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Vážení a milí spoluobčané,
zima je za námi, a i když se zpočátku zdálo, že bude mírná, nakonec nás
potrápila. Silné mrazy z konce ledna a února přinesly četné poruchy
zejména na vodovodním řádu. Ale jak se říká: všechno zlé je pro něco
dobré a při hledání poruch způsobených mrazem se podařilo odstranit
letitý únik vody a tím ušetřit značné prostředky z rozpočtu obce.
Rozpočet obce je zásadní pro fungování obce a její rozvoj. S drobnými
obměnami proti návrhu byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva
obce 26. března. Tento dokument je na dalších stránkách Zpravodaje.
Na tomto místě bych chtěl okomentovat několik bodů, které Vás zajímají
nejvíce. V letošním roce budeme pokračovat v opravách místních
komunikací, na které zastupitelstvo vyčlenilo částku 500 tis. Kč. Naší
snahou je opravit co nejvíce komunikací, ale na dokončení oprav všech
to letos ještě nebude. Další položky na investice se týkají spoluúčasti na
dotacích. Je to zejména oprava hřbitovní zdi ve Skřipově, prodloužení
kanalizace na Hrabství a systém protipovodňové ochrany, do kterého
patří zřízení rozhlasu. Bohužel v současné chvíli nejsou známé výsledky
těchto žádostí o dotace. V okamžiku, kdy budeme vědět více, budete
informováni na webových stránkách obce. V rozpočtu figuruje ještě
jedna větší položka, a to na pořízení Územního plánu obce. Přestože
nechceme investovat tímto směrem, jsme nuceni podle stavebního
zákona nový ÚP mít do roku 2015. Po tomto datu by náš současný ÚP
přestal platit a obec by se dostala do vážných problemů, zejména co se
týče rozvoje a stavební uzávěry.
Jednu pozitivní zprávu přece jenom mám. Týká se opravy komunikace
k Pile v Hrabství. Město Opava zahájilo výběrové řízení na dodavatele
této opravy, a tak doufám, že se již brzy naši spoluobčané, kteří dlouhá
léta trpí provozem na zdevastované komunikaci, dočkají slušných
podmínek k životu v této části obce.
V rozpočtu obce jsou na příjmové stránce dvě položky, na kterých
jste se aktivně podíleli vy občané, a já bych Vám chtěl na tomto místě
poděkovat.
První položkou je příjem za tříděný odpad od Eko-Komu. Částka
108 tis. Kč za loňský rok je opravdu velmi pěkná a jsme rádi, že třídění
odpadů věnujete velkou pozornost. Pro letošní rok chystáme rozšíření
možnosti třídění těchto surovin o třídění papíru a nápojových obalů.
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To nám přinese zvýšení příjmů a tím částečně pokrytí ztráty za svoz
komunálního odpadu.
Druhou položkou pak je příjem z obecního plesu. Čistý příjem z plesu
po odečtení nákladů a bez zisků z obou barů, který zůstal spolkům,
v jejichž byl režii, činí 16 tis. Kč. Poděkování patří tedy všem, kteří se na
organizaci této kulturní akce podíleli. Zejména Zahradkářům Skřipov
a ČČK Hrabství. Velký podíl na zisku má samozřejmě bohatá tombola,
která by se bez sponzorů neobešla, a proto i jim patří poděkování. Tento
výtěžek bude použit na podporu Dětského dne a jiných akcí pro děti.
Přeji Vám pěkné jaro a těším se na setkání s Vámi při různých kulturních
akcích v obci
Starosta obce Radim Čech

www.skripov.cz
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Usnesení
Usnesení z 11. zasedání ZO Skřipov konaného dne 6. 2. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
79/11 program zasedání
80/11 záměr pořídit nový územní plán Obce Skřipov
Zastupitelstvo obce pověřuje:
81/11 starostu obce jako osobu způsobilou k jednání s pořizovatelem
nového územního plánu Obce Skřipov
Zastupitelstvo obce ukládá:
82/11 starostovi obce zařadit do programu příštího řádného zasedání
ZO Skřipov bod o vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ
Skřipov
Usnesení z 12. zasedání ZO Skřipov konaného dne 6. 3. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
83/12 program zasedání
84/12 finanční dar ve výši 34 269 Kč na zakoupení laserového
rychloměru do majetku Města Hradec nad Moravicí
85/12 darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov a Městem Hradec nad
Mor. a pověřuje starostu k jejímu podpisu
86/12 dohodu o užívání laserového rychloměru a pověřuje starostu
k jejímu podpisu
87/12 prodej os. vozu Nissan zájemci Petru Petrovi za cenu 16 500 Kč
Zastupitelstvo obce doporučuje:
88/12 starostovi obce vyhlásit konkurz na pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Skřipov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
89/12 zprávu kontrolního výboru
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Usnesení z 13. zasedání ZO Skřipov konaného dne 26. 3. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
90/13 rozšíření programu o návrh na určení pravidel rozdělování
veřejných financí spolkům a zájmové činnosti
91/13 příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a Mateřská škola Skřipov ve výši 1 584 000 Kč, z toho dotaci na
mzdy včetně odvodů 210 000 Kč
92/13 odvod z investičního účtu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Skřipov do rozpočtu zřizovatele ve výši
60 000 Kč ve dvou splátkách po 30 000 Kč, termín do 30. 6. 2012
a 20. 12. 2012
93/13 uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 30/2009 o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi stranami Obec
Skřipov - TQM - holding s.r.o., Opava - Koordinátor ODIS s.r.o.
Ostrava a pověřuje starostu k podpisu
94/13 uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
uzavřené v r. 2009 mezi stranami Obec Skřipov - Veolia
Transport Morava a.s., Ostrava - Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava
a pověřuje starostu k podpisu
95/13 Sociální fond obce Skřipov
96/13 rozpočet obce Skřipov na r. 2012
• příjmy rozpočtu: 9 811 913 Kč
• výdaje rozpočtu: 10 304 913 Kč
• financování ve výši: 493 000 Kč
97/13 rozpočtový výhled na r. 2013-2014
98/13 aby o rozdělení financí spolkům a zájmové činnosti rozhodovalo
pouze zastupitelstvo obce a to na základě věcné žádosti
s konkrétními požadavky
Zastupitelstvo obce ukládá:
99/13 starostovi přepracovat čerpání sociálního fondu a předložit na
další zasedání zastupitelstva obce k projednání

www.skripov.cz
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Rozpočet obce
Paragraf

Název
Daňové příjmy - sdílené daně
Daň z nemovitosti
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatek
Neinvestiční přijaté transfery za státního
rozpočtu
Investiční dotace - MSK

2212 Komunikace - provozní výdaje
Rekonstrukce - oprava komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2223 Bezpečnost silničního provozu
2310 Pitná voda
2321 Odvádění odpadních vod
Prodloužení kanalizace Hrabství - spoluúčast
3113 ZŠ - dětské herní prvky - spoluúčast
ZŠ - energetický audit
3111 Předškolní zařízení
3119 Ost. záležitosti vzdělávání - příspěvek ZŠ a MŠ
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ost. záležitosti kultury-divadla,kronika
3349 Místní tisk -Zpravodaj
3392 Činnost kulturního domu
3399 Ost.záležitosti kultury-společenské akce obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3429 Ostatní zájmová činnost
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
Rekonstrukce-hřbitovní zeď-spoluúčast
3635 Územní plánování-nový územní plán
Komunální služby a nakládání s majetkem
3639
obce
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
3723
(plast,sklo,železo)
3725 Využívání komunálních odpadů - EKO-KOM
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Příjmy
6 816 000
700 000

Výdaje

460 000
37 000
15 000
480 713
129 500

600 000
140 000

60 000
1 000
5 000
36 000
48 000

18 000
29 000

35 000
500 000
81 263
34 269
720 000
50 000
320 000
60 000
60 000
30 000
1 584 000
38 000
20 000
31 000
200 000
118 000
30 000
20 000

9 000

35 000
200 000
45 000
300 000
300 000

89 700

305 000

15 000

540 000

15 000

290 000

100 000
Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Paragraf
3744
3745
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409
5212

Název
Protipovodňová ochrana - spoluúčast
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana Skřipov
Požární ochrana Hrabství
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
čerpání sociálního fondu
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání min.let-vratka dotace
Ostatní činnosti
Ostatní činnosti - rezervy kapitálových výdajů
Ochrana obyvatelstva - nespecifikované
rezervy
Celkem výdaje
Celkem příjmy
Financování - převod fin.prostředků z roku
2011
Celkem

Příjmy

1 000
7 000

Výdaje
210 000
60 000
80 000
360 000
811 000
2 328 000
35 000
22 000
40 000
26 000
28
95 515
280 838
10 000
10 304 913

9 811 913
493 000
10 304 913 10 304 913

Schváleno: 26. 3. 2012 pod č. Usnesení 96/13

Informace z obecního úřadu
Úhrada poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává
i pro rok 2012 zachován. Občané je mohou uhradit ve dvou 50%
splátkách, první je splatná do 30. 4. 2012, druhá do 31. 10. 2012.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 28. dubna 2012 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery
na ostatní domovní odpad, lednice, televize, autobaterie a pneumatiky
z osobních automobilů.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00
hod.

www.skripov.cz
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Stanoviště kontejnerů:
• Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
• Hrabství - před hasičskou zbrojnicí
Změna svozu odpadu
Dnem 18. dubna 2012 končí týdenní svoz odpadů, další svoz bude až
2. května 2012 každou sudou středu.
Svoz plastového odpadu provádějí zaměstnanci obce každé liché
pondělí.

Přehled o počtu obyvatel v roce 2011
Počet
přistěhovaných
odstěhovaných
narozených
zemřelých
počet obyvatel k 31. 12. 2011

Skřipov
19
11
4
7
711

Hrabství
2
9
4
5
287
Veronika Víchová, ohlašovna

Občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 přináší novela zákona č. 328/1999 o občanských průkazech
ve znění pozdějších předpisů několik zásadních změn. Z tohoto důvodu
již nelze u Obecního úřadu ve Skřipově podávat žádost o vydání
občanského průkazu.
Žádost podává občan u místně příslušné obce s rozšířenou působností,
tj. Magistrát města Opavy, Krnovská 71 B, 2 patro.
Bližší informace občané zjistí na stránkách Statutárního města Opavy www.opava-city.cz odbor vnitřních věcí, oddělení EO, OP a CD.
Veronika Víchová, matrika
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67. výročí osvobození naší obce
Ve dnech 28. a 30. dubna 2012 si připomeneme 67. výročí osvobození
obou našich obcí.
Vzpomínková akce se uskuteční v Hrabství 27. dubna 2012, v 19.30
hodin bude zahájena lampionovým průvodem z dolní části obce
k památníku padlých. U kulturního domu bude připraveno opékání
buřtů s občerstvením, v kulturním domě proběhne výstavka kronik,
dobových fotografií, prací žáků ZŠ, MŠ a školní družiny Skřipov
a výstavka ručních prací (možnost prodeje).
Oslavy osvobození Skřipova začnou v pátek 4. května 2012 v 19.00
hodin vzpomínkovou akcí u pomníku padlých, následně bude v zadní
části Základní školy připraven program pro děti - ukázka závodních
autíček, občerstvení, opékání buřtů a po setmění bude pro děti
připravena stezka odvahy.

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
také v letošním roce proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Malí koledníci
v doprovodu vedoucích Vás navštívili v sobotu 7. ledna. Letošní počasí
nám přálo a děti navíc hřál pocit, že mohou udělat něco ve prospěch
potřebných.

www.skripov.cz
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Ve Skřipově jsme vykoledovali 25.397 Kč, v Hrabství 14.477 Kč
a v Jakubčovicích 16.770 Kč. Vybralo se krásných 56.644 Kč.
Podle informací Charity Opava bude výtěžek letošní sbírky použit na
zkvalitnění péče o seniory a nemocné v charitní péči. O část peněz
se podělí nově i mateřské centrum Neškola a sociálně terapeutická
dílna Radost, jejíž klientelou jsou lidé s mentálním postižením. Dalších
35% z vybrané částky je určeno na humanitární účely. Podle potřeby
poslouží nejen v České republice.
Děkuji všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. Koledníkům za jejich
obětavost a nadšení, se kterým obcházeli vesnici, vedoucím skupinek
za jejich čas a všem dárcům za dobrotu jejich srdcí a štědrost.
Výsledky Tříkrálové sbírky svědčí o tom, že lidé dokáží i v těžkých
chvílích myslet na jiné a dokáží se podělit o to, co mají. Děkuji Vám
všem, kteří jste přispěli, byť by to byla jen drobná mince. Velmi si toho
vážím. Vážím si každého dárce, každý z Vás totiž posílil vědomí, že dobro
jen tak nevymizí. A to je dobré vědět., zvláště v dnešní době.
Sylva Víchová

Ztráty a nálezy
• Z besedy s důchodci 9. 10. 2011 – bordó ručně pletená šála
• Z obecního plesu 18. 2. 2012 – tmavě modrá vyšívaná šála a zimní
černá čelenka

Jarní výstava
Stalo se již tradicí, že děti naší školy obohacují svými výrobky výstavky
v Jakubčovicích. Ve dnech 17. a 18. března proběhla v Kulturním domě
v Jakubčovicích tradiční jarní výstava, kde kromě velikonočních kraslic,
velikonočních perníčků, drobné keramiky, dřevořezeb, košíkářského
zboží, šperků, malovaných tašek, hedvábných šátků, rostlinných vazeb
aj. vystavovali své výrobky také žáci ZŠ a ŠD ze Skřipova.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky z papíru a přírodního
materiálu, keramiku i ozdobená vajíčka. Některé výrobky dětí ze školní
družiny si mohli přítomní občané také zakoupit. Návštěvníci obdivovali
nápaditost výrobků i jejich provedení, za což patří poděkování nejen
12
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dětem, ale především jejich učitelkám, které pro ně vymýšlejí zajímavé,
nápadité a tvůrčí činnosti. Výstavku zahájili krátkým programem žáci
ZUŠ v Hradci nad Mor., která má svoji pobočku ve Skřipově. Na této
výstavce se mohli návštěvníci opět přesvědčit o tom, že žáci v naší škole
jsou vedeni k rozvoji pracovních kompetencí a kreativitě.
Mgr. Eva Víchová

Zápis do 1.třídy
Ve středu 25. ledna 2012 se v naší škole konal zápis žáků do 1. třídy.
Zápis do školy je bezesporu důležitým okamžikem jak v životě každého
dítěte, tak i jeho rodičů.
V obřadní místnosti a barevně vyzdobené první třídě čekaly na budoucí
prvňáčky usměvavé paní učitelky, které nenásilnou formou ověřovaly
znalosti a dovednosti předškoláků. Nastávající prvňáčci rychle ztratili
ostych a snažili se ze všech sil předvést vše, co už umějí. Hravě zvládli
poznávání barev a geometrických tvarů, kresbu postavy, při které dbali
na správné držení tužky, nepřekvapilo je ani počítání, hledání rozdílů na
obrázku, či správná výslovnost slov a znalost pohádek.
Všechny děti si po svém velkém snažení právem zasloužily malý dárek
v podobě keramického sluníčka. Ta pro ně vyrobili žáci naší školy.
Budoucí prvňáčci si také odnesli domů pamětní list se svou fotografií,
kterou v průběhu zápisu dětem pořídila p.uč. Vlasta Večeřová.
O nastávající prvňáčky se také starala děvčata z 8. třídy, která je
doprovázela při plnění jednotlivých úkolů. Na závěr zápisu předal řed.
školy Mgr. M. Adámek rodičům rozhodnutí o přijetí do ZŠ a rodiče
obdrželi také informace o připravované škole nanečisto. Celkem bylo
do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 zapsáno 14dětí.
Budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vykročení na cestu za poznáním
a hodně úspěchů po celou školní docházku. Věříme, že se jim bude ve
škole od 1. září 2012 líbit!
Mgr. Eva Víchová

www.skripov.cz
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Pozvánka
Děti dramatického kroužku při ZŠ a MŠ ve Skřipově zvou
všechny maminky a babičky
při příležitosti Dne matek
na pohádku

Taneček v pekle
Divadelní představení se uskuteční
v neděli 13. května 2012 ve 14. hodin v sále U Meleckých.
Těšíme se na Vaší účast.

Zájezd na Praděd 18. 3. 2012
Asi se někteří občané naší vesnice divili,
kam se v neděli ráno jejich sousedé,
když na teploměru den předem bylo
+15°C, ženou s běžkami a lyžemi na
zádech???
Nebylo se ale čemu divit; jednalo se
o dlouho avízovaný zájezd pro rodiny
s dětmi na Praděd; Kdo nestihl autobus,
opravdu o hodně přišel; tzv. „azuro“
vyšlo a my, co jsme se zúčastnili, jsme
byli nad míru spokojeni.
Děkujeme p. řediteli za organizaci pěkného výletu a přejeme si snad
jen jediné - hojnou účast rodičů s dětmi na dalším zájezdu :-)
Mgr. Lenka Martinková, účastník zájezdu

Cyklus Škola nanečisto
V letošním roce opět proběhne na naší škole cyklus pořadů pro budoucí
prvňáčky a jejich rodiče „Škola nanečisto“.
Děti si pod vedením učitelek I. stupně vyzkoušejí, jak to chodí ve škole,
zahrají si zajímavé hry, budou „číst, psát a počítat“, namalují hezké
14
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obrázky a poznají nové kamarády. Rodiče mohou své děti sledovat,
popř. jim i trochu pomáhat. Rodičům budou v průběhu celého cyklu
poskytnuty informace týkající se provozu ZŠ, vyučování, potřebných
pomůcek pro vyučování, chodu ŠD, školní jídelny, organizace zájmových
kroužků apod.
Termíny setkání: čtvrtek 12. dubna 2012
čtvrtek 19. dubna 2012
čtvrtek 26. dubna 2012
Začátek všech setkání v 16. hodin v učebně 1.třídy ZŠ Skřipov
Mgr. Eva Víchová

Modernizace PC učebny
a nová interaktivní tabule
Žáci mohou nyní využívat nově vybavenou PC učebnu se 16 počítači
nejen ve výuce ICT, ale mají též k dispozici moderní výukové programy,
které lze využít při procvičování a ověřování učiva např. v angličtině,
matematice, přírodopise či chemii nebo fyzice; učebnu žáci mohou
využívat také v době volné polední hodiny. Dále byla vybavena další
třída moderní interaktivní tabulí a PC.
Někteří z vás měli již možnost si tyto novinky prohlédnout v době,
kdy probíhala Besídka pro rodiče, vy ostatní nakoukněte alespoň
prostřednictvím fotografií.
Mgr. Miroslav Adámek, ředitel školy

Dětské zastupitelstvo
V tomto školním roce jsme v předvánočním čase uspořádali soutěživé
klání v mistrovském skládání puzzle. Konkurence byla veliká, ale nikdo
se bez boje nevzdával. O konečném výsledku rozhodoval časový limit.
Podpořili jsme také dobrovolnou sbírku Občanského sdružení
Život dětem a částkou 1175 Kč přispěli na zkvalitnění zdravotnické
a přístrojové techniky na dětských odděleních nemocnic. Žáci měli
možnost přeměřit své síly ve skoku snožmo z místa, zasoutěžit si
v pexesu.
A co nás ještě čeká? Máme před sebou Barevný den, který, jak to
vypadá, bude opravdu barevný. Rozhlasovou relací si připomeneme
Den učitelů, síly si žáci přeměří v soutěži o Krále střelců hodem míče
na koš. Plánujeme taktéž výtvarnou soutěž na téma Namaluj svoji
maminku a vyvrcholením bude 2. ročník soutěže Skřipov hledá talent.
Máme před sebou kus práce, ale už se těšíme, že se nám to vše povede.
O naší činnosti je možné se informovat na www stránkách školy.
Mgr. Vlasta Večeřová

Lyžařský výcvik 2012 Praděd
„jak jsme si to užili“
V počtu 43 dětí a 5 instruktorů jsme v neděli 12. 2. dorazili na chatu.
Rychle jsme obsadili pokoje a hurá na kopec. Počasí bylo sice mrazivé,
ale slunečné. Po rozdělení do družstev už nám nic nebránilo ve výcviku.
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Všichni jsme si to užívali, možná až na úplné začátečníky, které
p. uč. Martinková „mučila“ na plácku u sjezdovky. To se však hned druhý
den změnilo, a když i naši začátečníci začali jezdit na vleku a sjíždět
kopec, byli z nich nejnadšenější lyžaři. V úterý jsme nechali odpočinout
unavené nohy a užili jsme si koupání v bazénu. Bohužel ve středu se
počasí zbláznilo. Ale ani tak jsme si nenechali lyže ujít a na sjezdovku
jsme vyrazili alespoň přes poledne, na chatě jsme se zabavili hodinou
zumby a promítáním filmů. Ve čtvrtek jsme si změřili síly ve slalomu
a pak už jsme se těšili na Rej masek a diskotéku. Uteklo to vše opravdu
rychle. V pátek jsme ještě polyžovali, sbalili batohy a hurá domů.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, vedoucí LV

Exkurze v Osvětimi
Holocaust, násilné vyvražďování Židů během druhé světové války,
patří k nejtragičtějším událostem moderních dějin. Je proto nutné
si toto závažné téma neustále připomínat a informovat o hrůzách
páchaných nacisty také současnou generaci. To bylo také cílem exkurze
v koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi, které se zúčastnili
žáci 9. ročníku a další zájemci z řad žáků druhého stupně naší školy.
Prohlídka komentovaná průvodkyní děti zaujala, místy šokovala
a samozřejmě rozesmutnila. Přirozeně si kladly otázku, jak je možné,
že se mohlo dít takové zlo, že je takto schopen ublížit člověk člověku.
Během exkurze se chovaly velmi důstojně, pozorně naslouchaly
výklad a zachovávaly pietu místu i obětem. Slečna průvodkyně je
nakonec pochválila se slovy, že „takto hodnou skupinu ještě táborem
neprovázela“. Na žáky tedy můžeme být právem hrdí a věřit, že
současná mladá generace si bude morálních hodnot, jako je lidskost
a svoboda člověka, vážit.
Mgr. Petra Darebníčková

Z činnosti školní družiny
Na konci loňského roku jsme ve ŠD vyhlásily anketu “Co si přeji od
Ježíška do školní družiny?“ A hned po Novém roce se mohli žáci těšit
z nových dárků - nových společenských her, stolního hokeje, stavebnice
lega pro holky i kluky, rotoped pro sportovce, puzzle a elektrické šipky.
www.skripov.cz
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U příležitosti pololetního vysvědčení jsme v tělocvičně uspořádaly
zábavné hry „ Srandošoky „. V únoru si v keramické dílně žáci vyrobili
keramiku dle svých nápadů a zároveň pomáhali při výrobě keramiky
pro jarní výstavku.
Dne 29. 2. 2012 jsme navštívily s žáky odpolední představení v kině
v Hradci nad Moravicí „Alvin a Chipmunkové“ (cca 27 žáků).
Začátkem března si žáci v soutěži „Za dobrodružstvím přírody“ (téma
zima) - rozvíjeli své smysly, postřeh, paměť různými hádankami,
křížovkami a hlavolamy. Jejich snaha byla sladce odměněna.

Ve dnech 17. 3. - 18. 3. 2012 jsme vystavovaly práce žáků i keramiku na
„Jarní výstavce v Jakubčovicích“, kterou každým rokem pořádá místní
Klub žen.
Jitka Dudysová

Zápis do mateřské školy
Základní škola a Mateřská škola Skřipov pořádá zápis pro školní rok
2012/2013
• ve Skřipově: 25. 4. 2012 od 14.00 - 17.00 hodin
• v Hrabství: 26. 4. 2012 od 14.00 - 17.00 hodin
Potřebné formuláře k zápisu si lze vyzvednout buď v MŠ nebo na
webových stránkách www.zsamsskripov.webpark.cz.
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Dětský maškarní ples
Dne 24. 3. 2012 bylo sobotní odpoledne dnem smíchu a radosti pro
všechny děti, které se zúčastnily maškarního plesu.
Maminky z Hrabství a Skřipova se převlékly za „šmoulí rodinku“ a ve
víru tance „šmoulí makareny“ přivítaly děti.
Děti se s úžasem a nadšením přidaly do „šmoulí atmosféry“, tance, her
a jiných aktivit, které pro ně „šmoulí rodinka“ připravila.
Sálem zněl smích, radost sršela z očí všech dětí...
V průběhu plesu jsme přivítali dětské mažoretky ze Slatiny, které svým
vystoupením pod vedením Martiny Konečné ukázaly svou nacvičenou
sestavu, která se moc líbila všem přítomným v sále. Mažoretky sklidily
zasloužený potlesk a my jim moc děkujeme za zpestření maškarního
plesu.
Ukončení maškarního plesu završila dlouho očekávaná tombola, při
které nikdo nepřišel zkrátka. Děti byly nadšené a pro nás pořadatele to
bylo vyznamenání za dobře odvedenou práci.
Touto cestou bych chtěla velice poděkovat všem sponzorům, bez nich
by nebylo možné splnit dětem radost a nadšení.
A přáli bychom si, aby příští rok byla spolupráce se sponzory také tak
skvělá, abychom mohli realizovat další krásný maškarní ples.
Dále bych chtěla vyjádřit svůj veliký obdiv organizátorům, „ŠMOULÍ
RODINCE“, kteří s velkým zápalem zorganizovali tento maškarní ples
pro děti. Byl to nespočet hodin příprav, aby vše klaplo tak, jak má. Po
celou dobu vytvářeli dětem „šmoulí atmosféru“, aby se dostaly do říše
svých oblíbených postaviček. Tato „šmoulí rodinka“ dokázala udržet
úsměv dětí po celou dobu maškarního plesu a vytrvale vymýšlela
aktivní činnost, při které byly děti velice nadšené.
Také nesmím opomenout klauna, který po celou dobu maškarního
plesu vytrvale tvaroval dětem nespočet balonků a tvořil z nich úžasné
tvary v podobě zvířátek a květin. Mnoha dětem, ale i dospělým tím
udělal velikánskou radost.
Velké poděkování taktéž patří DJ - Romanovi Cihlářovi za hudbu, kterou
nás celým maškarním plesem provázel.

www.skripov.cz
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Přeji organizátorům, aby jim jejich elán a nadšení při dalším pořádání
plesu vydržel co nejdéle. A aby příští maškarní ples byl stejně vydařený
jako tento „šmoulí“.
Děkuje Výbor SRPDŠ

Sportovní ples 2012
V sobotu 7. 1. 2012 proběhl v naší obci tradiční sportovní ples pořádaný
TJ Sokolem Skřipov. Příjemné prostředí Kulturního domu v Hrabství,
usměvavá obsluha spolu s výbornou hudební skupinou UNICA z Bolatic
zaručovaly dobrou zábavu všem „plesajícím“ až do brzkých ranních
hodin.
Atmosféru letošního plesu nám zpestřila travesti skupina NOČNÍ
HVĚZDY v podání slečny Peggy a Jenniffer, které sklidily potlesk za
předvedenou show. Největší úspěch ovšem tradičně měla vyhlášená
kuchyně rodiny Balharových, kterým bych chtěl touto cestou srdečně
poděkovat za jejich letitou spolupráci.
Zlatým vrcholem každého plesu je tombola, která by bez finančních či
věcných darů sponzorů nebyla tak bohatá. Sponzory letošního plesu byli:
Fa HON nábytek, Fa OPTYS, Petr Vícha, Hynek Tížek, Oldřich Žák, Petr
Bzonek, Lumír Dak, Jan a Lucka Melečtí, Jiří a Standa Víchovi, Ladislav
Jaroš, Radek Kubánek, Jiří Kubánek, David a Jana Binarovi, Škoule
a Kivka Cihlářovi, Jiří Vícha ml,. FA.ALMA PNEU, manželé Hynarovi,
Ing. Lumír Sedláček, Jiří Petráš, Liba Kubánková, Jiří Šindlář, Radek
Beil, Vítězslav Binar, Jan Lubojacký, manželé Sýkorovi, Ota Školoudík,
20
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Jaroslav Tesař, manželé Ulmanovi a pan Ladislav Vavrečka. DĚKUJEME.
Velký dík patří také všem „ochotníkům“, kteří se o příjemný průběh
plesu starali: Davidu Binarovi, Jirkovi Víchovi, Patriku Šalatovi, Pájovi
Cihlářovi, Dušanu Lindovskému, našim milým a usměvavým šatnářkám
Libě Kubánkové a Libě Cihlářové a všem, kteří se podíleli jak na samotné
přípravě plesu, tak na konečném úklidu sálu.
Závěrem bych chtěl všechny příznivce sportu a dobré zábavy pozvat na
ples za rok, který se bude konat 12. 1. 2013. Doufám, že se opět všichni
sejdeme a budeme se bavit tak skvěle jako letos.
Jiří Šalata, předseda TJ Skřipov

Fotbalové jaro 2012
Skřipovští fotbalisté vstoupí do jarních bojů okresní trojky v sobotu
24. března. Na domácí půdě přivítáme tým Nových Sedlic, který
po podzimní části přezimoval v tabulce na druhé příčce za prvními
Vávrovicemi.
Zájemcům skřipovské kopané předkládáme časový rozpis všech jarních
zápasů.
NIKOL NÁPOJE III. třída sk. „B“ - MUŽI - JARO 2011
SO

24. 3.

15.00

NE

1. 4.

15.30

SO

7. 4.

15.30

NE

15. 4.

15.30

SO

21. 4.

16.00

SO

28. 4.

16.00

Skřipov - N.Sedlice
Holasovice - Skřipov
Skřipov - Brumovice
Kyjovice - Skřipov
Skřipov - Chvalíkovice
Slavkov „B“ - Skřipov

SO

5. 5.

16.30

SO

12. 5.

16.30

SO

19. 5.

17.00

SO

26. 5.

17.00

SO

2. 6.

17.00

SO

9. 6.

17.00

Vávrovice - Skřipov

SO

16. 6.

17.00

Březová - Skřipov

www.skripov.cz

Skřipov - Otice „B“
Budišov n.B - Skřipov
Skřipov - Deportivo Opava
Hlavnice - Skřipov
Skřipov - Vítkov „B“
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Naše fotbalová přípravka přivítá k prvnímu mistrovskému utkání žáky
z nedalekého Komárova. Příznivcům nabízíme rozpis všech utkání žáků.
OSTROJ soutěž starší přípravka – MINI žáci 1+4
SO

7. 4.

14.00

PÁ

13. 4.

16.00

SO

21. 4.

14.30

PO

30. 4.

16.30

SO

5. 5.

15.00

PO

14. 5.

17.00

Skřipov - Komárov
Strahovice - Skřipov
Skřipov - Háj ve Slezsku
Suché Lazce - Skřipov
Skřipov - Velké Hoštice
P. Polom - Skřipov

ST

23. 5.

17.00

Štítina - Skřipov

SO

26. 5.

15.00

Skřipov - Oldřišov

SO

2. 6.

10.00

Štěpánkovice - Skřipov

Přijďte povzbudit naše malé i velké fotbalisty. Na Vaši návštěvu se těší
hráči a pořadatelé.
Jiří Vícha

Sportovní a kulturní akce chystané
v roce 2012 v areálu TJ Sokol Skřipov
• Dětský den
• Karnevaly

Tenisový kurt a členské příspěvky
pro r.2012
Výbor TJ Sokol Skřipov schválil pro letošní tenisovou sezónu menší
změny, týkající se správy tenisového kurtu. Návštěvníci našeho kurtu
budou rozděleni do 3 kategorií. Členové TJ získají nejvíce výhod
a možností zahrát si tenis i ping pong, který bude opět otevřen veřejnosti
po opravě podlahy v bývalé obřadní síni, plánované na jarní měsíce.
Tato oprava bude financována z peněžních prostředků TJ Sokol Skřipov,
a pokud to rozpočet obce dovolí, tak i z něj.
22
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1. kategorie: ČLENOVÉ TJ, kteří budou mít ZDARMA vstup na

tenisový kurt a PINEC
• Muži 200 Kč
• Mládež do 18 let a ženy zaplatí 100 Kč,
• Čestní členové jsou osvobozeni od členských poplatků
2. kategorie: ČLENOVÉ TJ, kteří nebudou chtít využívat ani tenisový
kurt ani PINEC
• Muži 100 Kč
• Ženy a mládež 50 Kč.
3. kategorie: NEČLENOVÉ TJ
Cena tenisového kurtu pro 2. a 3. kategorii je stanovena na: 50 Kč/
hodinu pro dospělé a 25 Kč/hodinu pro mládež .
V případě hry člena 1. kategorie s ostatními zaplatí ostatní kategorie
dle ceníku. Zvýšení ceny vstupného na kurt odráží růst cen antuky
a poplatku za vodu.
O záležitosti tenisového kurtu se bude starat jako v minulém roce
Pavel Sýkora, který bude vydávat klíče a inkasovat poplatky.
Jiří Šalata, předseda TJ Skřipov

Poděkování
TJ Skřipov děkuje svým členům p.Viktoru Cihlářovi a Jiřímu Šindelářovi,
kteří koncem minulého roku získali pro naše TJ finanční dar od
p. Ivo Nováka Fa Opacar s.r.o na pořízení tréninkových míčů. Za jejich
přímluvu a získání tohoto finančního příspěvku už v tak nelehké době
ještě jednou děkujeme.
Jiří Šalata, předseda TJ Skřipov

3. ročník PINGPONGMÁNIE
Poslední lednovou sobotu tj. 28. 1. 2012 se uskutečnil turnaj ve stolním
tenise. Po zaregistrování a rozlosování skupin začaly v tělocvičně
ZŠ Skřipov nelítostné boje.
V kategorii žáků si vedl nejlépe Adam Bartusek, druhé místo obsadil
Štěpán Řeháček a na třetím místě skončil Lukáš Šalata.
www.skripov.cz
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V ženské kategorii zvítězila Renáta Martináková, druhé místo vybojovala
Zuzka Šindlářová a třetí vydobyla Jana Binarová.
V mužské skupině zvítězil Jiří Vícha Junior před Ladislavem Jarošem
a třetí příčku obsadil František Kolařík.
Poděkování patří všem účastníkům turnaje, kterých bylo celkem 26.
Děkuji také řediteli ZŠ Skřipov panu Miroslavu Adámkovi a obecnímu
úřadu s panem starostou Radimem Čechem v čele za výbornou
spolupráci při přípravě turnaje. Za přípravu občerstvení patří dík mé
ženě Sylvě. Věřím, že si všichni dobře zahráli a zúčastní se na dalším
ročníku ještě v hojnějším počtu.
Jiří Vícha
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Ples SK Slezan
Dne 28. 1. 2012 se uskutečnil v sále Kulturního domu v Hrabství
3. SLEZSKÝ PLES, který organizačně připravili členové SK Slezan Skřipov.
K tanci a poslechu hrála osvědčená hudební skupina TOM MIDI.
K dispozici byla výborná domácí teplá večeře, čerstvé slezské
koláčky, chutné jednohubky, káva, čaj a pestrá nabídka v barech. Po
úvodní hudební sadě vystoupila taneční skupina žáků ZŠ Skřipov pod
vedením paní učitelky Mgr. Vlasty Večeřové s ukázkou country tanců.
V dalším průběhu plesu následovalo taneční vystoupení dětí z kroužku
ZUMBATOMIC pod vedením paní Michaely Kubánkové. Po půlnoci
proběhlo losování bohaté a pestré tomboly. Během plesu panovala
dobrá nálada a uvolnění z běžných starostí. Srdečně zveme všechny
milovníky tradičních venkovských plesů na 4. SLEZSKÝ PLES, který
připravujeme na 26. 1. 2013 v Kulturním domě v Hrabství.
Členové SK SLEZAN SKŘIPOV

Taneční 2012
Od září 2012 se v Kulturním domě v Hrabství budou pořádat taneční
večery pro začátečníky pod vedením tanečního mistra Mirka Spáčila
z Opavy a pod organizačním zajištěním SK Slezan Skřipov.
Podmínkou realizace je přihlášení 25 párů. Přihlášky přijímá do
30. 6. 2012 MUDr. Stanislav Štencel, tel.: 732 378 260. Cena bude
upřesněna.
MUDr. Stanislav Štencel.

Ples ČČK Hrabství
„Byla sobota 4. února 2012 a do Kulturního domu v Hrabství se stejně
jako v minulých letech sjížděli hosté našeho tradičního společenského
plesu. Skupina Domino opět zářila na pódiu, kuchyně pod vedením paní
Balharové lákala na chutnou večeři a manželé Vranešicovi s Vlasťou
Ulmanem s úsměvem vítali žíznivé tanečníky. A zase bylo veselo…“
Za všechny organizátorky plesu děkuji všem za to, že nás tímto podporují
a pomáhají nám, abychom mohli zase my připravovat a pořádat další
akce. Velký dík patří také dětem ze Zumbatomic pod vedením paní Míši
www.skripov.cz
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Kubánkové, které na našem plese vystoupily s ukázkou svého umění.
Pro letošní rok plánujeme další setkání všech členů ČČK v Hrabství
spojené s přednáškou o první pomoci, která bude určena všem
případným zájemcům.
Také bychom byly rády, aby se malou tradicí stal „Hrabský piknik“
u příležitosti konce prázdnin. Jsme rády, že se ten loňský 1. ročník velmi
líbil, dospělí i děti přišli, bavili se, přinesli velké množství výborných
dobrot na piknikový stůl a společně jsme strávili příjemné odpoledne.
Vždyť v dnešní uspěchané době, kdy má každý svých starostí a trápení
dost, je takových příležitostí k přátelskému setkávání bez negativních
emocí tak málo…
Stále také pokračuje cvičení ve stylu ZUMBY, každý čtvrtek od 17.45 hod.
v tělocvičně ve Skřipově, tak si přijďte zatančit a odreagovat se.
Těšíme se i v letošním roce na všechny naše příznivce a přátele nejen
na našich akcích.
Věra Havrlantová, ČČK Hrabství

Med přímo od včelaře
Směs medů ze zemí ES a mimo ES, píše se na většině sklenek s medem,
které koupíte v českých obchodech. V praxi to většinou znamená, že
ve skleničce je smíchaný med z Jižní Ameriky, Číny s trochou českého.
Med se pomalu rozehřívá a pak putuje do velkých nerezových tanků.
Do nich se slévají medy z různých koutů světa a průhledným plastovým
potrubím pak už putuje ona směs „ze zemí ES a mimo ES“. Některé jsou
dokonce pančované lacinými sirupy z třtiny, kukuřice nebo obilí.
Barva a tekutost jsou vlastnosti, které v souvislosti s medem skloňují
snad všichni. Zákazníci chtějí tekutý med a ten český dříve nebo později
zkrystalizuje, protože krystalizace je přirozenou vlastností medu.
Nejlevnější řepkový med kvůli vysokému podílu glukózy tuhne rychleji
než jiné medy. Věčně tekuté a barevně atraktivní medy, po jakých
supermarkety a hlavně zákazníci volají, však mají svou stinnou stránku.
Státní veterinární správa, která medy spolu s potravinářskou inspekcí
kontroluje, potvrdila, že právě medy označené kouzelnou formulkou „ze
zemí ES a mimo ES“ patří z hlediska kvality k těm nejproblematičtějším.
Odhalit pančovaný med můžete vyzkoušet i podomácku: stačí med
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Zpravodaj Skřipova a Hrabství

nalít do vody. Pokud mu trvá, než se rozpustí, je to pravý med. Jestli se
rozpustí už cestou ke dnu, bude „říznutý“ levnou náhražkou. Chcete-li
med vyzkoušet přímo v obchodě, nabízí se ještě jedna možnost. Prostě
otočte skleničku dnem vzhůru a sledujte, jak rychle se vzduchová
bublina, která byla pod víčkem, přemístí ke dnu. Pokud se tak stane
v mžiku, je to podezřelé.
Pančování se netýká medů prodávaných přímo včelaři, jak se říká
„ze dvora“. Včelaři totiž nejsou na falšování vybaveni, u nich můžete
nejvýš narazit na med s vyšším obsahem vody, než má mít. Falšování se
odehrává u překupníků nebo tam, kde se med balí. Velcí zpracovatelé
proženou med příliš vysokou teplotou nebo med ohřívají opakovaně
a tím jej kazí. Zahříváním nad 45°C rapidně ubývá látek, díky nimž je
med považován za přírodní lék: vitamínů, minerálů či enzymů. Právě
menší množství prospěšných látek, které se ztratí během opakovaného
zahřívání, je kromě vlastenectví dalším dobrým důvodem, proč se
vyplatí chodit pro med přímo ke včelařům.
Vyňato z Magazínu Víkend z 16. 12. 2012, str. 25, článek „Byznys
v barvě zlata“
Antonín Skuplík, člen ZO Č.S.V. v Hradci nad Moravicí

Představujeme Centrum
pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s.
Cílem Centra pro zdravotně postižené je poskytovat individuální pomoc
osobám se zdravotním postižení při zmírňování a překonávání potíží,
které je v důsledku jejich zdravotního stavu postihují.
V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady z oblasti
příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu a na zvláštní pomůcku, dávek
státní sociální podpory, invalidních důchodů, slev a výhod pro osoby
se zdravotním postižením. Informujeme o výhodách souvisejících
s průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P a souvisejících změnách. Pomáháme
s výběrem sociální služby a s orientací v sociální reformě platné od
1. 1. 2012. Nabízíme pomoc se sepisováním žádostí, podáváním
námitek nebo odvolání a jsme schopni zapůjčit na nezbytnou dobu
www.skripov.cz
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také kompenzační pomůcky, jako jsou schodolez, vanová sedačka
nebo třeba chodítko. V poslední době je také velmi žádané pracovní
poradenství, v rámci kterého poskytujeme zejména pomoc s napsáním
životopisu, vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálně výuku práce
na počítači a zprostředkování informací z oblasti pracovního práva.
Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální přístup, anonymita
a profesionalita. Naše služby jsou určeny nejen osobám se zdravotním
postižením, ale také jejich blízkým a seniorům.
Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, je osobní
asistence. Tato služba má v systému sociálních služeb své nezastupitelné
místo. Osobní asistence spočívá v pravidelné docházce osobního
asistenta za klientem. Služba je určena pro osoby se zdravotním
postižením a pro seniory. Osobní asistent pomáhá uživateli zvládat
běžné denní úkony a aktivity jako třeba oblékání, hygienu, polohování,
přesuny, dohled, doprovody k lékaři, na úřady, přípravu jídla nebo péči
o domácnost. Od letošního roku služba nabízí řešení také pro ty, kteří
potřebují individuální bezbariérovou dopravu např. k lékaři, do školy, za
svými koníčky nebo kamkoliv jinam.
Centrum pro zdravotně postižené sídlí na ulici Liptovská 21 v OpavěKylešovicích. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky na čísle
553 734 109 nebo elektronicky: czp.opava@czp-msk.cz. Další
informace naleznete na webových stránkách www.czp-msk.cz.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
detašované pracoviště Opava

Senioři, žijte naplno
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího
věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
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Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se
s vašimi vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových
blocích, vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr
(tj. půl roku), nabitý novými informacemi
a zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky
na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně:
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se
můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz
INZERCE >>

www.skripov.cz
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INZERCE >>

DUŠEK KUCHYNĚ A INTERIÉRY
výroba nábytku na zakázku
www.truhlarstvi-dusek.cz
Marek Dušek
tel.:604 923 191
ul. Kasárenská 14 A, Opava-Předměstí

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 6. 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
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Duben 2012
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vybouchne na raketové základně rocková kapela Uran

1700
2000

sjezd účastníků
vyjížďka po okolí
zastávka v Motobaru u Hanky,
soutěže o ceny, občerstvení
návrat na základnu
losování tomboly

Občerstvení zajištěno, soutěže o hodnotné ceny, zábava až do rána
Půlnoční překvapení a ohnivá show!!!

V 1900

Program dne:

00

8 -12
1400
1500
00

v areálu minipivovaru SLEZAN

RAKETOVÁ ZÁKLADNA POŽAHA

26. 5. 2012

MOTOSRAZ
SKŘIPOV

IX. ROČNÍK

