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Vážení a milí spoluobčané,
v úvodníku tohoto vydání Zpravodaje bych se chtěl ohlédnout za
uplynulým obdobím a krátce se vrátit k akcím, které v naší obci proběhly.
Vzpomínkové akce k připomenutí osvobození Hrabství a Skřipova byly
již tradičně výborně připraveny hasiči, které podpořili naši občané
zapůjčením sběratelských předmětů a modelů z období II.světové
války. Již tradičně byl pro děti připraven zajímavý program, který byl ve
Skřipově umocněn ještě netradičně pěkným počasím. Rád bych chtěl
všem, kteří se na pořádání těchto akcí podíleli, poděkovat.
Dětský den pořádaný v naší obci si rok od roku buduje stále lepší
pověst. V letošním roce, kdy se do organizace zapojily všechny spolky,
se podařilo pořadatelům posunout lat´ku opět ještě výš. Myslím si,
že nemá smysl na tomto místě jednotlivě děkovat. Velká účast dětí
a rodičů a zejména rozzářené a šťastné oči dětí jsou tou největší
odměnou za tuto akci.
Fotbalisté TJ Sokol Skřipov vyhráli právě skončený ročník okresní
fotbalové soutěže III.třídy skupiny B. Zasloužili se o historický úspěch
fotbalu ve Skřipově a tím je účast v příštím ročníku mezi nejlepšími týmy
okresu Opava. Přejeme, aby se jim ve vyšší soutěži dařilo, předváděli
i nadále atraktivní fotbal, bavili fotbalem nás fanoušky a užívali si tento
sport jako doposud.
Protože je čas prázdnin a dovolených, dovolte, abych Vám popřál pěkné
počasí, každému podle jeho gusta, krásné zážitky z dovolených, dětem,
at´si prázdniny užijí a v září at´jsou ve zdraví ve školních lavicích.
Radim Čech, starosta obce

www.skripov.cz
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Usnesení
Usnesení z 20. zasedání ZO Skřipov konaného dne 25. 3. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
166/20 program zasedání
167/20 neinvestiční příspěvek na rok 2013 příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Skřipov ve výši 2 043 000 Kč
168/20 Rozpočet obce pro rok 2013 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
krytí kapitálových výdajů z úvěru
financování
celkové zdroje ve výši

11 842 601
692 162
2 060 549
14 595 312 Kč

běžné výdaje

9 512 312

kapitálové výdaje

3 883 000

splátka úvěru

1 200 000

celkové výdaje rozpočtu ve výši

14 595 312 Kč

169/20 neinvestiční příspěvek Slezskému svazu zdravotně
postižených, Hradec nad Moravicí ve výši 3 000 Kč
170/20 neinvestiční příspěvek pro TJ Sokol Skřipov ve výši Kč
22 000 Kč
171/20 neinvestiční příspěvek pro Zahrádkáře Skřipov ve výši
8 000 Kč
172/20 neinvestiční příspěvek pro Spolek rybářů Skřipova a Hrabství
ve výši Kč 3 000 Kč
173/20 neinvestiční příspěvek pro Charitu Opava, Denní stacionář pro
děti s kombinovanými vadami Mraveneček ve výši 3 000 Kč
174/20 rozpočtový výhled na rok 2014–2015
175/20 investiční záměr rekonstrukce a realizace energetických
úspor hasičské zbrojnice Hrabství
176/20 žádost o dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 2 (viz 175/20)
177/20 investiční záměr realizace energetických úspor budovy
ZŠ Skřipov č. 120
178/20 žádost o dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 2 a 3 (viz 177/20)
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179/20 investiční záměr výstavby sběrného dvora
180/20 žádost o dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 4 (viz 179/20)
Zastupitelstvo obce neschválilo:
181/20 provedení personálního auditu obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
182/20 zprávu kontrolního výboru
Usnesení z 21. zasedání ZO Skřipov konaného dne 13. 5. 2013
ZO schvaluje:
183/21 program zasedání
184/21 záměr na odprodej pozemku parc.č. 267 v k.ú. Skřipov pod
bytovým domem č. 137
185/21 záměr na zateplení a výměnu zdroje tepla pro OÚ a poštu
Skřipov
186/21 žádost o dotaci na projektovou dokumentaci - zateplení
a výměnu zdroje tepla pro OÚ a poštu Skřipov
187/21 smlouvu o zřízení věcných břemen s firmou Telefónica Czech
Republic, a.s. Praha a pověřuje starostu k jejímu podpisu
188/21 darovací smlouvu s Městem Hradec nad Moravicí na seřízení,
přípravu a metrologickému ověření laserového rychloměru
a pověřuje starostu k jejímu podpisu
189/21 přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na akci „Skřipov - Pomníky padlým I. a II. světové válce
- restaurování pomníků a obnova areálu“a pověřuje starostu
k jejímu podpisu
190/21 účetní závěrku obce od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - rozvaha,
výkaz zisku a ztráty, příloha
191/21 mandátní smlouvu s daňovým poradcem Igorem Skotnicou,
Moravská Ostrava a pověřuje starostu k jejímu podpisu
192/21 závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu
Moravice za rok 2012 včetně zápisu kontrolní komise ze dne
28.3.2013 (bez výhrad/s výhradami).

www.skripov.cz

5

193/21 tříčlennou komisi na vyhodnocení nabídek veřejných zakázek
- Dětské hřiště pro ZŠ a MŠ v obci Skřipov a Restaurování
pomníku padlých v I. a II. světové válce ve Skřipově, dne
10. 6. 2013 v 16.00 a 16.30 hod. ve složení: Ing. Radim Čech,
Ing. Vladan Boháč, Mgr. Eva Víchová
194/21 odložit žádosti o poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce: SDH
Hrabství, SDH Skřipov a ČSCH ZO Hradec n. Mor. na příští
zasedání
ZO volí:
195/21 přísedícího u Okresního soudu v Opavě na období let 20132017: Jan Hula, Hrabství 39
ZO bere na vědomí:
196/21 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2012
ZO ukládá:
197/21 finančnímu výboru připravit řešení finančního krytí akce
- Přestavba objektu Skřipov č. 80, termín: na příští zasedání
198/21 starostovi pokračovat v realizaci projektu Přestavba objektu
Skřipov č. 80
Usnesení z 22. zasedání ZO Skřipov konaného dne 3. 6. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
199/22 program zasedání rozšířený o „Smlouva o spolupráci při
výběru dodavatele el.energie“ zařazený jako bod č. 2
200/22 smlouvu s firmou ENTERplex s.r.o., Dvořišťská 963, Praha
o spolupráci při výběru dodavatele elektrické energie
201/22 komisi pro výběrové řízení „Opravy místních komunikací“ ve
složení: Ing. Vladan Boháč, Eva Ulmanová, Ing. Petr Hruška
202/22 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Skřipov a ČEZ
Distribuce, a.s. IP-12-8012496 Skřipov, p.č. 62, Krayzel, příp.
k NN za jednorázovou náhradu Kč 12.100 vč. DPH
203/22 rozpočtové opatření č. 1/2013 – navýšením rozpočtu
o 400.609 Kč
6
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204/22 členy výběrové komise na akci „Rekonstrukce a realizace
energetických úspor hasičské zbrojnice Hrabství“ - David
Ulman, Ing. Vladan Boháč, Ing. David Binar, náhradníci - Eva
Ulmanová, Zdeněk Láryš
205/22 neinvestiční příspěvky z rozpočtu obce pro:
• Sbor dobrovolných hasičů Hrabství
15 000 Kč
• Sbor dobrovolných hasičů Skřipov
15 000 Kč
• Český svaz chovatelů Hradec n.M.
2 000 Kč
• Myslivecké sdružení Skřipov
4 000 Kč
Zastupitelstvo pověřuje:
206/22 starostu vypsat výběrové řízení na akci „Rekonstrukce
a realizace energetických úspor hasičské zbrojnice Hrabství“
Zastupitelstvo obce volí:
207/22 přísedícího u Okresního soudu v Opavě na období let
2013-2017 - Veronika Víchová, Skřipov 74
Zastupitelstvo obce odkládá:
208/22 projednání bodů vodné - stočné 2013 na zasedání
zastupitelstva 8. 7. 2013
Usnesení z 23. zasedání ZO Skřipov konaného dne 12. 6. 2013
ZO schvaluje:
209/23 program jednání rozšířený o body:
• doplnění rozpočtového opatření č. 1
• žádost o finanční o příspěvek SK Slezan Skřipov
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou
s Ing. arch. Jaroslavem Haluzou
• Územní plán Skřipov
• žádost o dotaci na vybudování kompostárny ve Skřipově
210/23 smlouvu s firmou Atelier restaurování a obnovy památek
Radkov, MgA. Tomáš Skalík na realizaci akce: „Skřipov
- Pomníky padlým v I. a II.světové válce - restaurování pomníků
a obnova areálu“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu

www.skripov.cz
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211/23 smlouvu s firmou ALESTRA s.r.o. Kuřim na realizaci akce:
„Dětské hřiště pro ZŠ a MŠ v obci Skřipov“ a pověřuje starostu
k jejímu podpisu
212/23 smlouvu s firmou Silnice Morava s.r.o. na realizaci akce:
„Opravy místních komunikací v obci Skřipov pro rok 2013“
a pověřuje starostu k jejímu podpisu
213/23 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Skřipov za rok 2012
214/23 výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Skřipov za rok 2012
215/23 rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši
21 686,78 takto:
• do fondu odměn 15 000 Kč
• do rezervního fondu 6 686,78 Kč
216/23 závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
217/23 doplnění rozpočtového opatření č. 1
218/23 finanční příspěvek pro SK Slezan Skřipov ve výši 5000 Kč
219/23 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Územní plán Skřipov uzavřenou s Ing. arch. Jaroslavem Haluzou Územní plán
Skřipov
220/23 záměr na vybudování kompostárny pro obec Skřipov
221/23 podání žádosti o dotaci na vybudování kompostárny
a sběrného dvoru firmou IWWA, s.r.o., Kroměříž a pověřuje
starostu k podpisu Smlouvy o dílo
ZO pověřuje:
222/23 starostu k výběru obce postižené povodní a uzavření darovací
smlouvy s vybranou obcí
223/23 starostu k jednání o změně dodavatele propan-butanu pro
vytápění obecních objektů
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Rozpočet obce na rok 2013
PŘÍJMY
Daňové příjmy

10 125 700,00

Přijaté dotace

586 601,00

Nedaňové příjmy

765 000,00

Nedaňové příjmy

354 300,00

Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

11 000,00
11 842 601,00

VÝDAJE
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda

1 045 000,00
85 754,00
840 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1 584 000,00

Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

2 438 000,00

Činnosti knihovnické

45 000,00

Divadelní činnost a kroniky

27 000,00

Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.významu
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj

156 000,00
33 000,00

Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům

210 000,00

Ostatní záležitost kultury

125 500,00

Ostatní tělovýchovná činnost

40 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace

40 000,00

Veřejné osvětlení

220 000,00

Pohřebnictví

170 000,00

Územní plánování

80 000,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

824 261,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

560 000,00

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

290 000,00

Protipovodňová ochrana

223 000,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

60 000,00

Ochrana obyvatelstva

10 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část - Skřipov

www.skripov.cz
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Požární ochrana - dobrovolná část - Hrabství

492 000,00

Zastupitelstva obcí

808 000,00

Volba prezidenta republiky

54 040,00

Činnost místní správy

2 486 000,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

29 619,00

Pojištění funkčně nespecifikované

61 000,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

28 000,00

Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
Ostatní činnosti jinde nezařazené

29 538,00
165 600,00

Výdaje celkem

13 395 312,00

FINANCOVÁNÍ
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

-1 200 000,00
692 162,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

2 060 549,00

Financování celkem

1 552 711,00

REKAPITULACE
Příjmy celkem

11 842 601,00

Výdaje celkem

13 395 312,00

Financování celkem

1 552 711,00

Pobíhající psi po vsi
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu stížností na volně pobíhající psy
v obci, kteří můžou ohrozit zejména děti, vyzýváme všechny občany,
aby nám s touto problematikou pomohli.
V případě, že uvidíte po vsi pobíhat psa, pokud možno, zaznamenejte
místo a čas, kde jste psa viděli, v lepším případě zkuste psa vyfotit
fotoaparátem či mobilním telefonem. Tyto informace pak doručte
na obecní úřad. My se budeme snažit jednat s majiteli, aby sjednali
nápravu a psy si zajistili. Pokud ani po domluvě nebude majitel schopen
zabránit útěku psa, postoupíme celou záležitost Magistrátu města
Opavy, který je schopen tento přestupek tvrdě postihovat. Všichni si
přejeme to stejné - bezpečné místo pro naše rodiny.
Vladan Boháč, místostarosta obce
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Dětské hřiště u kaple v Hrabství
Prosíme větší děti, které hrají fotbal na hřišti u kaple v Hrabství, aby
chodily hrát fotbal na hřiště u lesa, které je zřízeno k tomuto účelu. Toto
malé hřiště není ke kopané pro větší děti určeno. V posledních týdnech
došlo k opakovanému rozbití skla na kapli. Doposud byla výměna skla
relativně „levnou“ záležitostí, protože se neřešil vzor okenní tabule.
Vzhledem k havarijnímu stavu oken je ale plánována kompletní výměna
oken na kapli a výměna rozbitého skla se pak bude pohybovat v řádu
tisíců korun. Proto prosíme i rodiče těchto dětí, aby jim dovolili (a také,
aby je tam posílali) jít hrát fotbal na hřiště u lesa. Je to sice dál, ale
myslíme, že je to i bezpečnější, když malé hřiště uprostřed obce sousedí
se státní komunikací. Když pomineme finanční stránku věci, mnohem
důležitější je zdraví našich nejmenších dětí, které si hrají na houpačkách
a průlezkách. Máme již pár stížností od rodičů našich nejmenších, že
jejich děti byly zasaženy fotbalovým míčem. Těžký a tvrdý fotbalový
míč je pro tyto malé děti velice nebezpečný.
Prosíme o vyslyšení naší prosby. Neradi bychom toto řešili nějakým
striktním zákazem a nařízením.
Děkujeme

Vladan Boháč, místostarosta obce

Naši občánci
Dne 2. června 2013 jsme v obřadní místnosti s rodiči a jejich příbuznými
strávili pěkné odpoledne u příležitosti vítání našich nejmladších
občánků. Přivítat je přišly děti ze základní a mateřské školy básněmi,
písněmi i hrou na hudební nástroje. Celá akce probíhala v příjemném
prostředí a pohodě.
Veronika Víchová

Zastupitelé poslali Pilu Hrabství
do likvidace
Pila Hrabství s.r.o., která je ve vlastnictví statutárního města Opavy,
bude zlikvidována.
Pila byla zkolaudována na konci roku 2000 a provozována Městskými
lesy Opava, v roce 2003 se stala samostatnou společností. V době
www.skripov.cz
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vzniku pily byla velká poptávka po řezivu jak na tuzemském trhu, tak
i v zahraničí, zájem vysoce převyšoval nabídku. V letech 2007-2008
došlo k poklesu zahraničních odběratelů, kteří byli nahrazeni zákazníky
z tuzemska. Od roku 2009, kdy se ekonomická krize projevovala ve
všech odvětvích, došlo postupně k celkovému rapidnímu poklesu
poptávky po řezivu.
„Za deset let svého fungování vytvořila Pila Hrabství kumulovaný zisk
ve výši pouhého 1 milionu korun, přitom počáteční investice města do
této společnosti byla téměř 40 milionů! V minulém roce se pila dostala
do vůbec největší ztráty, dosahující téměř 3 miliony korun. Přestože
je pila stále v provozu, je i letos ve ztrátě. Jen za první čtyři měsíce
tohoto roku vykazuje pila podle údajů ředitele Řeháčka ztrátu blížící
se 1 milionu korun. Tento rok se tak dá očekávat opět vysoká ztráta.
Z důvodu nevyhovující technologie, omezenému sortimentu výrobků
a vysokým fixním nákladům není dnes pila schopna konkurovat cenou.
Navíc kvůli současné recesi a zastavení stavebních investic ztratila své
hlavní odběratele, stavební firmy. Vzhledem k nedostatku práce neplní
už dnes ani funkci dobrého zaměstnavatele. Patnáct zaměstnanců
této společnosti pracuje od loňského roku maximálně 32 hodin
týdně, letos v lednu se například nepracovalo vůbec,“ uvedla první
náměstkyně primátora Pavla Brady s tím, že Městské lesy, které byly
jediným dodavatelem dřeva, jsou vytěženy a nemohou již dodávat pile
dostatečné množství. Pila je proto nucena nakupovat dřevo externě
a za stále vyšší ceny. V současné situaci a za daných podmínek není
tedy schopná vytvářet zisk či alespoň zůstat bez ztráty.
Prodej pily, který navrhovala opozice, není podle náměstkyně Brady,
která je zároveň jednatelkou této společnosti, vhodným řešením:
„Prodejem společnosti Pila Hrabství bychom značně zkomplikovali
situaci příspěvkové organizaci Městské lesy Opava, která spravuje
pozemky a majetek přímo navazující na majetek pily. Vztahy mezi
těmito dvěma samostatnými společnostmi fungovaly léta na dobré
slovo a především proto, že jsou obě ve vlastnictví města.“ Pila je
přístupná pouze po komunikaci spravované Městskými lesy, má
omezené manipulační plochy, které není kam rozšířit. Manipulační
prostor, skladovací plochy pro kulatinu, studna užitkové vody a čistička
odpadních vod, které jsou dnes využívané pilou, patří do majetku
spravovaného příspěvkovou organizací Městské lesy Opava.
12
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Poté, co zastupitelé 29. dubna schválili návrh na likvidaci společnosti,
bude nyní vybrán likvidátor, který se daného úkonu ujme. Na pile jsou
momentálně zásoby kulatiny za půl milionu korun a hotové výrobky
za čtyři miliony korun. Otázkou však je, za jakou cenu se vše prodá.
Budovy společnosti si město hodlá ponechat, protože spolu s pozemky
navazují na pozemky spravované příspěvkovou organizací Městské
lesy. Náklady na likvidaci by měly být pokryty plně z prodeje majetku
společnosti. Likvidace by tedy neměla nijak zatížit rozpočet města.
Převzato z opavského radničního měsíčníku Hláska

Sbírka šatstva
Zahrádkáři Skřipov pořádají pro Diakonii Broumov sbírku šatstva
Kdy: v pátek 13.září 2013
v sobotu 14. září 2013

od 16.00 do 18.00 hod.,
od 8.00 do 10.00 hod.

Kde: moštárna Skřipov
Jaké věci je možné darovat:
• 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 - vše nepoškozené
• peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů a dek
• obuv - veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, aby se boty neztratily
Věci, které vzít nelze:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady
zlikvidovat
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
Děkujeme za pomoc.
www.skripov.cz
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Hezké prázdniny
Čas volna, „nicnedělání“, je tu. Přeji všem žákům naší školy krásné,
slunné, pohodové letní dny plné hezkých zážitků a odpočinku. Děkuji
za spolupráci všem rodičům a také jim přeji hezké léto. Všem učitelům
děkuji za jejich práci a nyní jim přeji především duševní odpočinek,
který je pro tuto profesi naprosto nezbytným předpokladem - hezkou
dovolenou!
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Předprázdninové bilancování
Ani jsme se nenadáli a máme tady konec školního roku a nám nezbývá,
než se ohlédnout a zamyslet se nad tím, co nám učitelům, našim žákům
i veřejnosti přinesl. V průběhu roku se žáci mnohému novému naučili,
pracovali na zajímavých projektech, zúčastnili se spousty aktivit,
soutěží a testování, viz. webové stránky školy. Jak zvládli učivo, prokáže
budoucnost i život sám. Každý školní rok je plný drobných i větších
úspěchů, ale také překážek a náročných situací. Ten, kdo usilovně
pracoval, snažil se o dobré výsledky, je určitě spokojen.
Někteří žáci dostali vysvědčení poprvé a doufám, že jsou spokojeni
s tím, čeho dosáhli, jak dobře se vyrovnali s přechodem z mateřské
školy do základní. Žáci devátého ročníku naopak dostali na základní
škole vysvědčení poslední. Pro tyto žáky byl školní rok byl velmi náročný,
neboť před nimi stál nelehký úkol - vybrat si své budoucí povolání, školu
a úspěšně zvládnout přijímací řízení. Žáci k tomuto úkolu přistoupili
velice zodpovědně a všichni byli přijati na střední školy, které si vybrali.
Všem vycházejícím žákům bych chtěla jménem všech učitelů popřát
hodně zdaru v dalším vzdělávání i v dalším životě.
Ve škole pracovalo také několik zájmových kroužků, ve kterých mohli
žáci pod vedením učitelek rozvíjet dovednosti v oblasti anglického
jazyka - p. uč. Bálová, dramatického umění - p. uč. Dluhošová, Bergrová,
Víchová, tanečního či hudebního umění - p. uč. Večeřová. Žáci měli také
možnost procvičovat své vědomosti z matematiky a připravovat se na
přijímací zkoušky. Výsledky práce kroužků jsme mohli vidět na různých
vystoupeních pro veřejnost nejen ve Skřipově, ale také v Jakubčovicích,
Hrabství i v Opavě. Učitelé si taky ve své každodenní práci našli čas a ve
14
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svém volnu připravovali žáky na soutěže, hry, přehlídky dovedností,
výstavy, vystoupení, prezentace apod. Dosažení dobrých výsledků ve
škole i v soutěžích slouží ke cti školy i samotných žáků, rodičů i celé
obce.
Nezapomínali jsme ani na žáky s poruchami učení a zdravotně
postižené žáky, kteří vyžadují odborné vedení a individuální péči.
I v tomto školním roce pracoval velice intenzivně ve škole Ekotým
pod vedením p. uč. Martínkové a Dětské zastupitelstvo pod vedením
p. uč. Večeřové. Pozornost jsme věnovali také prevenci patologických
jevů, které se nevyhýbají ani naší škole.
Učitelky ve školní družině vedly žáky k celkovému rozvoji jejich
osobnosti - žáci měli možnost se nejen výtvarně rozvíjet, ale učitelky
pro ně připravily nemálo zajímavých aktivit a akcí. Výtvarné práce,
které děti tvoří pod jejich vedením ve školní družině, jsou vždy vysoce
oceňovány na výstavách i soutěžích.
Provoz školy závisí nejen na zodpovědné práci všech pracovníků školy,
ale také na dobré spolupráci a podpoře zřizovatele, spolupráci s rodiči,
štědrosti sponzorů a mnoha rodičů. Velmi si vážíme všech, kteří se
podílejí na zdárném chodu školy. Všem patří naše poděkování.
Na závěr bych chtěla popřát všem, jak dětem, tak dospělým hodně
pohody, sluníčka, dostatek odpočinku, aby se vrátili v září plni sil do
další práce. Užijte si do sytosti prázdninové zážitky.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Rok v mateřských školách
Školní rok nám skončil a my už můžeme jen vzpomínat, jaké to bylo.
V září nastoupilo do MŠ ve Skřipově 28 dětí, v Hrabství 17 dětí.
Společně jsme se seznamovali s kamarády, s prostředím kolem sebe
a učili, poznávali a prozkoumávali vše, co děti zajímalo. Součástí
poznávání dětí byly také akce, které proběhly nejen v mateřské škole,
ale i mimo ni. Patří mezi ně např. návštěva kina ve Slatině, loutkové
pohádky, povídání o vodě a jejich živočiších, o ptácích s ukázkou živých
ptáků, o nutnosti třídění odpadu - kam s ním.
V adventní době jsme společně s rodiči pekli voňavé perníčky, před
Velikonocemi společně pracovali ve tvořivé dílně, v červnu zdolávali
www.skripov.cz
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překážky na pirátském odpoledni. Pro předškoláky pokračoval večer
v MŠ s následným spaním, aby všem i sobě dokázali, že to zvládnou
i bez maminky.
Nedílnou součástí života v MŠ je již tradiční maškarní ples, den dětí
v MŠ, smaženice a program ke Dni matek. Ani letos tomu nebylo jinak.
V letošním roce opět proběhl plavecký kurz, k dalším aktivitám
přibylo cvičení zumby pod vedením p. Michaely Kubánkové a „Hravá
angličtina“ pod vedením p. uč. Martiny Bálové. V druhém pololetí
k tomu přibylo v MŠ Skřipov „Veselé pískání“ - hry s flétničkou pod
vedením p. uč. Jindřišky Norské. Děti se rozvíjejí a zdokonalují ve
všech činnostech a oborech, své výsledky prezentují v šatně MŠ a také
prostřednictvím fotek na webových stránkách školy. Pracují rovněž
s různými materiály, práci s keramickou hlínou se věnuje p. uč. Jitka
Dudysová.
Zapojují se také do kulturního a společenského dění v obci, jako je
např. osvobození obcí či vítání občánků. I letos jsme společně s dětmi
byli na školním výletě. Tentokrát jsme zavítali na zámek do Kunína, kde
jsme si vše nejen prohlédli, ale také viděli pěknou pohádku, zahráli
si s pohádkovými kostýmy, prohlédli si nejen je, ale i jiné divadelní
rekvizity. Dobrým špekáčkem a procházkou zámeckou zahradou náš
výlet skončil. I když nám počasí nepřálo, na dobré náladě a hezkých
zážitcích nám to nic neubralo. V pátek 28. 6. jsme se v obřadní síni
OÚ rozloučili s našimi předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do
1. třídy ZŠ. Ze Skřipova to jsou: Honza Böhm, Josífek Čech, Honza
Dudys, Adam Kyjovský, Jarda Kuča, Patrik Jaroš, Evička Hellebrandová,
Amálka Jakubová a Vendulka Šenková. Z Hrabství: Martin Kupka, Péťa
Sommer, Ema Stecjuková a Nikolka Tenglerová. Přejeme všem úspěšný
a šťastný začátek nové životní etapy.
A co říct na závěr? Pěkné, klidné, slunečné a bezpečné prázdniny nejen
dětem, ale i jejich rodičům a v září se znovu i s nově příchozími dětmi
těšíme na shledanou.
Hana Stanovská

Finanční gramotnost
Začátkem roku byla naše škola vybrána mezi 3 pilotní školy Opavy,
které se zapojily do projektu „Finanční gramotnost žáků na 1. stupni
ZŠ“ za podpory firmy Optys Opava. Nejprve jsme začali tzv. „Hrou na
16
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obchod“. Žáci 1. stupně v hodinách matematiky nakupovali, hospodařili
s daným finančním obnosem, sestavovali rozpočet a zjišťovali, kolik
finančních prostředků potřebují na rozličné aktivity. Cílem této hry je
přiblížit dětem reálný příjem a výdej peněz, seznámit je s bankovkami
a připravit je na hospodaření s vlastními finančními prostředky. Tuto
hru jsme také využívali v českém jazyce - třídili jsme slova podle
různých kritérií, tvořili věty, seřazovali je. Důležitým motivačním
prvkem pro děti byla možnost získat „optysácké penízky“ za svou
vlastní práci a následně je směnit za zboží v obchodě Optys. Vyráběli
jsme malovaná trička, rozličné výrobky ze špachtlí, sbírali starý papír,
reprezentovali školu na veřejnosti. Veřejnosti jsme představili naši
školu ve výtvarném centru našimi výrobky, pohádkou O dvou sestrách,
tanečním vystoupením, zpěvem a hrou na hudební nástroje. Nyní děti
získané penízky již vyměňují za zboží přímo na prodejně Optys Opava.
Věřte, že si je zaslouží.
V příštím školním roce budeme i nadále prohlubovat finanční
gramotnost žáků a přispějeme tak k rozvoji osobností žáků.
Poděkování patří firmě Optys za materiální zabezpečení i finanční
podporu.
Mgr. Vlasta Večeřová

Vyvrcholení kampaně LitterLess
Naše škola byla v tomto školním roce zapojena do mezinárodní
kampaně LitterLess - když méně znamená více, aneb snižme množství
odpadu. V rámci této kampaně proběhlo mnoho aktivit jako např.
zábavně vzdělávací akce pro žáky 1. třídy a dětí ze školky, kterou si
připravila děvčata z 9. třídy, sběr papíru, školní konference, příprava
a práce pracovních listů, letáků, zvýšila se kontrola třídění odpadu
plastu a papíru, navázali jsme spolupráci ze ZŠ Otická atd. Vyvrcholení
kampaně proběhlo 5. června 2013 v Den životního prostředí
odhalením Ekokodexu, na jehož výtvarné podobě se podíleli samotní
žáci. Do kampaně se zapojili nejen žáci, ale také učitelé, dík patří p. uč.
Šťastné, která měla patronát nad výtvarným ztvárněním Ekokodexu
a p. uč. Bálové, která překládala celou kampaň do angličtiny.
Finanční dar, získaný školou za účast v této kampani, byl využit na
www.skripov.cz
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přípravu výše uvedených akcí, dopravu a odměny pro žáky. Více na
www.zsamsskripov.webpark.cz.
Lenka Martinková, koordinátor EVVO

Prezentace žákovských projektů
v oblasti EVVO
Adam Dušek, Lukáš Šalata a Kristýna Balharová prezentovali aktivity
naší školy na Krajské konferenci žákovských projektů v oblasti
environmentálního vzdělávání. Tato akce proběhla v Ostravě na Střední
škole chemické pod záštitou krajského úřadu. Práce žáků ze škol celého
kraje hodnotila odborná porota, složena i ze zástupců kraje. Naše
prezentace patřila mezi zdařilé, což mohou potvrdit i někteří z vás,
kteří jste prezentaci viděli na zasedání zastupitelů obce Skřipov. Žáci
odjížděli z krajské konference domů plni zážitků a silných prožitků;
není to nic jednoduchého vystoupit před plným sálem! Všem třem
děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Dovolte mi, abych poděkovala
také p. ředitelce Evě Víchové za podporu všech aktivit v oblasti EVVO,
velmi si podpory vážím.
Lenka Martinková, koordinátor EVVO
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Rok našeho stromu
Projekt Rok našeho stromu byl úspěšně dokončen. Nejlépe se daného
školního projektu zhostili žáčci ze školky. Na projektu pracovali celý rok.
Výsledky jejich práce vidíte na fotografii. Velmi si vážím spolupráce se
školkou a paní učitelky si jistě zaslouží dík za to, že vedou děti k práci
v oblasti EVVO.
Lenka Martinková, koordinátor EVVO

Školní žákovská konference
a Den Země v ZŠ Skřipov
Dne 22. 4 se slavil Den Země. V naší škole se ale slavil 24. 4. z důvodu
příjímacích zkoušek. Hned ráno se všichni sešli v 9. třídě a tam si
pro nás pan Ing. Jakub Kubačka z NATURA OPAVA připravil besedu
o obojživelnících, a dokonce některé zástupce obojživelníků přivezl.
Každý žák 2. stupně musel v průběhu měsíce zpracovat prezentaci na
téma Voda pro život. Ti nejlepší se pak dostali na školní konferenci, kde
svou práci odprezentovalo 12 žáků. Ti nejlepší z nejlepších jmenovitě:
Alžběta Štenclová, Aneta Komendová - téma Ledovce, Jan Tancer - ČOV
(Čistička odpadních vod) a Andrea Škývarová - Tsunami. Dostali malý
dárek, který je velmi potěšil.
www.skripov.cz
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O vítězích rozhodovala porota ve složení: Ing. René Binar - ředitel
Městských lesů Opava, p.uč. Hana Salzmannová, p.uč. Martina Bálová.
Všechny prezentace byly pěkné, a proto bylo rozhodování poroty
těžké. Je jasné, že všichni nad tím strávili dlouhý čas. Nakonec všech 12
účastníků dostalo Účastnický list a sladkou odměnu, která nás v teplém
počasí určitě velmi ochladila a potěšila. Celou akci měla na starost
paní učitelka Martinková, která účastníky „pořádně dusila“ záludnými
otázkami. Těšíme se na další rok a doufáme, že se tahle akce podaří
stejně jako letos :-)
Magdalena Štenclová a Kristýna Kubánková, žákyně 7. třídy

Sběr papíru
Sběr papíru proběhl v naší škole v květnovém
týdnu a celkově se nasbíraly téměř 4 tuny
starého papíru. Děkujeme všem - nejen žákům,
ale i občanům Skřipova, kteří se akce zúčastnili.
Finanční prostředky získané ze sběru papíru
byly použity na odměny pro nejlepší třídní
kolektivy. A kdo tedy vyhrál? Na 1. místě se
umístila 5. třída, na místě druhém 3. třída a na
20
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třetím místě 4. třída. Věříme, že se tato akce stane v naší škole tradicí!
Sbírejte tedy i nadále a připravujte se na další ročník. Více na www.
zsamsskripov.webpark.cz

Školní družina
• 16.-17. 3. Jarní výstavka prací v Jakubčovicích (pořadatel místní Klub
•
•
•
•

žen) - vystaveny práce žáků - keramika, papír. výrobky.
18. 4. Jízda zručnosti na koloběžce a kole - nejlepší žáci byli odměněni
sladkostí a diplomem.
Den Země - žáci pracovali na vytvoření sluníčka s přáním Naší Zemi,
vyrobili fantastickou květinovou mozaiku z pet víček a tučňáky
z bílých pet lahví.
Den matek - napekli perníková srdíčka pro naše babičky a roznesli
je ve Skřipově, Hrabství a Jakubčovicích. Samozřejmě si vyrobili
z keramiky přání pro své maminky.
Den dětí - i za nepříznivého počasí jsme s žáky oslavili jejich den
i ve ŠD soutěžemi v družstvech. Ti nejlepší byli odměněni diplomem
a sladkostí.

To je jen malý výčet činností naší ŠD, více informací, práce žáků, práce
žáků v keramickém kroužku můžete sledovat na webových stránkách
školy.
Poděkování a pochvala patří také našim žákům za jejich celoroční práci
v ŠD.
Poděkování sponzorům za jejich finanční dary pro naši ŠD - nákup
nových koloběžek.

Školní výlety
Závěr školního roku patří nejen usilovné práci ve snaze pokusit se
vylepšit známkovou bilanci, ale oblíbeným školním výletům. Jako první
vyrazili na školní výlet děti MŠ Skřipov a Hrabství. Navštívily zámek
v Kuníně u Nového Jičína, kde byl pro ně připravený bohatý program.
Ve stejném termínu byli na výletě také žáci 7. a 8. ročníku - Dolní
Vítkovice. O pár dnů později si žáci 1.-6. ročníku prohlédli Technické
muzeum v Kopřivnici a město Štramberk, žáci 4.-6. ročníku ještě navíc
také muzeum J. A. Komenského ve Fulneku. Jako poslední vyrazili na
www.skripov.cz
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aktivitami nabitý dvoudenní výlet deváťáci, kteří pobývali dva dny
v rekreačním středisku RELAXANA ve Staré Vsi u Rýmařova.
Jednotlivé výlety Vám více přiblíží fotogalerie nebo příspěvky na web.
stránkách školy.

Školní výlet žáků 4.-6. ročníku
Nikdo nechtěl věřit tomu, že se po dlouhodobě deštivém a chladném
počasí můžeme probudit do sluníčkového rána. A byla to pravda. Náš
školní výlet mohl začít. Byl naplánován po trase Fulnek - Štramberk Kopřivnice. Ve Fulneku jsme si návštěvou Památníku J. A. Komenského
připomněli osobnost významného pedagoga „učitele národů“
a prohlédli si Kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa. V rámci programu
záchrany architektonického dědictví byl kostel opraven a jeho
restaurovaný interiér dnes slouží jako sál k instalaci různorodých výstav
či koncertní nebo divadelní scéna. I my jsme si malý koncert dopřáli,
a to hrou na klavír, kdy nás potěšila Kateřina Lebedová. Další zastávkou
byl Štramberk. Vyšlápli jsme nejen „nekonečné“ množství schodů na
známou „Trúbu“, ale také navštívili muzeum loutek a muzeum hraček
- tady by se líbilo i našim rodičům, babičkám a dědečkům. Určitě by
zavzpomínali na své dětství. Ojedinělá byla návštěva „minizoa“ s velmi
profesionálním výkladem. Zaujalo nás nejen krmení přítomných
„mazlíčků“, ale ti nejodvážnější si mohli mnohé „pochovat“. Naše
putování po kraji bylo zakončeno návštěvou Technického muzea
v Kopřivnici. Zpracovávali jsme pracovní listy se spoustou úkolů a ti, co
nasbírali nejvíce bodů, byli ve škole odměněni diplomem a drobnými
odměnami.
Co říci závěrem? Bylo nám prima a už se těšíme, kam vyrazíme příště.
Mgr. Vlasta Večeřová

Exkurze
Dostali jsme možnost exkurze v papírnách Smurfit Kappa Group.
V papírnách byl obří mixér, který nám ukázali v provozu. Prošli jsme
skoro celý areál papíren. Ukázali nám, jak převáželi vysokozdvižným
vozíkem velké role papíru. A na závěr jsme doslali jejich papírový kufřík
s dárky a sladkou odměnu :-)
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Sladká odměna :-) >>

Po exkurzi jsme šli do bazénu
Belaria, ve kterém jsme si užili
hodně legrace :-)

A takhle jsme ukončili
den 17. 6. 2013 >>
Jan Gottwald, 5. tř.

Dětský maškarní ples
Sobotní odpoledne 23. března 2013 bylo dnem smíchu a radosti pro
všechny děti, které se zúčastnily maškarního plesu. Maminky dětí
z mateřské školy Skřipova a Hrabství se převlékly za indiány a indiánky,
některé za kovboje a připravily si country tance. Děkujeme maminkám
za spoustu času na přípravě programu. Jako každým rokem zde byla
velká přehlídka krásných masek dětí - princezny, Sněhurky, kuchaři,
spousta zvířátek a další. Také děkujeme klaunovi, který po celou dobu
maškarního plesu foukal dětem balónky a tvořil z nich perfektní tvary
zvířátek. V průběhu plesu jsme přivítali děti ze zumby pod vedením
p. Michaely Kubánkové. Děti předvedly svou skvělou sestavu, která
se všem přítomným v sále moc líbila. Pro děti byly připraveny různé
soutěže, za které dostaly sladkou odměnu. Ukončení maškarního
završila očekávaná tombola, při které nikdo nepřišel zkrátka. Děti se
už nemohly dočkat a pak byly hodně nadšené. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat sponzorům, bez nichž by nebylo možné dětem splnit
jejich nadšení a radost. Poděkování patří také obsluze v baru, v kuchyni
a p. Romanovi Cihlářovi za hudbu, která nás celý ples provázela.
www.skripov.cz
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Přejeme organizátorům, aby jim jejich elán vydržel při pořádání
maškarního plesu příští rok.
Za výbor SRPDŠ Kamila Jašková

Sportovní stránky
NIKOL NÁPOJE III. třída sk. „B“ - MUŽI
„Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům“
aneb

POSTUP FOTBALISTŮ SKŘIPOVA DO OKRESNÍHO PŘEBORU
Díky špatným klimatickým podmínkám došlo k přesunutí několika
fotbalových utkání. První zápas jsme odehráli na hřišti v Oticích, odkud
jsme si po výhře 4:2 dovezli první body do tabulky jarní části soutěže.
Následovaly dva zápasy na domácí půdě s týmy Holasovic a Budišova
nad Budišovkou „B“, ve kterých jsme soupeře jednoznačně přehráli
a gólman Olda Žák udržel v obou utkáních čisté konto. Další soutěžní
utkání jsme sehráli na těžké půdě Větřkovic, kde jsme po gólu z přímého
kopu Přemka Poltiera a po dalším fantastickém výkonu našeho gólmana
přivezli domů opět tři body. Vítěznou šňůru zápasů zastavila až zranění
některých opor základní sestavy, a proto se v zápasech s týmy Kyjovic,
Slavkova „B“ a Chvalíkovic body dělily. Po sérii remíz jsme na domácí
půdě přivítali těžkého a neoblíbeného soupeře z blízké Březové.
Na vyhecované derby dorazila spousta fanoušků, jak domácích, tak
hostů. Vyrovnaný zápas rozhodl gól Radka Kubánka z přímého kopu
v poslední minutě. Další nedělní odpoledne na nás čekal těžký tým
vysoce favorizovaného Vítkova „B“. Tento soupeř využil možnosti
nasazení několika hráčů z A-týmu a jednoznačně náš tým přehrál.
Dalších šest bodů jsme si do tabulky připsali po výhře nad Novými
Sedlicemi a Dolními Životicemi. Tato dvě vítězství nás posunula do
samotného čela tabulky a 15. června 2013 nás na domácí půdě čekal
nejtěžší a zároveň nejdůležitější zápas sezóny s týmem Brumovic. Tento
zápas jsme rovněž díky skvělé podpoře fanoušků zvládli a vítězství nás
tak posunulo do vyšší soutěže - okresního přeboru. Nabízíme přehled
všech utkání jarní části.
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NIKOL NÁPOJE III. třída sk. „B“ - MUŽI - JARO 2013
SO

20. 4.

13:45

SO

27. 4.

16:00

Otice „B“ - Skřipov
Skřipov - Holasovice

2:4
3:0

ST

1. 5.

16:00

Skřipov - Budišov n.B. „B“

5:0

NE

5. 5.

16:30

Větřkovice - Skřipov

0:1

ST

8. 5.

16:30

Chvalíkovice - Skřipov

2:2

SO

11. 5.

16:30

SO

18. 5.

17:00

Slavkov „B“ - Skřipov

2:2

SO

25. 5.

17:00

Skřipov - Březová

3:2

NE

2. 6.

15:00

Vítkov „B“ - Skřipov

3:1

SO

8. 6.

17:00

ČT

13. 6.

17:00

SO

15. 6.

17:00

Skřipov - Brumovice

2:0

SO

22. 6.

17:00

Skřipov - Hlavnice

1:1

Skřipov - Kyjovice

1:1

Skřipov - N. Sedlice
D.Životice - Skřipov

4:3
2:3

Konečná tabulka ročníku 2012/2013:
1. Skřipov

26

15

7

4

53 : 30

52

2. Brumovice

26

15

4

7

56 : 42

49

3. Březová

26

15

3

8

78 : 54

48

4. Chvalíkovice

26

13

6

7

64 : 34

45

5. D. Životice

26

13

5

8

68 : 42

44

6. Vítkov „B“

26

14

2

10

58 : 45

44

7. Slavkov „B“

26

11

5

11

49 : 61

35

8. Hlavnice

26

9

6

11

64 : 57

33

9. Kyjovice

26

10

3

13

44 : 59

33

10. N. Sedlice

26

8

8

10

52 : 51

32

11. Otice „B“

26

8

6

12

62 : 70

30

12. Holasovice „A“

26

8

5

13

46 : 50

29

13. Větřkovice

26

8

2

16

45 : 82

26

14. Budišov n. B. “B“

26

3

4

19

42 : 101

13

První místo střelecké tabulky obsadil Pavel Valenta s 11 góly, druhé
místo si vystřílel Radek Kubánek s devíti brankami, o bronzovou příčku
se dělí se 7 brankami Radomír Drašák a Ondřej Hrbáč, pět branek vsítil
Jiří Kubánek, po třech brankách dali David Horáček, Přemysl Poltier
www.skripov.cz
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a Aleš Střižík, dvě branky si na své konto připsal Pavel Cihlář a jednou se
trefili David Binar a Richard Lichý. Nejlepším asistentem se stal Ondřej
Hrbáč s 10 nahrávkami.
Náš brankář Oldřich Žák se stal nejlepším gólmanem všech týmů v naší
skupině. Obdržel pouhých 30 branek. Díky, Oldo!!!

Dík patří samozřejmě celému kolektivu, který se podílel na reprezentaci
naší obce. Byli to: David Binar, Jan Binar, Pavel Cihlář, Viktor Cihlář,
Zbyněk Dluhoš, Radomír Drašák, David Horáček, Ondřej Hrbáč, Ladislav
Jaroš, Vladan Krajíček, Jiří Kubánek, Radek Kubánek, Richard Lichý,
Dušan Lindovský, Jan Lubojacký, Jaroslav Lubojacký, Jakub Poltier,
Přemysl Poltier, Aleš Střižík, David Ulman, Pavel Valenta, Oldřich Žák,
Radim Zbořil - trenér a Jiří Vícha - vedoucí mužstva.
Na všech domácích utkáních opět díky sponzorům probíhalo losování
vstupenek.
Poděkování patří těmto sponzorům: Františku Kolaříkovi, Hynku
Tížkovi, Josefu Vargovi, Natálce a Karolíně Binarovým, Petru Bzonkovi,
Janu Binarovi a Jiřímu Víchovi.
O občerstvení hráčů a diváků se postaraly Jana Kubánková, Pavla
Kubánková a Sylva Víchová. Díky.
Nelze opomenout poděkovat zaměstnancům naší obce pod vedením
pana starosty Ing. Radima Čecha, kteří se starali o úpravu hřiště a jeho
okolí.
Jiří Vícha a Radek Kubánek

26

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Soutěž ŠAFRÁN - Stavitel mladší žáci 1+5
V roce 2013 jsme provedli nábor nových hráčů a oslovili rodiče,
kteří dorazili v hojném počtu do tělocvičny na krátkou schůzku. Byli
seznámeni s novými trenéry pro rok 2013, kterými jsou Zdeněk
Týn z Jakubčovic a Jan Melecký ze Skřipova. Ještě v zimním období
se začalo s tréninky v tělocvičně, které se postupně přesunuly na
venkovní hřiště. Tréninky měly velký úspěch, scházelo se nám někdy
přes 20 kluků. Takový počet dětí se nedal zvládat dvěma trenéry, kteří
se střídali, proto občas vypomohl Jiří Kubánek, Jakub Poltier a Dáša
Bartusková. Začátek fotbalové sezóny byl odložen z důvodu nepřízně
počasí, ale vše se dohnalo a všechny zápasy byly odehrány do konce
června. Na některých z kluků bylo vidět, že jsou nováčci, a trenéry
čekal nelehký úkol. Ovšem již v polovině sezóny se dostavily výsledky
a kluci předváděli pěkné fotbalové akce a gólové zakončení. I když
jsme vyhráli jen dvě utkání, trenéři jsou se svým výsledkem spokojeni
a je zde vidět patrný posun kupředu. Pokud budeme takto pokračovat
i nadále, kvalita našich žáků se bude zvyšovat a věříme, že to bude
vidět i na výsledcích utkání. Zaregistrováno máme aktuálně 23 kluků,
kteří TJ Sokol Skřipov mohou reprezentovat. V sezóně 2012/2013
navštěvovali tréninky a mistrovská utkání tito hráči: Lukáš Bartusek,
Jakub Cihlář, Radek Fešar, René Hlaváč, Marek Jakub, Dominik Jaroš,
Tomáš Jaroš, Matěj Lauček, Daniel Martínek, Martin Melecký, Michal
Melecký, Martin Opletal, Martin Orlík, Stanislav Pastyřík, Lukáš Šalata,
František Vícha, Michal Zvalený. Tři z těchto hráčů, Lukáš Šalata, Martin
Melecký a Michal Melecký dokonce hrají na střídavý start ještě ve vyšší
soutěži v Hradci nad Moravicí. Jak se našim klukům dařilo, se můžete
podívat v následující tabulce.
PÁ

19.4

16:30

PÁ

26.4

16:30

PÁ

3.5

17:00

ST

8.5

10:00

PÁ

10.5

17:00

Skřipov : Štítina

9 : 2

SO

18.5

14:45

Chlebičov : Skřipov

18 : 6

NE

2.6

10:00

S. Lazce : Skřipov

15 : 6

PÁ

7.6

17:30

Skřipov : Pustá Polom

www.skripov.cz

Háj ve Sl. : Skřipov
Skřipov : Mokré Lazce
Kravaře „B“ : Skřipov
Skřipov : SFC Opava „D“

12 : 1
3 : 8
22 : 3
4 : 24

3 : 14
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PÁ

14.6

17:30

Skřipov : Litultovice

3 : 7

SO

14.6

18:45

Litultovice : Skřipov

1 : 4

ČT

20.6

17:30

Chuchelná : Skřipov

12 : 2

Konečná tabulka ŠAFRÁN - Stavitel mladší žáci 1+5
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1. Kravaře „B“

20

18

1

1

212 : 93

55

25

2. Háj ve Slezsku

20

16

0

3. SFC Opava „D“

20

15

1

4

189 : 78

48

18

4

259 : 94

46

16

4. Chuchelná

20

14

1

5

179 : 69

43

13

5. Suché Lazce

20

10

6. Pustá Polom

20

9

1

9

130 : 109

31

1

0

11

112 : 21

27

-3

7. Chlebičov

20

8

2

10

132 : 157

26

(-4)

8. Litultovice
9. Mokré Lazce

20

5

2

13

99 : 140

17

(-13)

20

4

3

18

84 : 138

15

(-15)

10. Skřipov

20

4

1

15

90 : 212

13

(-17)

11. Štítina

20

1

0

19

22 : 297

3

(-27)

Závěrem chci poděkovat trenérům Zdeňkovi Týnovi a Janu Meleckému
za čas, který žákovskému družstvu věnovali. Dále děkuji Dáši
Bartuskové, která se klukům také hodně věnovala a věřím, že budeme
i v nadcházející sezóně spolupracovat. Děkuji také všem rodičům
a ostatním za spolupráci při organizování tréninků a mistrovských
utkání. Všem klukům přeji do nadcházející sezóny, aby byl fotbal pro
ně nejen povinností, ale hlavně zábavou a potěšením. Věřím, že když
budou k fotbalu přistupovat tak jak doposud, dostaví se i výsledky.
Poslední poděkování tedy patří všem klukům, kteří poctivě trénovali
a reprezentovali TJ Sokol Skřipov. Děkujeme.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Dětský den
Dne 16. 6. 2013 v krásnou slunečnou neděli se na hřišti ve Skřipově
uskutečnil Dětský den. Na organizaci této akce se podílelo celkem
13 subjektů Skřipova a Hrabství: TJ Sokol Skřipov, Obec Skřipov, SDH
Skřipov a Hrabství, Petr Šubert, JK Cars Team, Zahrádkáři Skřipov,
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Spolek rybářů Skřipova a Hrabství, SK Slezan Skřipov, SRPDŠ, Červený
kříž Hrabství, Motoklub Skřipov, Myslivecké sdružení Skřipov. Všichni
se ochotně snažili pro děti přichystat krásné nedělní odpoledne. Pro
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, k jídlu byl vynikající
myslivecký guláš, párek v rohlíku a koláče.
Dětský den odstartoval ve 13.00 hodin a rodiče s dětmi se bavili až do
18.00 hodin. Při příchodu dostaly děti poukaz na cukrovou vatu a také
registrační kartu do soutěžního osmiboje. Děti se mohly vydovádět na
skákacích hradech, povozit se na dětském kolotoči, vyzkoušet nafukovací
skluzavku, zaskákat si na trampolíně, povozit se v elektrických autíčkách,
nechat se barevně potetovat, vyzkoušet jízdu na poníkovi nebo se svézt
v bryčce tažené koněm, zastřílet si z luku a vzduchovky. Celý den se
děti účastnily jednotlivých soutěžních disciplín a sbíraly body a razítka.
Mezi osmi soutěžemi nechybělo poznávání rybiček a zvířátek, stříkání
z hasičské stříkačky, jízda s autíčkem na dálkové ovládání, hod míčem na
basketbalový koš, cvrnkání kuliček, skládání puzzle a test první pomoci.
Zúčastnilo se celkem 178 dětí a ty, co nasbíraly všech 8 razítek, byly
zařazeny do losování o hodnotné ceny. Mezi hlavní tři ceny patřil traktor
John Deere od firmy John Deere Opava, herní konzole Sony od firmy
MTGOLEM Antonín Schneider a hlavní cenou bylo autíčko na dálkové
ovládání od JK Cars Team Skřipov. Dobrá nálada panovala i u kola štěstí,
kde si děti i dospělí mohli vytočit spoustu lákavých odměn.

www.skripov.cz
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Během dne jsme všichni mohli zhlédnout dvě vystoupení airsoftové
skupiny, která měla vše do detailu vymyšleno a zvládnuto, od oblečení
po střeleckou techniku. Někteří si i vyzkoušeli střelbu z těchto zbraní na
cíl. Když poté začali kluci z JK Cars Team startovat své modely na dálkové
ovládání a všichni viděli připravenou 2 m vysokou nájezdovou rampu,
bylo jasné, že nás čeká něco velkého. Kluci měli opět připravenou
perfektní ukázku různých typů autíček a vrcholem byl obří skok, kdy
modely létaly do výšky až šesti metrů.
Nezapomněli jsme ani na dospělé, kteří si mohli zastřílet v laserové
střelnici. Kromě zábavy byla připravena pro dospělé také soutěž, a to
střelba fotbalovým míčem ze značky pokutového kopu na plastovou
lahev visící v bráně. Každý úspěšný střelec byl zařazen do slosování
o elektrickou sekačku Gardena, kterou do soutěže věnoval Hynek
Tížek. Po vyhlášení vítěze bylo připraveno dětské vystoupení skupiny
Zumbatomic, kterou vede Míša Kubánková. Za doprovodu hudby
předvedly děti několik tanců a sklidily obrovský potlesk a sladké
odměny. Celý tento den byl ukončen slosováním vstupenek. Dětským
dnem nás provázela dvojice klaunů; jeden vyráběl pro děti zvířátka
z balónků a druhý klaun byl moderátorem celého dne. Moc děkujeme
oběma klaunům, kterými byli Igor a Katka Stecjukovi. Během celého
odpoledne nám hrála dětská taneční hudba, kterou pouštěl Hynek
Tížek, také moc děkujeme. Za ochotu pomoci chci také poděkovat paní
Hance Dluhošové a paní Evě Víchové. Děkujeme hlavnímu sponzorovi
firmě HON a.s., která financovala všechny atrakce. Dále děkujeme
ostatním sponzorům, kterými byli Obec Skřipov, Ing. Milan Lindovský,
John Deere Opava, MT GOLEM, OPTYS, spol. s r.o., JK Cars Team, Karel
Hon, Petr Vícha, Hynek Tížek, Minipivovar Slezan, SK Slezan Skřipov.
Závěrem chci osobně poděkovat všem pořadatelským subjektům
a všem ostatním, kteří se na přípravě a organizaci Dětského dne
podíleli. Nikdo z pořadatelů neměl z této akce finanční výnos a všichni
táhli za jeden provaz, to se mi líbí. Část výdělku ve výši 20 000 Kč bude
předána ZŠ Skřipov. Věřím, že se nám tato akce vydařila a budu velice
rád, když budeme i nadále na podobných akcích spolupracovat.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov
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Rybářské závody
V sobotu dne 22. 6. 2013 uspořádal Spolek rybářů Skřipova a Hrabství
již čtvrtý ročník rybářských závodů na obecním rybníku ,,Ešik‘‘.
Nutno podotknout, že nás letošní počasí pořádně potrápilo. Od rána
poprchávalo a dokonce se začala tvořit i bouřková mračna. V 6:00 se
spustila silná průtrž a my měli po náladě. Po zralé úvaze se organizátoři
rozhodli start závodů odložit na 8:00 hod a udělali dobře. V 7:30 již
nebyla po dešti ani památka a rybářské závody mohly nerušeně začít.
Hlavní soutěž spočívala v kategorii ,,Největší počet ulovených ryb“,
všechny ulovené ryby se změřily a jejich délky se sečetly. Zvláštní cena
byla za ,,Největší rybu“, tedy nejdelší ulovenou rybu. Lovit se mohlo
na dvě udice a chytat se mohly všechny druhy ryb, kromě dravců. Po
zaplacení startovného si lovci vylosovali čísla míst, ze kterých začali
chytat, a obdrželi tabulku pro zapisování svých úlovků.
Jak jsem již řekl, v 8:00 započal lov a rybáři nahodili své návnady do
vody. První úlovek na sebe nenechal dlouho čekat. Byl to kapr v délce
49 cm a zdolal jej Pavel Dorna. V 10:00 byla vyhlášena třicetiminutová
přestávka, během které se rybáři občerstvili a opět si losovali nová lovná
místa. V 10:30 již lovci měli znovu nahozeno ve vodě. Konec závodů byl
naplánován na 13:00 hod. Během závodů byly uloveny ryby v celkové
délce 727,5 cm. Na vítěze čekaly odměny v podobě pohárů a peněžních
poukazů do prodejen rybářských potřeb, které do soutěže věnoval OÚ
Skřipov. Pohár za první místo v hlavní kategorii vyhrál Tomáš Ulman za
ulovené ryby v celkové délce 236,5 cm. Druhé místo získal Marek Jakub
za ulovené ryby v délce 184 cm a třetí pozici obsadil Pavel Dorna za
ulovené ryby v délce 100 cm. Zvláštní cenu za největší ulovenou rybu
získal opět Tomáš Ulman, a to za zdolaného kapra o délce 56 cm.
Jako každý rok, i letos bylo pro návštěvníky připraveno rybářské
odpoledne. Zájemci si mohli bez poplatku zachytat a v případě
úspěšného lovu si mohli rybu odkoupit. Odpoledne bylo pro
návštěvníky připraveno občerstvení. K dispozici bylo čepované pivo,
grilované klobásy, krkovice, ale hlavně grilovaní pstruzi a kapři. Grilování
a přípravu masa měl na starosti předseda spolku Roman Sedlák a jídlo
bylo, stejně jako minulý rok, vynikající. I když nám počasí z rána moc
nepřálo, odpoledne se vyjasnilo, bylo teplo, a tak mohli návštěvníci
sedět u rybníku až do pozdních hodin.
www.skripov.cz
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Věřím, že všichni zúčastnění a přihlížející byli s průběhem čtvrtého
ročníku rybářských závodů spokojeni. Poděkování patří panu starostovi,
všem organizátorům a pomocníkům a v neposlední řadě návštěvníkům
soutěže za jejich účast a podporu.
Ing. Tomáš Ulman, jednatel Spolku rybářů Skřipova a Hrabství

Jiří Jan Vícha
Jiří Vícha se narodil 12. června 1923 ve Skřipově.
Jeho otec byl tesař a maminka byla v domácnosti.
Jiří měl dvě sestry a tři bratry. Obecnou školu
navštěvoval ve Skřipově, pak chodil tři roky do
měšťanské školy v Bílovci. V roce 1938 odešel
studovat do Serafínské školy v Třebíči a po dvou
letech do Prahy. Poté začal studovat v Olomouci
teologickou fakultu. Dne 1. srpna 1940 vstoupil do
noviciátu u kapucínů v Praze na Hradčanech. Tam
se věnoval studiu filosofie a teologie. Po skončení
noviciátu pokračoval ve studiu na arcibiskupském
gymnáziu až do jeho uzavření.
Za války studoval filosofii v Opočně, kde také 5. května 1945 složil své
doživotní sliby. Studium teologie dokončil v Praze až po válce a dne
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20. 6. 1948 přijal od arcibiskupa Berana kněžské svěcení. Roku 1949 se
stal členem olomoucké komunity Řádu menších bratří kapucínů.
Po obsazení kláštera Státní policií dne 26. dubna 1950 byl spolu
s ostatními spolubratry převezen do centrálního tábora v Želivě. Odtud
byl přemístěn na Slovensko, kde jako člen PTP pracoval na výstavbě
vojenských objektů. Pro vážnou nemoc byl v roce 1953 propuštěn
z vojenské služby. Od té doby zastával různá civilní zaměstnání. V roce
1961 byl bratr Jan zatčen, obviněn z ilegálního vyučování teologie
a následně jako „vlastizrádce“ odsouzen na 14 let vězení. Ve věznici ve
Valdicích pracoval jako brusič křišťálu. Převážně v té době vznikly jeho
básně.
V roce 1968 byl propuštěn, do duchovní správy se vrátil v roce 1969, kdy
byl ustanoven kaplanem ve Fulneku. V roce 1974 byl jmenován tajným
provinciálem Řádu menších bratří kapucínů v Čechách a na Moravě.
Toto období bylo naplněno bohatou pastorační službou ve farnosti,
kterou spravoval. Zároveň vykonával činnost katechety a exercitátora.
V roce 1991 předal funkci provinciála řádu P. Jiřímu Paďourovi, ale
zůstal ve Fulneku. Na velehradské pouti 5. července 1995 mu bylo
uděleno Českou biskupskou konferencí vyznamenání oceňující jeho
význam pro českou církev a národ.
Jan Jiří Vícha zemřel obklopen láskou a péčí svých bratří a sester sv. Kříže
po dlouhé a těžké nemoci 28. září 1997 ve Fulneku. Je pochován
v Choryni u Valašského Meziříčí na hřbitově sester sv. Kříže.
Jiří Vícha - synovec

Píseň o růži - Jiří Jan Vícha
(ze sbírky Krajina milost)

Křehká jak tajemství
teskně se na mě dívá,
jen něco prozradí
a něco zase skrývá

Pod čistým hedvábím
jí touha srdce drtí,
praporci vůní mává
vstříc kněžně Smrti

S rtů hodných královny
ticho jak píseň plyne,
když přelud letních rán
líbá a k sobě vine

Tvá ruka bílá se,
když řezala ji, chvěla,
v rudém kalíšku
jsi slzu zapomněla

www.skripov.cz
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Provádím

ZEDNICKÉ PRÁCE
• obkladačské práce
• zateplovací práce
• pokládání obrubníků a venkovní dlažby
(vč. zámkové)
kontakt:

Vladimír Hoblík
tel.:605 355 509
zednik.hoblik@seznam.cz

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 9. 2013 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem
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Na trhu práce máme své místo!
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
realizuje od 15. 4. 2013 do 14. 2. 2015 projekt s názvem Na trhu práce
máme své místo! Projekt je určen osobám se zdravotním postižením,
které jsou nezaměstnány déle než 6 měsíců. Projekt má za cíl zvýšit
zaměstnatelnost těchto osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu
práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským
programem, který se zaměřuje především na sestavení životopisu
a motivačního dopisu, orientaci na portálech nabízejících práci, využívání
všech možností při hledání práce, nácvik pracovního pohovoru, apod.
Následně je možné se na doporučení sociálního pracovníka účastnit
dalších aktivit, které projekt nabízí: rekvalifikační kurzy, pracovněbilanční diagnostika, individuální psychologické poradenství, podpůrné
skupiny, kurz základy mezilidské komunikace či prezentace firem.
Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením
mohou využít rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity
Podpora uplatnění na trhu práce, kdy můžeme poskytnout příspěvek
na mzdové náklady po dobu 6 měsíců pro osobu zdravotně postiženou,
které zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem
ČR. Veškeré aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma. Projekt je
realizován na celém území Moravskoslezského kraje. Bližší informace
jsou k dispozici na webových stránkách organizace (www.czp-msk.
cz), či pracovišti Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.s. v Opavě.
Za realizační tým projektu
Mgr. Eva Náhlíková
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109
e-mail: czp.nahlikova@czp-msk.cz

