviště Floria Kroměříž nabízí každoročně jarní, letní a podzimní výstavy. Zahrádkáři
Skřipov uspořádali zájezd 3. května 2022 na výstavu jarní. Počasí se vydařilo i přes
zatažené ráno, takže deštníky nebylo potřeba. Jak to na výstavách bývá, bylo se na
co dívat. Krásné různě naaranžované květy obdivovali všichni. K prodeji nabízeli
pěstitelé nádherné květiny, ovocné keře a stromky, nářadí, léčivé produkty a další zboží.
Návštěvníkům byla v hojné míře nabízena možnost občerstvení a posezení. Těšili se také
na odpolední vystoupení skupiny Duo Jamaha, která svou rytmickou hudbou přímo
vyzývala zúčastněné k tanci. Dobrá nálada se přenesla také do autobusu při zpáteční
cestě domů.

Zájezd do Kroměříže jsme uskutečnili již v roce 2019, máme proto velkou radost, že se
zájezd vydařil i nyní. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akci, kterou budeme
pořádat.
Zahrádkáři Skřipov, spolek, Josef Beil, předseda

Sbírka šatstva
Se sběrem velkoobjemového odpadu jsme 14. května také uspořádali sběr šatstva.
I tentokrát se nám podařilo přijmout od občanů hodně pytlů a krabic s oblečením,
peřinami, knihami, botami, hračkami a kuchyňským nádobím. Diakonie Broumov
www.ouskripov.eu
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je vděčná za každý odevzdaný pytel, proto prosíme občany, aby je neodkládali
k přeplněným kontejnerům na šaty, ale pokud je to možné, posečkali do 9. října 2022,
kdy se uskuteční další sběr.
Zahrádkáři Skřipov, spolek přejí všem hezkou dovolenou a dětem slunečně dlouhé
prázdniny.
Zahrádkáři skřipov, spolek, Veronika Víchová

Ze života farnosti
Skřipovští senioři se činili
Po téměř 20 letech jsme letos
obnovili tradici stavění máje.
Tentokráte na důstojném
místě farské zahrady. Stavěli
senioři, zdobily seniorky.
Věříme však, že v příštím roce
se toho ujmou naši mladší
spoluobčané z některých
akčních spolků.
A pro ty, co si to už nebo ještě
nepamatují, trošku historie.
Májka nebo máj je označení
ozdobeného kmene stromu,
který tvoří ústřední prvek
jarních slavností rozšířených
po většině Evropy. Na
venkově byl spojen s oslavou
probouzení jara. Vztyčení
a ozdobení májky byla po
dlouhá léta oslava lásky,
plodnosti, mládí a také
jakousi společenskou tradicí,
na které se často podílela
i vrchnost. V českých zemích
se tento zvyk traduje od
16. století.
Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo 1. května. Někde je májka vztyčena po
celý rok, ale každoročně je obnovována. U nás v obci od nepaměti stavěli máj vždy
mládenci – odvedenci (tedy ti, co museli nastoupit na povinnou dvouletou prezenční
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vojenskou službu). A kácení máje bylo vždy na konci května. Po roce 1989, kdy vojenská
služba byla zrušena a odvedenci nebyli, tradice stavění máje upadala. Bylo to i tím, že
„vtipálci“ z okolních vesnic rádi tento máj skáceli. Tak snad tento rok nebude jen rokem
covidu, ale bude i rokem obnovené tradice stavění máje a bližší sousedské sounáležitosti.
Milan Lindovský

Životní jubileum manželů Lindovských z Hrabství
V neděli 24. dubna oslavili v kapli v Hrabství manželé František a Eva Lindovští děkovnou
bohoslužbou v kruhu své široké rodiny 40 let společného manželství. V závěru mše svaté
pak znovu obnovili svůj manželský slib, který si před léty dali. Tuto událost společně
s nimi prožívali také hrabští farníci, kteří jim na závěr poděkovali za dlouholetou službu
v naší kapli a za lásku a obětavost, se kterou se jí po celá ta dlouhá léta věnují. Spousta lidí
si vůbec neuvědomí, kolik povinností takové kostelníkování s sebou nese. Od příprav
na mši svatou přes účast na všech pohřbech až po starost o budovu kaple. Všechno toto
vykonává pan Františech po celá léta bez nároku na jakoukoliv odměnu a jeho manželka
mu ve všem pomáhala. Farníci z Hrabství si to velmi dobře uvědomují a jako pozornost
za tuto jejich službu jim předali malý dárek. Do dalších let jim oběma přejeme hodně
zdraví, Boží požehnání a pana Františka ať neopouští jeho humor.
Jménem vděčných hrabských farníků, Eva Ulmanová

Svatodušní smažení vajec
Vánoce a Velikonoce si připomínáme všichni, tradice smažení vajec o svatodušních
svátcích zůstala pouze na venkově. Vaječina se dělávala na svatodušní pondělí, padesát
dnů po Velikonocích, a v církevní tradici je to den seslání Ducha svatého. Svatodušní
pondělí se u nás neslaví, volno mívali třeba v Polsku nebo Německu. U nás se v tento den
chodívalo k lesu, zapalovaly se ohýnky a smažila se vaječina. Kostely se zdobí zelenými
větvičkami vesměs z břízy, lipy nebo buku, aby se na nich mohl usadit Duch Svatý. Lidé
si svěcené větvičky donášejí domů a dávají za obrázky nebo za kříž jako ochranu před
bleskem.
V našich končinách se tato tradice udržela doposud. V Hrabství se konalo smažení vajec
v hasičské zbrojnici v sobotu 4. června 2022 hned po mši svaté, ve Skřipově 5. června
2022 u myslivecké chaty v Bravenčíku. Je patrné, že lidé mají zájem se scházet, příjemně
posedět, pobesedovat, což se tentokrát podařilo.
Farnost Skřipov, Veronika Víchová

Farní knihovna
Za působení p. faráře Mária Račka byla v prostorách fary v září r. 2018 zahájena činnost
farní knihovny. Knihovnici vykonávala p. Zdenka Maivaldová. Po jeho odchodu bylo
www.ouskripov.eu
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půjčování knih ukončeno. Od 17. června 2022 knihovna obnovila svou činnost. Nová
knihovnice Miroslava Blair se těší nejenom na občany, kteří docházejí do kostela či
kaple, ale také na všechny občany obou částí obce, kteří rádi čtou. Nabízí čtenářům
nejenom křesťanskou literaturu, ale i zajímavou beletrii a další zajímavé knihy.
Půjčování knih: každý pátek od 17.00 hod. do 17.30hod.
O prázdninách bude provoz omezen, informace bude včas zveřejněna na dveřích fary.
Farnost Skřipov, Veronika Víchová

Poděkování
Jen ten, kdo v rodině zažije tuto situaci, umí zhodnotit, jak je těžké se starat o nemocného,
ať je to dítě, či starý člověk. Skláníme se před občany, kteří se starali a dlouhodobě
starají třeba i několik let o svého nejbližšího, který je vážně nemocný či upoután na
lůžko. Denně, měsíčně či ročně, dvacet čtyři hodin denně. Pokud je rodina uznalá,
určitě dopřeje pečujícímu člověku třeba pár dní oddechu, nebo lze nemocného umístit
na nezbytně nutnou dobu do tzv. LDN zařízení.
Děkujeme vám a velice oceňujeme obětavou péči o vaše blízké.
Veronika Víchová
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Pozvánka na rybářské závody na obecním
rybníku Ešik
V sobotu 9. 7. 2022 se bude konat dvanáctý ročník rybářských závodů na rybníku
Ešik. Těchto rybářských závodů se může zúčastnit kdokoliv, kdo má základní rybářskou
výbavu. Startovné je 350,- Kč. Sraz rybářů bude v 6:30 hod a začátek soutěže v 7:00 hod.
Konec soutěže a vyhlášení vítězů bude ve 13:00 hod. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
Hlavní soutěž bude v kategorii „Největší počet ulovených ryb“ (všechny ulovené ryby
se sečtou) a zvláštní cena bude za „Největší rybu“ (tedy nejdelší rybu). Lovit se mohou
všechny ryby kromě dravců. Jelikož je počet míst omezen, nahlaste svou účast písemně
na email: spolek.rybaru@email.cz nebo telefonicky na tel.: 720320393, a to nejpozději
do čtvrtku 7. 7. 2022.
Po ukončení rybářské soutěže bude zahájeno chytání pro veřejnost. Případní zájemci si
mohou bez poplatku zachytat. Samozřejmě, pokud si budou chtít ulovenou rybu nechat
a odnést domů, mohou si ji koupit. Lov pro veřejnost se uskuteční od 13:00 do 19:00
hod.
Odpoledne bude také probíhat druhý ročník závodu na paddelboardech. Případní
zájemci se mohou do soutěže registrovat přímo u rybníku v den konání závodu. Počet
závodníků je také omezen.
Po celý den bude pro návštěvníky rybářských závodů a veřejnost připraveno občerstvení
(grilované ryby, klobásy, pivo atd.), projížďky v motorovém člunu a na paddelboardech.
Na vaši návštěvu se těší členové Spolku rybářů Skřipova a Hrabství.
Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku rybářů Skřipova a Hrabství, z.s.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 9. 2022 na
adresu zpravodajsah@email.cz
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