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Vážení a milí spoluobčané,
je tady opět čas prázdnin a letních dovolených, na které se všichni
a zejména děti velmi těšíme. Ještě než se vrhneme do letních akcí, chtěl
bych se vrátit krátce do jarního období, ve kterém proběhlo několik
významných událostí.
Mezi nejvýznamnější patří každoroční výročí osvobození obce. Pietní
akce byly v obou částech výborně připravené, včetně doprovodných
programů, ovšem jak bývá tradicí, v Hrabství nám počasí přálo, zatímco
ve Skřipově už méně, a proto musel být program pro děti zrušen.
Bohužel stejně se nám vedlo i při pořádání dětského dne, kdy jsme
pro nejistou předpověd´ raději přesunuli tuto akci na 18. 8. Snad se
dočkáme pěkného letního dne a děti si připravený program užijí.
Nejen odpočinkem a zábavou budeme žít v letních měsících. Stejně
jako v loňském roce budou probíhat opravy místních komunikací.
Termín realizace opravy komunikace k pile Hrabství, kterou financuje
město Opava s rozpočtem 2,5 mil., je stanoven na srpen, komunikací
ve Skřipově na srpen až září. Ve stejném termínu bude probíhat
prodloužení kanalizačního řádu v Hrabství. Na tuto stavbu jsme získali
dotaci ve výši 1,5 mil. ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Občané, kterých se budou opravy a stavba přímo dotýkat, dostanou
s dostatečným předstihem informace o konkrétních termínech,
použitých technologiích a omezeních v dopravě. Věřím, že stejně jako
v minulém roce, najdeme společně optimální řešení všech problémů,
které se vždy při opravách tohoto druhu vyskytnou.
Ne vše se podaří a tak mám i nepříjemnou zprávu. Opět jsme neuspěli
s žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi ve Skřipově. Naše zed´ se
prostě vymyká všem dotačním titulům. Podnikneme v příštím roce
ještě jeden pokus a v případě neúspěchu budeme muset tuto opravu
realizovat z vlastních prostředků.
V uplynulém období proběhl velmi sledovaný konkurs na pracovní
místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Skřipov. Do konkursu se přihlásilo osm velmi kvalitních uchazečů
a komise měla těžkou práci. Požadavky na funkci ředitele naší školy
nejlépe splnila paní Mgr. Eva Víchová, která byla také do této pozice
jmenována s počátkem funkčního období od 1. 8. 2012. Přejeme jí, aby
se jí práce dařila a naši školu dále rozvíjela.
Přeji Vám všem příjemné léto, at´ načerpáte na dovolených nové síly
a dětem prosluněné prázdniny.
starosta obce Radim Čech
www.skripov.cz
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Usnesení
Usnesení z 14. zasedání ZO Skřipov konaného dne 28. 5. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
100/14 program zasedání
101/14 neinvestiční příspěvky pro občanská sdružení:
TJ Sokol Skřipov
40 000 Kč
Zahrádkáři Skřipov
5 000 Kč
Spolek rybářů Skřipova a Hrabství
3 000 Kč
102/14 příspěvek na výměnu oken v kostele ve Skřipově
Římskokatolické farnosti Skřipov ve výši 20 000 Kč
103/14 finanční dar pro Slezský svaz zdravotně postižených Hradec
nad Moravicí ve výši 2 000 Kč
104/14 poskytování poukázek na nákup zboží v místních prodejnách
pro občany vykonávající veřejnou službu v obci Skřipov ve výši
500 Kč za odpracovaných 40 hodin měsíčně
105/14 vypracování projektů na prodloužení vodovodního
a kanalizačního řádu k novostavbě na p.č. 858/3, k.ú. Skřipov
106/14 rozpočtové opatření č. 1/2012
107/14 kupní smlouvu mezi Obcí Skřipov a firmou Ing. Antonín Hřivnáč,
Opava o nákupu automobilu MAZDA SD – E 2200 PICK-UP
Zastupitelstvo obce ukládá:
108/14 finančnímu výboru zapracovat do rozpočtového opatření na
příští zasedání příspěvek pro Římskokatolickou farnost ve
Skřipově ve výši 20 000 Kč
109/14 finančnímu výboru zapracovat do rozpočtového opatření
na příští zasedání finanční krytí projektové dokumentace na
prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu za pozemek
858/3, vlastník Dušek Radovan, k.ú. Skřipov
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Změna svozu popelnic !!!
Upozorňujeme občany, že od července 2012 se mění svoz popelnic na
směsný komunální odpad. Ruší se svoz ve středu, nově se bude svážet
ve čtvrtek, vždy sudý týden. První svoz v červenci proběhne v 28. týdnu
ve čtvrtek, což je 12. 7. 2012.

Naši jubilanti
Dne 3. června 2012 jsme blahopřáli jubilantům. Byli jsme velice
potěšeni, že z devatenácti pozvaných jsme v obřadní místnosti mohli
uvítat třináct. Po skončení slavnostního obřadu pozval pan starosta
seniory na 13. října 2012 do Kulturního domu v Hrabství, kde pro ně
bude připraven zábavný program.

První svaté přijímání
K prvnímu sv. přijímání, které se konalo 10. 6. 2012 v kostele
sv. Jana Křtitele, přistoupili tři chlapci a jedno děvče. K příjemné
atmosféře přispěla krásná výzdoba kostela a zpěv dětí za doprovodu
elektrofonických varhan.

Zájezd pro seniory
do Rožnova pod Radhoštěm
Obecní úřad se Zahrádkáři Skřipov pořádají v sobotu 14. července 2012
zájezd pro seniory do Rožnova pod Radhoštěm.
V areálu Dřevěného městečka je pořádán 19. ročník setkání mistrů
cechu pekařského spojený se soutěžemi „O nejlepší chleba“
a „O nejlepší rohlík“.
Součástí pořadu je bohatý kulturní program. Vystoupí dechová hudba
Mistříňanka, folklorní soubor Radhošť a dechová hudba Zubřanka.
Součástí pekařské soboty bude pečení chleba v areálu Valašské dědiny
a Mlýnské doliny.
www.skripov.cz
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Odjezd autobusu z Hrabství, hasičská zbrojnice v 8.00 hod., ze Skřipova,
rozcestí v 8.05 hod. Předpokládaný návrat kolem 16.00 hodin.
Zájemci ať se hlásí osobně na OÚ u V. Víchové nebo telefonicky na čísle
553 781 104 do 11. 7. 2012.
Příjemný zážitek přejí pořadatelé.

Ztráty a nálezy
Na OÚ byla odevzdána šedá dětská bunda s vyobrazením kachňátka
Tweety.

Pozdrav z Domova Na zámku
V Domově Na zámku v Kyjovicích žijí i senioři vaší obce, snad vás proto
bude zajímat, jak se jim u nás žije.
Domov Na zámku je celodenní pobytové zařízení. Tvoří jej zámecký
areál, jehož dominantní částí jsou dvě hlavní budovy, vzájemně
propojené spojovacím krčkem. Obě budovy jsou rekonstruované,
jedno a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, jedno
sociální zařízení sdílejí společně vesměs dva pokoje. Na každém podlaží
6
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je jídelna pro obyvatele s vlastní kuchyňskou linkou a také společenský
prostor s TV. Součástí zámeckého areálu je park, kde je možné v klidu
relaxovat.
O naše uživatele se stará tým odborných pracovníků, který všem
s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu nabízí individuální podporu
a pomoc. Kde je třeba, dopomáháme osobním doprovodem při
návštěvách veřejných institucí, asistencí při nákupech, vlastním
prováděním nákupů, zajištěním a poskytnutím denního tisku.
Fakultativně zajišťujeme služby kadeřnice, pedikérky. Jednou týdně
dochází do našeho zařízení ústavní lékař. O duchovní potřeby našich
obyvatelů se stará katolický a evangelický farář.
Celodenní strava uživatelů je pestrostí a provedením blízká domácím
podmínkám. Obědy a večeře jsou nabízeny ve dvou různých variantách.
Pro obyvatele Domova Na zámku zajišťujeme aktivizační služby,
volnočasové aktivity a terapie dle přání, zájmů a potřeb uživatelů
(například společné vaření, pohybové aktivity, trénování paměti),
dále pak výlety a kulturní akce. Pro ilustraci uvádím nedávnou akci
k příležitosti Mezinárodního dne žen.
Na sváteční dopoledne 8. března jsme pozvali kadeřnici a vizážistku
v jedné osobě - slečnu Marii Pyšnovou z Čavisova. Jedna naše
obyvatelka ji trefně přejmenovala na včelku Máju - vždyť na její pilné

www.skripov.cz
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ruce byla radost pohledět! Od samého rána dělala slečna Mája jeden
melír za druhým, barvila, stříhala a foukala vlasy, líčila tváře, vybírala
oblečení a doplňky. Ženy pod jejíma rukama doslova rozkvétaly. Ani
diváci nepřišli zkrátka, kromě pozorování show v čele místnosti měli
možnost si spolu popovídat, pochutnat si na občerstvení a každé z žen
našeho domova osobně popřál vše nejlepší pan ředitel s květinou
v ruce.
Srdečně vás zveme do našeho Domova na návštěvu vašich blízkých či
známých, na akce pořádané pro obyvatele a jejich rodinné příslušníky
nebo i k aktivní pomoci jako dobrovolník. Podrobnější informace,
fotografie i dokumenty ke stažení najdete na našich webových
stránkách: http://www.domov-kyjovice.cz/.
Ivana Bartoncová

Exkurze a výlety
ve školním roce 2011/2012
Jako každý školní rok i tento vyrazili žáci v rámci výletů a exkurzí
několikrát za vzděláním a zábavou mimo školu. Pro starší žáky, kteří již
mají určité povědomí o dějinách 20. století, byla v září určena exkurze
v Památníku II. světové války v Hrabyni. Zde zhlédli výstavu s názvem
„Děti a válka“ a další zajímavé expozice.
Přilákat děti k četbě bylo hlavním cílem knihovnických lekcí v Knihovně
Petra Bezruče v Opavě, kterých se na podzim zúčastnili žáci

4. a 6. ročníku.
Organizačně velmi náročná, avšak vydařená byla akce Den řemesel,
v rámci níž navštívily třídy se svými vyučujícími podnik Slezská tvorba
a výrobnu kancelářského nábytku Hobis v Opavě. Do programu byla
navíc zařazena také exkurze u opavského Hasičského záchranného
sboru.
S velkým ohlasem se setkala u žáků druhého stupně exkurze do
koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi, která se uskutečnila
v polovině března.
Na polovinu května se těšili žáci 8. ročníku a zájemci ze 7. ročníku,
neboť na tyto dny byl naplánován školní třídenní výlet do Prahy. V rámci
8
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nabitého programu si žáci prošli starobylé centrum města, seznámili
se s hlavními historickými památkami, strávili příjemný den v pražské
zoologické zahradě, vyjeli lanovkou na Petřín a pokochali se pohledem
z rozhledny.
Na červen byly naplánovány výlety ostatních tříd. Nejmenší děti
navštívily Středisko volného času v Opavě, hvězdárnu a planetárium
v Ostravě. Žáci 3., 4. a 5. třídy si navíc prošli Hornické muzeum
v Landeku. Šesťáci si užili spousty zábavy při sportovně-rekreačních
aktivitách v prostorách hotelu Belaria. Žáci 9. ročníku strávili tři dny na
turistickém výletě v Jeseníkách.
Mgr. Petra Darebníčková

Den matek
Druhou květnovou neděli slaví svůj svátek všechny maminky. Již tradičně
děti dramatického kroužku při ZŠ a MŠ Skřipov nacvičily k této příležitosti
divadelní představení. Program zahájil řed. školy Mgr. M. Adámek
a popřál maminkám k jejich svátku. Pohádku „Taneček v pekle“ s dětmi
nacvičily p. uč. Mgr. Hana Dluhošová a p. uč. Mgr. Eva Víchová. Dětští
herci se zhostili svých rolí na výbornou a všichni přítomní diváci se
skvěle bavili.
O tom , že se dětské představení všem líbilo, svědčí velký potlesk. Děti
byly za svůj výkon odměněny sladkou odměnou, kterou jim předal
pan starosta obce Ing. R. Čech. Děti tuto pohádku ještě zahrály svým
spolužákům ze školy i dětem z MŠ. Už nyní malí herci přemýšlejí, jakou
pohádku nacvičí příští rok.
Mgr. Eva Víchová

Školní výlet žáků 1.-5. ročníku
Pondělní ráno bylo zamračené, ale počasí nás nakonec nezradilo a my
mohli 11. 6. 2012 vycestovat za krásami našeho regionu. Naši nejmenší
účastníci zájezdu zavítali do Střediska volného času v Opavě, kde si
prohlédli minizoo. Cestou do Ostravy se zastavili u památníku v Hrabyni.
Zde zejména chlapce zaujala vojenská technika. Pokračováním byla
návštěva Planetária Johanna Palisy v Ostravě, doplněná poutavým
www.skripov.cz
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pohádkovým příběhem „Co si houká sova v noci“ Na svém putování
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a spokojeni se vraceli domů.
Starší žáci 3.-5. ročníku začali výlet návštěvou vojenského opevnění
v Darkovičkách. To zajímalo hlavně kluky, ale i děvčata se dozvěděla
mnoho zajímavého o období 2. světové války, o které jsme se už učili
ve škole. Naše cestování nás zavedlo také do planetária. Putování
hvězdnou oblohou mnohé „posadilo“ do křesla a už dnes víme, že až
se rozsvítí hvězdná obloha, můžeme hledat hvězdná souhvězdí. Jsme
rádi, že jsme tuto návštěvu „stihli“. Koncem června se totiž planetárium
uzavře a proběhne kompletní rekonstrukce, která umožní další návštěvy
až v roce 2014. Posledním zastavením byla návštěva Hornického muzea
v Landeku. Získali jsme zajímavé historické poznatky z hornictví a na
vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak byla práce havířů těžká. Průvodci nás
přivítali pozdravem „Zdař bůh“ a my sfárali do dolu. Celou prohlídku na
nás „pokukovali“ havíři, kteří pilně „pracovali“ v dole.
Plni nových zážitků a dojmů jsme se příjemně unaveni vrátili domů. Už
teď zůstává otázkou, kam vyrazíme příští rok.
Mgr. Vlasta Večeřová

Den pro život
Prázdniny jsou období, kdy si děti užívají po školním roce plném
práce zaslouženého volna a odpočinku. Je to ale také doba, kdy jim
hrozí zvýšené riziko nehod, úrazů a situací, kdy je nutno dbát zvýšené
bezpečnosti. Akce Den pro zdraví, která se v naší škole konala 12. června,
měla za cíl je na tato rizika upozornit, poučit je v oblasti první pomocí
a seznámit je s prací Policie ČR a opavských hasičů.
Celý vyučovací den začal pro děti netradičně. Pan ředitel vyhlásil
rozhlasem cvičný požární poplach a jednotlivé třídy se dle pokynů
vyučujících organizovaně přesunuly nouzovými východy před školu, kde
byla vedením školy zhodnocena úspěšnost cvičení. Poté již následovaly
jednotlivé semináře vedené policisty, hasiči a vyučujícími,vyškolenými
v první pomoci. Žáci byli poučeni, jak jednat v rizikových situacích - při
požáru, úrazech, pokud se stanou svědky trestného činu apod. Měli také
možnost klást otázky, vyzkoušet si výstroj hasičů či získat otisk prstů.
Hodinu věnovanou první pomoci si připravily paní učitelky Pudichová
10
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a Šťastná. Žáci vyšších ročníků si v ní zopakovali zásady, o kterých jsou
poučováni ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví.
Doufejme, že celá akce splnila svůj účel a že děti nebudou čísla tísňových
volání během prázdnin, anebo nejlépe vůbec, nikdy potřebovat.
Mgr. Petra Darebníčková

Naše školní družina
Měsíc duben jsme věnovali naší přírodě. S žáky jsme podnikly vycházky
do okolí naší obce ,zaměřily jsme se na naše rybníky - Balaton, Uvírák
a později jsme navštívily i dva nové rybníky u Myslivecké chaty
v Bravenčíku - pozorovali jsme přírodu u rybníků, v okolí obce.
Na Den Země si žáci vyrobili v keramické dílně své amulety a zpracovávali
odpad - pet víčka - vyrobili obraz, který zdobí šatnu ŠD.
Koncem měsíce dubna žáci absolvovali „jízdu zručnosti na koloběžce“,
poznávali značky a napsali si krátký testíček o pravidlech silničního
provozu - cyklista, chodec. Na závěr čekala na nejlepší žáky sladká
odměna a diplom.
Svátek maminek jsme jako každoročně rozdávaly přáníčka s kytičkou
babičkám v obcích Skřipov, Hrabství a Jakubčovice a nezapomněly
jsme s žáky vyrobit i nějakou drobnost s přáníčkem pro naše maminky
a babičky.
Dne 30. 5. jsme vyrazili na odpolední vycházku na rozhlednu Šance do

Jakubčovic.
Den dětí jsme letos oslavili na rybníku Uvírák se smaženicí. Žáci cestou
plnili úkoly a na konci je čekala sladká odměna - schovaný poklad, který
museli najít.
Dětem přejeme krásné a hlavně slunečné prázdniny plné zážitků
a dobrodružství bez úrazů.
Jitka Dudysová

www.skripov.cz
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NIKOL NÁPOJE OKRESNÍ SOUTĚŽ
III. TŘÍDA SK. „B“ - MUŽI
Remízou 1:1 v nedaleké Březové se rozloučili naši reprezentanti
skřipovské kopané s fotbalovým ročníkem 2011/2012.
Výsledky jarní části 2012
Skřipov

-

N.Sedlice

1

:

1

Holasovice

-

Skřipov

0

:

0

Skřipov

-

Brumovice

1

:

1

Kyjovice

-

Skřipov

2

:

0

Skřipov

-

Chvalíkovice

0

:

1

Slavkov „B”

-

Skřipov

4

:

0

Skřipov

-

Otice „B“

3

:

0

Budišov n/B „B“

-

Skřipov

0

:

3

Skřipov

-

Deportivo Opava

1

:

0

Hlavnice

-

Skřipov

0

:

3

Skřipov

-

Vítkov „B“

5

:

0

Vávrovice

-

Skřipov

1

:

2

Březová

-

Skřipov

1

:

1
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Konečná tabulka ročníku 2011/2012
1. Vávrovice

26

17

4

5

70 : 34

55

2. Brumovice

26

13

7

6

62 : 47

46

3. Chvalíkovice

26

12

6

8

48 : 33

42

4. Otice „B“

26

12

6

8

63 : 42

42

5. Skřipov

26

10

9

7

47 : 36

39

6. Březová

26

10

9

7

46 : 40

39

7. Slavkov „B“

26

11

5

10

65 : 53

38

8. Nové Sedlice

26

10

5

11

45 : 50

35

9. Holasovice

26

9

6

11

41 : 41

33

10. Hlavnice

26

8

5

13

46 : 66

29

11. Vítkov „B“

26

8

5

13

41 : 66

29

12. Budišov n. B. „B“

26

8

5

13

42 : 75

29

13. Kyjovice

26

7

6

13

50 : 55

27

14. Deportivo Opava

26

8

0

18

40 : 69

24

Střelcem sezóny se stal David Horáček s desíti góly, sedm branek vsítil
Ondřej Hrbáč, o třetí pozici se dělí Jiří a Radek Kubánkovi s pěti trefami.
Dík samozřejmě patří celému kolektivu.
Dovolte mi, abych na závěr sezóny poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na zdárném průběhu mistrovské soutěže.
Za prodej občerstvení patří dík Klárce Žmijové a Pavle a Janě
Kubánkovým, za prodej vstupenek a roli hlavního pořadatele Františku
Kolaříkovi.
Děkuji sponzorům jednotlivých utkání za zpestření soutěže,a to: Janu
Binarovi, Petru Bzonkovi, Hynku Tížkovi, Otovi Školoudíkovi, Josefu
Vargovi a Petru Víchovi.
Velký dík za přízeň patří našim divákům, kterých se během jarní části
sešlo 388.
Také chci jménem fotbalistů popřát všem spoluobčanům Skřipova
a Hrabství příjemnou dovolenou.
Začátek nového fotbalového ročníku 2012/2013 je 18.-19. 8. 2012.
Jiří Vícha

www.skripov.cz
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Žáci TJ Skřipov - Jaro 2012
1.

Skřipov - Komárov

10 : 1

Střelci: 4x Bartusek Lukáš
2x Jaroš Dominik, Šalata Lukáš
1x Melecký Michal, Jaroš Tomáš
2.

Strahovice - Skřipov

4 : 1

Střelci: Bartusek Lukáš
3.

Skřipov - Hájve Slezsku

7 : 5

Střelci: 4x Šalata Lukáš
3x Bartusek Lukáš
4.

Suché Lazce - Skřipov

2 : 8

Střelci: 3x Melecký Michal, Bartusek Lukáš
2x Šalata Lukáš
5.

Skřipov - Velké Hoštice

4 : 1

Střelci: 3x Melecký Michal
1x Šalata Lukáš
6.

Pustá Polom - Skřipov

0 : 4

Střelci: 3x Šalata Lukáš
1x Melecký Michal
7.

Štítina - Skřipov

0 : 10

Střelci: 5x Šalata Lukáš
3x Bartusek Lukáš
1x Jaroš Dominik, Melecký Martin
8.

Skřipov - Oldřišov

5 : 1

Střelci: 3x Bartusek Lukáš
2x Šalata Lukáš
9. Štěpánkovice - Skřipov

3 : 11

Střelci: 3x Šalata Lukáš, Bartusek Lukáš, Melecký Michal
2x Melecký Martin

Hráči žáků - Jaro 2012:
Jakub Marek, Melecký Michal, Melecký Martin, Bartusek Lukáš,
Šalata Lukáš, Hlaváč René, Jaroš Dominik, Jaroš Tomáš, Cihlář Jakub,
Ševčík Adrian
Trenéři:
Šalata Jiří, Jaroš Ladislav, Melecký Lukáš
14
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Nejlepší střelci:
Šalata Lukáš

22 branek

Bartusek Lukáš

20 branek

Melecký Michal

11 branek

Melecký Martin

3 branky

Jaroš Dominik

3 branky

Jaroš Tomáš

1 branka.

Závěrem chci poděkovat hráčům, trenérům a zejména rodičům, kteří
se chodili dívat na své ratolesti jak na domácí utkání, tak na utkání,
která jsme hráli na hostujících hřištích, a pomohli s dopravou dětí na
utkání. Jedná se o rodiče: Bartuskovi, Jaroš L., Melečtí Jan a Romča.
Doufám, že naše mládežnické družstvo bude dále pokračovat i v příští
sezoně, vše je odvislé na zájmu hráčů a podpoře rodičů.
za TJ Skřipov předseda Jiří Šalata

Pozvánka na karnevaly
TJ SOKOL Skřipov
pořádá na hřišti

LETNÍ KARNEVALY
v sobotu 14. července 2012 od 20.00 hodin
a

v sobotu 18. srpna 2012 od 20.00 hodin
Hudba: DJ Komárek
Srdečně zvou pořadatelé

www.skripov.cz
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Máme novou cisternu
Možná jste vy, někteří spoluobčané, přes otevřená vrata zaznamenali,
že v hasičárně v Hrabství máme novou posilu. V pondělí 28. května si
dovezla naše jednotka cisternu Škoda 706 RTHP CAS 25, kterou naše
obec zakoupila od obce Slatina. Asi si řeknete, proč ta změna, když naše
„zelená“ cisterna je tak pěkná. Ano, pěkná je, bohužel její technický stav
je již nevyhovující. Nová cisterna je o devět let mladší a je vybavena
novým silnějším motorem, novou modernější desetistupňovou
převodovkou, dvouokruhovými brzdami, má opravené čerpadlo
a nádrž a můžeme do auta nově uložit i dýchací přístroje, kterými naše
jednotka disponuje. Všechny tyto opravy provedli slatinští hasiči asi
před osmi lety.
I když auto bylo ve Slatině zařazeno k výjezdu ještě pár dní před
předáním naší jednotce, my jej ve výjezdu zařazeno zatím nemáme.
Slatinští hasiči měli jinou výbavu a my bychom rádi auto přizpůsobili
našim potřebám i našemu vybavení. Musíme mimo jiné pořídit
kompresor, aby byl stále doplňován tlak ve vzduchojemech a auto tak
bylo stále připraveno k okamžitému výjezdu.
Přejme si, aby po úpravách a po zařazení do výjezdu auto spolehlivě
sloužilo jednotce hodně dlouho a aby vyjíždělo jen ke cvičení, a ne
k nebezpečným událostem.
Vladan Boháč, JSDH Hrabství
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Slet čarodějnic
28. 4. 2012 … tak teplý dubnový den si pamatuje málokdo … a v naší
obci Hrabství se toho dne uskutečnil 1. slet čarodějnic a čarodějů
z širokého okolí. Bylo úžasné, kolik známých tváří mohly čarodějnice
z ČČK v Hrabství na srazu přivítat. Přišli malí, velcí, mladí i starší a účast
byla opravdu velká!
Zahájení svátku čarodějnic proběhlo u místní hospůdky, kde na malé
ježibabky a ježidědky již čekala zkušená čarodějka, která všechny
přítomné seznámila s pravidly létání na koštěti - jak správně nasedat
a řídit, ale hlavně jakou povolenou rychlostí se mohou obcí na svých
košťátcích prohánět. Jakmile bylo čarodějkám vše jasné, následoval
průlet obcí, který byl zakončen na malém hřišti u kulturního domu, kde
teprve začal ten pravý čarodějnický rej.
Na malé čarodějky a čaroděje čekala spousta soutěží, her a zábavy,
které si pro ně zkušené čarodějky připravily. Krásným zpestřením
soutěžního klání byla čarodějnická ZUMBA, která zvedla z laviček
nejeden zadeček :-) Pro unavené a hladové čarodějky bylo připraveno
také občerstvení, které se skládalo z mnoha čarodějných lahůdek.
Čarodějky samozřejmě nezapomněly ani na dospěláky, na které čekal
kotlíkový guláš a chlazené pivo.
Bylo to opravdu krásné odpoledne a vrcholem celého sletu bylo
vyhlášení „nejkrásnější“ čarodějnické masky odbornou porotou
a samozřejmě upálení čarodějnice.

www.skripov.cz
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Velké poděkování patří holkám z ČČK v Hrabství za celou realizaci akce,
manželům Kubánkovým za uvaření výborného guláše, Víťovi Kubánkovi
za zapůjčení aparatury, Martinovi Fešarovi za zajištění hudebního
doprovodu a nakonec samozřejmě patří velké poděkování vám všem,
kteří jste přišli a svou přítomností jste pomohli udělat tuto akci tak
úžasnou, jakou opravdu byla!
Děkujeme a těšíme se na příští slet :-)

Inzerát
Koupíme pozemek (ne stavební) vel. cca 1 500 m2 ve Skřipově a okolí.
Tel.: 604 96 33 58.
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Společně k pracovnímu uplatnění
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
realizuje od 1. 6. 2012 nový projekt s názvem Společně k pracovnímu
uplatnění. Projekt je určen osobám se zdravotním postižením, které jsou
nezaměstnány déle než 6 měsíců, jeho cílem je zvýšit zaměstnatelnost
těchto osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským
programem, který se zaměřuje na sestavení životopisu a motivačního
dopisu, orientaci na portálech nabízejících práci, využívání všech
možností při hledání práce, nácvik pracovního pohovoru, apod.
Následně je možné na doporučení sociálního pracovníka účastnit se
dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, Pracovněbilanční diagnostika, Individuální psychologické poradenství či
Podpůrné a motivační aktivity.
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 rozpočtem Evropské unie a státním
rozpočtem ČR, 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),
příp. u manažerky projektu Mgr. Hany Schwarz, Sokolovská 9, 741 01
Nový Jičín, tel: 556 709 403.
Za realizační tým projektu
Mgr. Pavla Hennigová
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109
e-mail: czp.hennigova@czp-msk.cz

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
2. 9. 2012 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem
MKČR E 14140
Redakční rada: Vladan Boháč, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
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