Adventní čas - Čtyři svíčky
Hořely čtyři svíčky na adventním
věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak
si povídají. První svíčka řekla:
„Jmenuji se MÍR, moje světlo
sice svítí, ale lidé žádný mír
nedodržují.“ Její světélko bylo čím
dál tím menší, až docela zhaslo.
Světlo druhé svíčky se zachvělo
a řeklo: „Jmenuji se VÍRA, ale
jsem zbytečná, lidstvo nechce
nic o bohu vědět, nemá tedy
cenu, abych svítila.“ Průvan zavál
místností a druhá svíčka zhasla.
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila
třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA.
Už nemám sílu, abych hořela.
Lidé mě odstavili na stranu. Vidí
jen sami sebe a žádné jiné, které

by měli mít rádi.“ A s posledním
záchvěvem zhasla i tato svíce.
Vtom vešlo do místnosti dítě,
podívalo se na svíčky a řeklo:
„Vy přece musíte svítit, a ne být
zhaslé!“ A skoro začalo plakat.
Vtom se přihlásila ke slovu čtvrtá
svíce a pravila: „Neboj se! Dokud
já svítím, můžeme spolu i ostatní
svíčky znovu zapálit. Jmenuji
se NADĚJE.“ Dítě zapálilo od
této svíčky ty ostatní a znovu se
rozsvítilo v celé místnosti.
Plamen této svíce NADĚJE by
neměl nikdy ve tvém životě
zhasnout! A každý z nás by měl
plameny MÍR, VÍRA, LÁSKA
a NADĚJE neustále udržovat.

Vážení spoluobčané, jménem svým, ale také jménem všech zastupitelů
obce Vám přeji krásný adventní čas, klidné a pohodové vánoční svátky
a snažme se všichni, aby nám ta předvánoční a vánoční atmosféra
vydržela co nejdéle v pevném zdraví a vzájemné úctě.
Váš starosta Radim Čech
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Usnesení
9. zasedání ZO Skřipov konaného dne 14. 11. 2011
v KD Hrabství
Zastupitelstvo obce schvaluje:
63/9 program zasedání
64/9 rozpočtové opatření č. 4
65/9 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové
výši Kč 6 600,66/9 uzavření smlouvy o dílo „Projektová dokumentace cesta k Pile
Hrabství“ s Ing. Zbyňkem Novákem
67/9 uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Skřipov“ s firmou Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
68/9 informaci zástupce Policie ČR v Hradci nad Moravicí
o bezpečnostní situaci v obci
69/9 zprávu starosty obce o výsledku rozhodčího řízení ve věci
kolového rýpadla
Zastupitelstvo obce ukládá:
70/9 finančnímu výboru zapracovat do rozpočtového opatření č. 5
úhradu druhé splátky za kolové rýpadlo

4

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Beseda s jubilanty
Dne 9. 11. 2011 jsme v obřadní místnosti přivítali 4 občánky a blahopřáli
11 jubilantům. Po slavnostním obřadu byli jubilanti pozvání na besedu
s důchodci do školní jídelny, kde byl pro všechny připraven bohatý
program učitelkami školy. Všichni přítomní obdrželi malé pohoštění, při
kterém si zavzpomínali na uplynulá léta. Příjemným zpestřením byla
také malá výstavka alb.
Blíží se konec roku a s ním také bilancování všeho, co jsme udělali či
neudělali. V našich obcích žije celá řada občanů, kteří jsou odkázáni na
pomoc druhých, ať už rodinných příslušníků či organizací, zajišťujících
péči o sociálně a zdravotně potřebné občany. Péče o tyto občany
vyžaduje mnoho pochopení, pokory, trpělivosti a především lásky
a obětování. Za tuto nelehkou práci si všichni ti, kteří pomáhají svým
blízkým, zaslouží úctu a poděkování.
Veronika Víchová, Eva Víchová

Humanitární sbírka
V letošním roce proběhla sbírka poněkud dříve, a to již ve dnech
2. a 3. září 2011. S ČČK Hrabství se nám opět podařilo odevzdat docela
velké množství šatstva, obuvi a skla.
Klidné prožití Vánoc a v novém roce 2012 hodně zdraví přejí
zahrádkáři Skřipov

Tříkrálová sbírka K+M+B 2012
V sobotu 7. ledna 2012 se bude konat tříkrálová sbírka v obou částech
obce Skřipov.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 je opět určen na zkvalitnění péče
o seniory, na mobilní hospicovou, pečovatelskou a ošetřovatelskou
službu a na stacionář pro seniory. Nově bude část výtěžku věnována
mateřskému centru Neškola na provoz, rozvoj projektů, dále na
dovybavení nábytkem sociálně terapeutické dílny a na program
alternativní komunikace.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charita Opava
www.skripov.cz
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Oznámení
MUDr. Stanislav Štencel ordinuje během vánočních a novoročních
svátků jen ve Skřipově a jen pro akutní případy.
23. 12. 2011

neordinuje

27. 12. 2011

7.00 - 9.00

28. 12. 2011

7.00 - 9.00

29. 12. 2011

7.00 - 9.00

30. 12. 2011

7.00 - 9.00

Radostné Vánoce a vše dobré v novém roce přeje
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař.

Termíny plesů v KD Hrabství
7. 1. 2012

TJ Sokol Skřipov

14. 1. 2012

SDH Skřipov

21. 1. 2012

SDH Jakubčovice

28. 1. 2012

SK Slezan Skřipov

4. 2. 2012

ČČK Hrabství

11. 2. 2012

SRPDŠ Skřipov

18. 2. 2012

Obecní ples

25. 2. 2012

SDH Skřipov – maškarní ples

Volby do školské rady
Rokem 2011 skončilo 3-leté funkční období práce Školské rady
při ZŠ a MŠ Skřipov, která pracovala ve složení: Jana Pastyříková,
MUDr. Stanislav Štencel (zástupci rodičů), Eva Ulmanová, Jitka
Kubánková (zástupci obce), Mgr. Eva Víchová, Mgr. Julie Válková
(zástupci pedagogů). Děkujeme za jejich zodpovědnou práci.
Ředitel školy vyhlásil na den 10. 1. 2012 volby do nové školské rady.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých
žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy,
6
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zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zákonní zástupci
žáků (rodiče) volí 2 členy školské rady.
Zákonní zástupci odevzdali 39 návrhů s celkem 25 jmény kandidátů do
voleb. 59 rodičů odevzdalo návrhový lístek bez navrženého kandidáta.
Zbývající rodiče návrhový lístek neodevzdali. Navržení kandidáti musí
s kandidaturou souhlasit. Do 13. 12. 2011 navržení kandidáti odevzdají
řediteli školy písemný souhlas nebo nesouhlas s kandidaturou.
Ředitel školy pak sestaví konečnou kandidátní listinu, kterou zveřejní
(na webu školy apod.). Volby pak proběhnou v budově školy dne
10. 1. 2012 od 15 do 17 hodin (společně s třídními schůzkami). Sledujte
www.zsamsskripov.webpark.cz
Miroslav Adámek, ředitel školy

Poděkování
Poděkování patří všem sponzorům ZŠ a MŠ Skřipov. Za kalendářní
rok 2011 sponzoři přispěli na vybavení základní školy, školní družiny
a mateřské školy celkovou částkou Kč 62 000,-. Dále jsme byli
obdarováni a.s. Skyport Praha čtyřmi sestavami kvalitních počítačů
značky Dell, které začleníme do nově budovaného ICT centra základní
školy. Velmi děkujeme a doufáme, že budeme v přízni dárců i v příštím
roce. Zároveň vyzýváme přátele naší školy k přispění jakékoliv částky
nebo vhodného věcného daru či služby. To vše pak v součtu zpříjemní
prostředí školy, obohatí volnočasové aktivity a v neposlední míře
zkvalitní výuku. S každým sponzorem uzavíráme darovací smlouvu, ve
které je možné upřesnit účel daru. Na vlastní přání může dárce zůstat
anonymní.
Děti a žáci školy

Tma pomíjí a světlo přichází
Advent a Vánoce v sobě mají velkou symboliku světla. Jsou v zimě, kdy
jsou dny krátké a často i v době, kdy je slunce nad obzorem, pošmourné
a temné. Advent však nabízí světlo svíček na adventním věnci a o Hodu
Božím vánočním se chrámy rozzáří světlem a propuknou v jásot nad
narozením toho, kdo je světlem světa a kdo všechny lidi zve a vede
do světla svého. O tomto světle a o vánoční radosti ví v křesťanském
www.skripov.cz

7

světě každý člověk, bez ohledu na to, zda je sám křesťan nebo ne.
Úměrně tomu, jak je původní význam Vánoc zapomínán, potřeba
důrazu na jejich duchovní smysl roste. Moderní společnost užívá
Vánoc jako prostředek ke zvýšení odbytu všemožného zboží. Avšak
jednostrannému soustředění na konzum, požitek a přepych je třeba
stavět úměrnou protiváhu zdůrazňující duševní hodnoty. Nejde
přece jen o to, co si člověk může užít, co může sníst a vypít, nejde jen
o požitky těla. Jde o to, kam se obrátí duch člověka. Hodnoty ducha
jsou láska, radost, pokoj, solidarita, přátelství, spravedlnost, upřímnost,
pravdivost,... . Takovými hodnotami jsou naplněny pravé Vánoce. Tento
výrazný poukaz na ducha je velmi významný zvlášť v době, která se
snad až příliš soustřeďuje na hmotné bohatství a tělesný požitek.
Přeji všem dětem a žákům, jejich rodičům a všem občanům Hrabství
a Skřipova: Ať nás všechny společně po celý další rok provázejí dary
pokoje, míru, zdraví a lásky.
Miroslav Adámek, ředitel školy

Ekoškola
Milí čtenáři, proč vám píšu? Inspirací mi asi byla jedna má žákyně,
která pronesla: „Paní učitelko, to je hrozné, minulý rok, když nastoupila
nová paní učitelka, tak založila na naší škole parlament a různé soutěže
a tak…, teď jste přišla vy a zase tady máme nějakou tu ekoškolu…
a recyklování…“, pronesla to uprostřed práce nad tvorbou ekokoutku,
ale s nadšením v hlase :-) Takže, co že se to v naší skřipovské škole
vlastně děje nového?
Škola se za podpory pana ředitele a paní zástupkyně zapojila do
mezinárodního programu EKOŠKOLA. Asi se ptáte, o co vlastně jde
a k čemu je to dobré? Kromě toho, že environmentální výchova neboli
ekologická výchova je jedno z průřezových témat vzdělávání, a je tedy
úkolem školy žáky v této oblasti vzdělávat, je ještě něco důležitějšího,
a to uvědomit si např. ,že žijeme v pěkné krajině. A proto pěstovat
v dětech dobrý vztah k přírodě a životnímu prostředí, je moc důležité.
Co to je Ekoškola?
• mezinárodní program Sdružení TEREZA, v rámci kterého žáci snižují
ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí
a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí
8
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• program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů,
vedení školy i místní komunity
• úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola

Kdo je Sdružení TEREZA?
• vizí sdružení je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu
a místo, kde žijí, rozumějí životnímu prostředí a jednají v souladu
s udržitelným rozvojem
• posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost budou
vytvářet
• usiluje o to, aby děti:
• MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí
• ROZUMĚLY životnímu prostředí
• DĚLALY něco pro udržitelný rozvoj
Momentálně začínáme, sestavujeme Ekotým, chystáme se provést
analýzu stavu školy z hlediska ekologie, naplánovat a provést změny.
Cesta k získání mezinárodního titulu Ekoškola bude dlouhá, ale všichni
věříme, že úspěšná…držte nám palce!
EKOTÝM:

www.skripov.cz
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Otevřený dopis dětí
nejen rodičům a zastupitelům obce Skřipova:

Soutěž RECYKLOHRANÍ v naší škole
Naše škola se zapojila do programu a soutěže Recyklohraní a přidala se
tak k více než 2400 školám z celé ČR! Cílem této soutěže je prohloubit
znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenosti se sběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za
sběr a řešení úkolů získávají žáci body, které pak mohou ve speciálním
internetovém katalogu vyměnit za různé odměny. Účast v projektu
je bezplatná a zdarma škola získala nádoby na třídění a speciální
výukovou sadu EKO Abeceda. Pěknou odměnou je i nadšení nejen
žáků, ale i nás dospěláků, takže všichni teď chodíme do školy nejen
se svačinou, ale také s nějakou tou vybitou baterkou nebo rozbitým
elektrospotřebičem :-)
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Plnění úkolu soutěže Recyklohraní v MŠ

Za školu Lenka Martinková – koordinátor EVVO

Třídění odpadů
Vážení spoluobčané,
otázka třídění odpadů je stálou otázkou, kterou se zabýváme. V příštím
roce plánujeme rozšířit službu svozu tříděného odpadu způsobem,
jakým dnes svážíme plasty. Dalšími barevnými pytli bychom sváželi
papír a také kartónové krabice od mléka a džusů přímo od Vašich vrat.
O dalším postupu Vás budeme informovat.
Obecní úřad

10 bodů pro přírodu
1. VYPÍNEJTE OSVĚTLENÍ, KDYŽ JE NEPOTŘEBUJETE

Můžete ušetřit přibližně 1500 Kč/rok a ušetřit přibližně 400 kg
emisí CO2!
2. POUŽÍVEJTE MATERIÁLY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Například nápojové kartony místo plastových lahví. Ty jsou
www.skripov.cz
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vyrobeny z více než 70% z obnovitelného zdroje - ze dřeva.
3. POUŽÍVEJTE LÁTKOVOU NÁKUPNÍ TAŠKU
Zapomeňte na papírové či igelitové tašky. Přispějete tak
k vyčištění přírody od igelitových strašáků a ke snížení škodlivých
emisí vznikajících při jejich výrobě.
4. TŘIĎTE NÁPOJOVÉ KARTONY OD MLÉKA
Z materiálu získaného ze všech obalů od trvanlivého mléka,
které u nás vypijeme a jehož obaly vytřídíme za rok, by se mohlo
postavit až 1650 ekologických rodinných domů.
5. MÍSTO KOUPÁNÍ VE VANĚ SE SPRCHUJTE
Plná vana znamená asi 100 - 150 litrů vody, při sprchování
spotřebujete jen třetinu. Ušetříte tedy za vodu i energii.
6. ŠETŘTE VODOU - SLADKÁ VODA JE VZÁCNÁ
Člověk spotřebuje asi 200 litrů vody denně, přičemž jen 5 - 10
litrů vody je pro něj životně důležitých.
7. JEZDĚTE VLAKEM MÍSTO AUTEM
Jedna osoba cestující sama autem vyprodukuje třikrát více emisí
CO2 na km, než kdyby cestovala vlakem nebo veřejnou dopravou.
8. PERTE PRÁDLO NA NÍZKÉ TEPLOTY
Praním v teplé, nikoliv horké vodě ušetříte až 50% energie.
9. JEZTE POTRAVINY PĚSTOVANÉ U NÁS
Letecká přeprava zboží z jednoho konce světa na druhý vytvoří
1700x více emisí CO2 než přeprava nákladním automobilem do
50 km
10. VYPÍNEJTE POČÍTAČ, KDYŽ HO NEPOUŽÍVÁTE
Ušetříte tak až 20% své denní spotřeby elektrické energie.

Dětské zastupitelstvo
Školní rok 2011/2012 jsme zahájili vzpomínkou na prázdniny,
a to výtvarnou soutěží. Do soutěže se zapojili téměř všichni žáci
a vyhodnocení poroty, kterou tvořili členové Dětského zastupitelstva,
nebylo vůbec jednoduché. Podpořili jsme dobrovolnou sbírku Kůň
terapeut, kde zakoupením „Hopiku“ v ceně 25,- Kč jsme pomohli dobré
věci – přispěli částkou 1250,- Kč na výcvik a krmení koní pomáhajících
nemocným lidem. Žáci měli možnost přeměřit své síly v přeskoku přes
12
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švihadlo v daném časovém intervalu. Věřte, nevěřte, dá to opravdu
fušku vydržet 1 minutu přeskakovat co nejrychleji. Našli se i takoví,
kteří své vítězství obhájili z loňska.
V předvánočním čase nás čeká soutěživé klání v mistrovském skládání
puzzle. Děti se už moc těší, až přeměří své síly. A co nás ještě čeká?
Soutěž ve skoku snožmo z místa, turnaj v pexesu, Barevný den, Král
střelců na koš…však uvidíte. O naší činnosti je možné se informovat na
www stránkách školy.
Vlasta Večeřová

Mikuláš ve škole
Jako každý rok, tak i letos přichystali naši nejstarší žáci pro své kamarády
ze ZŠ i MŠ „Mikulášskou nadílku“. Mikuláš navštívil žáky v mateřské
škole i ve všech třídách ZŠ, zhodnotil jejich chování a andělé předali
dětem drobné dárky, které pro ně přichystaly třídní učitelky. Kromě
Mikuláše a andělů nechyběli ani nerůznější čerti a čertice. Ti měli za
úkol nehodné žáky potrestat.
Kromě Mikulášské nadílky bylo pro děti v tento den připraveno také
divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové. Děti
z MŠ a žáci 1. stupně zhlédli veselou „Africkou pohádku“. Jednalo se
o kombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat
ztvárněných netradičními loutkami. Ve třech veselých příbězích plných
písniček a překvapení se děti dověděly o Africe, její přírodě a zvířatech.
Pro žáky 2. stupně si herci připravili vystoupení s názvem Legenda
V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla. Představení bylo
ukázkou nejslavnějších divadelních her autorů J. Voskovce a J. Wericha.
Mikuláš se ve škole vydařil a teď už na Mikuláše můžeme jenom
vzpomínat a těšit se na příští rok.
Eva Víchová

Naše ŠD
V měsíci září jsme s žáky ve ŠD podnikli cestu za pokladem na téma
„Podzim kolem nás“ a zasportovali jsme si v netradičních disciplínách
při sportovním odpoledni s opékáním špekáčků.V říjnu pak na nás
čekal 2. ročník HALLOWENNU -průvod strašidel vesnicí s následnou
večerní diskotékou a soutěžemi v družstvech Lebkounů, Netopýrů,
www.skripov.cz
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Žroutů a Démonů. Na děti čekal bohatý program a následné spaní
v prostorách ŠD a MŠ (38 žáků). V listopadu jsme navštívili dvě
odpolední filmová představení v Hradci nad Moravicí - „Saxána
a lexikon kouzel“ a „Šmoulové“. Žáci měli o obě představení velký
zájem. Za krásného listopadového odpoledne si naši žáci vyzkoušeli
znalosti v „Přírodovědné soutěži“ - poznávali naše stromy, plody,
ovoce, zeleninu, ekosystémy, zvířata apod. Ve dnech 19.-20. 11. 2011
jsme se zúčastnili spolu s pracemi žáků naší ZŠ „Adventní výstavky“
v Jakubčovicích pořádanou místním svazem žen. Zde jsme prezentovali
práce našich žáků. Konec roku 2011 jsme oslavili pečením perníčků
a ertovskými soutěžemi.

Nakonec bychom rády poděkovaly za sponzorský dar pro naši ŠD ve
výši 3 000,- Kč (sponzor nechtěl být jmenován). DĚKUJEME.
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Pozvánka
Žáci ZŠ ve Skřipově a ZUŠ v Hradci nad Moravicí Vás zvou na

Vánoční koncert
do kostela ve Skřipově ve středu 28. 12. 2011 v 16.00 hodin.
Využijte tuto vánoční dobu k příjemně prožitému odpoledni.

Rozsvěcování vánočního stromu
Stává se již pěknou tradicí, že se na počátku prosince sejdou občané
Skřipova u vánočního stromečku. Také v letošním roce jsme se sešli
v neděli 4. 12., abychom společně rozsvítili vánoční stromeček. Ten byl
rozsvícen na pokyn pana starosty okolo 16. hodiny. Než se stromeček
rozsvítil, popřál starosta obce pan Ing. Radim Čech všem občanům
pěkné svátky a poděkoval těm, kteří se na organizaci akce podíleli.
Děti z MŠ a ZŠ pásmem veršů a koled navodily blížící se vánoční
atmosféru. Občané se mohli občerstvit teplým čajem, svařeným vínem
a perníčkem. Stromeček bude zdobit naši obec po celý měsíc prosinec.
Víchová Eva

Dopis Ježíškovi
Milý Ježíšku,
moc se na Tebe těším. Léto je krásné, ale zima je bílá a kouzelná.
Mám ji moc ráda. Zatím u nás není žádný sníh. Mám ráda vůni Vánoc
a vánočního stromečku. Těším se na to, až budeme večeřet vánočního
kapra, až půjdeme ke stromečku a rozdáme si dárečky. Přeji si, ať jsme
po celý rok zdraví.
							

Natálka
Natálie Jakubová, 5. ročník

www.skripov.cz
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Z básnické tvorby
Štědrý večer
Zvoneček zvoní a jedlička v pokoji lesem voní.
Strojíme stromeček a těšíme se na to,
že nám Ježíšek přinese dáreček.
Jíme kapříka, pak jdeme ke stromečku,
podíváme se a tam je plno dárečků.
Jeden je pro mě, jeden pro bratra
a pro malého bratrance tam stojí velká Tatra.
I pro maminku a tatínka dáreček byl,
Štědrý večer se nám opravdu vydařil.

Mikuláš
Mikuláš je hodný pán,
nosí dětem marcipán
a zlobivým brambory
do taťkovy bačkory.
Kristýna Balharová , 5. ročník

Adam Dušek , 5. ročník

Vánoce
Vánoce, Vánoce, šťastné a veselé,
zpívejte koledy, zpívejte přátelé.
Teplo je v domečku,
venku nám nasněží,
čekáme na dárky, které nám Ježíšek nadělí.

Zima
Vánoce jsou pěkné svátky,
každý je má rád,
krásné jsou i zimní hrátky,
jdeme sáňkovat.
Natálie Jakubová, 5. ročník

Klára Dudysová , 5. ročník

Zima
Zima, to je bílá paní,
přírodě přináší dlouhé spaní,
milým dětem veselé hraní,
sáňkování, bobování.
Paní zimo, ať nasněží sněhu moc,
po veselých radovánkách
dětem dobrou noc.

Mikuláš
Mikuláš je hodný děda,
hodné děti všude hledá.
Bílé vousy, ty mu sluší,
na zádech má velkou nůši.
A v té nůši balíčky
pro kluky a holčičky.
Lucie Štalmachová , 5. ročník

Vojtěch Orlík, 5.ročník
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Mikulášská nadílka 2011
Rok nám uběhl jako voda a my jsme se zase dočkali naší Mikulášské
nadílky. Ta letošní byla 3. prosince a těšili se na ni velcí stejně jako
malí. Čekala na ně pohádka o Nastěnce a Ivánkovi. A bylo nač se těšit.
Výkony všech účinkujících byly vynikající a nemusel by se za ně stydět
ani profesionální soubor. Pohádku velice hezky uvedla Pavla Tenglerová
a pak už to šlo ráz na ráz. Výbuchy smíchu střídal potlesk, kterým diváci
herce oceňovali. Ať už to byla vynikající Šárka Vranešicová coby Marfuška
nebo zlá macecha v podání Jany Binarové, které by člověk nechtěl přijít
do rány, nebo něžná Nastěnka Pavly Kohutové a bohatýrský Ivan Ondry
Hořína. Obrovské ovace si zasloužily opravdu perfektně nacvičené
scény loupežníků v čele s Mirkem Březinou i závěrečný „kozáček“
Tomáše a Davida Ulmanových. A samozřejmě celému představení
kraloval excelentní výkon Martina Fešara v roli ježibaby. Ale také v roli
nápadníka Nastěnky, ve které se objevil v začátku představení, byl
výborný. Nicméně na velkém úspěchu pohádky se podíleli i ostatní
herci. Ať už to byla Jana Pastyříková, která hrála starou babičku a s níž
se Ondra Hořín určitě hodně zapotil, nebo Honza Březina, který ztvárnil
Nastěnčina tatínka a jednoho z loupežníků, dále Iveta Nykšová jako
dědeček Hříbeček a Lucka Kubíčková jako Váňa Ivánovna. Ale i menší
herci jako Lucka Štalmachová, Karolínka Šonová, Kristýnka Balharová
a Ondra Černík se svých rolí zhostili na výbornou. A na závěr nesmíme
zapomenout na dřevěné bohatýry bratrů Stiborových. Celé představení
opět hudebně doprovodila Lenka Hořínová, o líčení herců se postarala
Denka Vranešicová a techniku obsluhoval David Binar.
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Během přestávky si návštěvníci mohli prohlédnout výstavku Magdy
Fešarové a dozvědět se zajímavosti o filmových pohádkách.
Poděkování patří členkám místní skupiny ČČK, které akci organizačně
zaštítily a paní Olze Březinové, které každoročně připraví kostýmy
Mikuláši, čertovi i andělovi.
Mikulášská nadílka 2011 je za námi a před námi nadílka nová. Přejeme
jí, aby byla stejně výborná jako ta letošní.
Eva Ulmanová

SDH Skřipov v roce 2011
Vážení a milí spoluobčané,
jako každoročně se v našem sdružení udála za celý rok spousta věcí.
Nový rok jsme přivítali troškou zábavy i prací na hasičském plese.
Krátce po tradičním bálu se konal i Maškarní ples, jehož účast byla nad
očekávání velká. Tím jsme ukončili i plesovou sezónu. Na tomto místě
bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, bez kterých bychom
tyto akce nemohli uskutečnit. Masopust jsme ukončili již tradičním
voděním medvěda, kde se nejvíce vyřádili malí hasiči. Další námi
pořádanou akcí byly už letité snožky s objednaným krásným počasím.
Svátek sv. Floriána, patrona všech hasičů, jsme oslavili v místním kostele
Floriánskou mší, na kterou nás přišly podpořit i okolní sbory.
Během roku jsme soutěžili v požárním sportu s několika úspěšnými
výsledky. Do soutěží se zapojovaly i hasičské děti z obou našich obcí,
které taktéž dosahovaly dobrých výsledků. Nejen že jsme na soutěžích
hostovali, ale v září se konala i námi organizovaná soutěž dětí, žen
a mužů.
V letošním roce se nám podařila přestavba a vybavení vozidla Ford
Transit na zásahové vozidlo. Takto upravené auto se nám povedlo
zařadit do integrovaného záchranného systému. V říjnu začala
přestavba hasičské zbrojnice. Proběhla výměna oken, vrat a dveří,
podlahy v garáži, sociálního zařízení, s tím spojená oprava žumpy
a vymalování. Jako hasiči jsme si některé práce dělali sami. Kromě
jiných prací jsme vybíjeli stará okna, provedli instalaci elektřiny, vody
a odpadů. Doposud hasiči odpracovali několik desítek hodin, za což jim
www.skripov.cz
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patří velký dík. Nic z toho by se nepovedlo, kdybychom nedostali dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a také obce. Za to děkujeme.
Také bych chtěl poděkovat za celoroční odvedenou práci všem malým
i velkým hasičům a hasičkám.
Na závěr letošního roku chceme všem spoluobčanům popřát krásné
a ničím nerušené svátky vánoční, mnoho zdraví a štěstí v novém roce
2012.
Začátkem nového roku Vás rádi uvidíme na již tradičním hasičském
plese, který se bude konat 14. ledna a také na Maškarním plese
konaném 25. února 2012.
Zdeněk Láryš, SDH Skřipov

Aktivity mladých hasičů
Podzimní čas znamená pro mladé hasiče konec soutěží a začátek výletů,
akcí a sportovních aktivit.
Letos jsme s mladými hasiči stihli in-line jízdu do Hrabství, kde jsme se
vyřádili na nové cestě.
Navštívili jsme kino Cinestar v Ostravě, kde jsme zhlédli z výběru filmů
podle věkové kategorie filmy „Rozbřesk, Perfect days a Tintinova
dobrodružství“.
Dle vyprávění mládeže všichni byli nadšeni a spokojeni. Měli možnost
projít si obchodní centrum a prokopávat se haldou módních oděvů
a doplňků. A ještě o to více si toho výletu vážili, jelikož si na cestu
autobusem vydělali sběrem papíru.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat občanům Skřipova
a Hrabství za odevzdaný sběr, a tudíž finanční příspěvek na realizaci
aktivit pro mladé hasiče.
Mladí hasiči se také podíleli na vyklízení paseky v lese v Hrabství,
kde vyklízeli větve po řezání stromů. Tam se celou dobu o nás krásně
staral a vše pro nás připravil pan Tomáš Kubánek, tímto mu patří
velké poděkování za ochotu a trpělivost, ale také čas, který nám všem
věnoval.
Další naše akce proběhla nedávno, a to při příležitosti Mikuláše.
I naši mládež navštívil Mikuláš, anděl a krásná čertice. Mladí hasiči za
20
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kulturní vystoupení dostali sladkou odměnu, ale také byli poznamenáni
(počerněni) znamením pekla, aby příští rok dokázali být hodnější.
Tímto moc děkujeme za ochotu Laďce Melecké ml., Nikol a Patrikovi
Láryšovým za krásné mikulášské zpestření. Následně nás čekalo pečení
vánočních perníčků a vytváření papírových ozdob, kdy ve školní jídelně
mladí hasiči dokázali své umění. Těmito výrobky si ozdobili vánoční
strom, který na nás čekal na závěrečné diskotéce s přespáním ve školní
tělocvičně.
Mladí hasiči se zde nejen vyřádili v rytmu hudby, ale také prokázali
svoji nebojácnost na stezce odvahy večerním pochodem a zdoláváním
různých úkolů.
Také si společně rozdali vánoční dárky, které si navzájem nadělili pod
stromečkem.
Rok to byl náročný pro všechny, ale za mladé hasiče si troufnu říci, že
pro nás byl velkým přínosem. Mnoho jsme se naučili, lecčemu pomohli,
sobě udělali radost a doufám, že příští rok bude zase tak naplněn
akcemi a dětské radosti bude ještě více.
Za mladé hasiče přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Radim a Martina Petrášovi

www.skripov.cz
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Sportovní stránky
Poslední zápas podzimní části odehráli naši fotbalisté na hřišti v Nových
Sedlicích a po remíze 1:1 ukončili pro letošní rok své působení ve
třetí třídě skupiny „B“. Po čtyřech vítězstvích, pěti remízách a čtyřech
prohrách jsme se umístili na 8. místě se ztrátou dvanácti bodů na první
Vávrovice.
Celkové výsledky podzimu:
Skřipov

-

Březová

1 : 1

Skřipov

-

Holasovice

3 : 3

Brumovice

-

Skřipov

2 : 0

Skřipov

-

Kyjovice

3 : 3

Chvalíkovice

-

Skřipov

4 : 0

Skřipov

-

Slavkov „B“

2 : 1

Otice „B“

-

Skřipov

2 : 1

Skřipov

-

Budišov n.B.

3 : 1

Deportivo Opava

-

Skřipov

4 : 2

Skřipov

-

Hlavnice

2 : 2

Vítkov „B“

-

Skřipov

1 : 6

Skřipov

-

Vávrovice

3 : 0

N.Sedlice

-

Skřipov

1 : 1

Tabulka po podzimni části ročníku 2011/2012
Rk
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Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

Prav

1. Vávrovice

13

9

2

2

35 : 19

29

(11)

2. Nové Sedlice

13

7

3

3

26 : 15

24

(6)

3. Otice “B”

13

6

4

3

32 : 21

22

(-2)

4. Chvalíkovice

13

6

3

4

29 : 18

21

(3)

5. Hlavnice

13

6

3

4

33 : 23

21

(0)

6. Brumovice

13

6

3

4

27 : 29

21

(3)

7. Březová

13

5

4

4

17 : 19

19

(1)

8. Skřipov

13

4

5

4

27 : 25

17

(-4)

9. Vítkov “B”

13

5

2

6

16 : 30

17

(-4)
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10. Slavkov “B”

13

4

4

5

31 : 32

16

(-5)

11. Kyjovice

13

4

3

6

26 : 25

15

(3)

12. Holasovice

13

4

3

6

16 : 18

15

(-3)

13. Deportivo Opava

13

3

0

10

19 : 35

9

(-15)

14. Budišov n/B “B”

13

1

3

9

15 : 40

6

(-15)

Střelcem podzimu se opět stal David Horáček s 8 góly, obránce Radek
Kubánek vsítil 4 branky, třikrát se trefili Ondra Hrbáč, Adam Kubala
a Jakub Poltier, dvakrát rozvlnili síť soupeře Jiří Kubánek a David Ulman
a po jedné brance dali Dušan Lindovský a Jan Lubojacký.
Nutno poděkovat Josefu Vargovi, Petru Bzonkovi, Hynku Tížkovi, Jiřímu
Šalatovi, JK Cars Teamu, Radku Kubánkovi a Janu Binarovi za sponzorské
dary na jednotlivá utkání.
Také trpělivým divákům děkujeme za přízeň v době, kdy se týmu
výsledkově moc nedařilo. Díky moc!!!
Žákovský fotbal – starší přípravka 1+4 podzim 2011
Komárov - Skřipov
Skřipov - Strahovice

5 - 4
3 - 5

Háj ve Slezsku - Skřipov

11 - 6

Skřipov - S. Lazce

6 - 1

V. Hoštice - Skřipov

7 - 17

Skřipov - P. Polom

6 - 1

Skřipov - Štitina

7 - 0

Skřipov - Štěpánkovice

0 - 2

Oldřišov - Skřipov

8 - 3

Naše družstvo skončilo v tabulce na 5. místě s 12 body a celkovým
skóre 51-40.
Střelci branek: Šalata Lukáš 22 branek, Melecký Michal 16 branek, Jaroš
Lukáš 6 branek, Jaroš Dominik 4 branky, Melecký Martin 3 branky.
Závěrem chci poděkovat všem hráčům,trenérům, kteří si udělali čas,
a rodičům, kteří nás v naší práci podporovali.

www.skripov.cz
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Fotbalový turnaj žáků
Opava 30. 11. 2011 - víceúčelová hala
Ve středu 30. 11. se fotbalový oddíl žáků TJ Skřipov zúčastnil turnaje
10 družstev našeho okresu. Na velmi dobře připraveném turnaji
a v krásné hale se naše družstvo utkalo ve skupině se stejně starými
hráči.
Výsledky turnaje
Skřipov - Budišov n B

0 - 1

Skřipov - Malé Hoštice

2 - 3

Skřipov - Pustá Polom

0 - 3

Skřipov - Sfc Opava

0 - 10

V utkání o 9.-10. místo jsme podlehli Vítkovu 2-3 a obsadili jsme
poslední příčku.Pro hráče to byla velká škola a doufám, že si z toho
vezmou ponaučení do jarní sezony. Závěrem bych chtěl poděkovat
Honzovi Meleckému, který mi na tomto turnaji pomohl.
Jiří Šalata, předseda TJ Sokol Skřipov

TANEČNÍ
V době od 25. 9. do 16. 12. 2011 proběhly v kulturním domě v Hrabství
taneční večery pod vedením tanečního mistra Mirka Spáčila z Opavy
a pod organizačním zajištěním SK Slezan Skřipov. Přihlášených 23 párů
absolvovalo výuku klasických, latinskoamerických a moderních tanců.
Důstojným zakončením byla závěrečná kolona v pátek 16. 12. 2011
v předvánoční atmosféře. Tato akce přispěla k povznesení kulturního
života v obci.
MUDr. Stanislav Štencel
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Adventní jarmark
V sobotu 10. 12. 2011 členové SK Slezan Skřipov zorganizovali
autobusový zájezd do Rožnova pod Radhoštem k návštěvě tradičního
advedntího jarmarku ve Valašském muzeu. I přes vysokou návštěvnost
jsme prožili pěkné adventní dopoledne v tradičním prostředí lidových
řemesel a zvyků a ochutnali speciality valašké kuchyně. Zároveň byla
možnost k nákupu zajímavých dárků.
MUDr. Stanislav Štencel

Výšlap
V sobotu 3. 9. 2011 členové SK Slezan Skřipov zorganizovali turistický
výšlap do Beskyd. Autobus vyjel ze Skřipova do Rožnova pod Radhoštěm.
Odtud byla stanovena trasa Rožnov pod Radhoštem-Radhošt-PustevnyTrojanovice. Mimořádně teplé počasí přispělo k výborné turistice
a odpočinku v nádherné přírodě. Mezi účastníky měl výšlap příznivou
odezvu. V tradici turistiky budemi i nadále pokračovat.
MUDr. Stanislav Štencel

Závodní sezóna 2011 JK Cars Teamu
Na skřipovské trati máme za sebou další závodní sezónu rádiem řízených
modelů. Sezóna 2011 byla pro nás opět úspěšná, a to jak úspěchy
našich klubových jezdců, tak návštěvností jezdců z celé ČR a zahraničí.
Náš automodelářský klub pořádá závody RC modelů poháněných
spalovacími nebo elektro motory. Modely jsou v měřítku 1/10 až 1/8
v provedení Off-Road. Nejatraktivnější kategorií u nás ve Skřipově je
1/8 spalovací Buggy s motory 3,5 ccm o výkonu až tří koňských sil. Tyto
modely dosahují rychlosti až 90 km/h. Modely jsou vybaveny technikou
jako vaše velké auto, mají hydraulické tlumiče, pohon 4 kol, kotoučové
brzdy, diferenciály, atd. Díky všem těmto technickým prvkům je jízda
s těmito modely velmi atraktivní a plná adrenalinu, takže o zábavu mají
jezdci postaráno.

www.skripov.cz
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V tomto roce jsme pořádali seriál šesti závodů o Skřipovský pohár 2011,
dále pak Mistrovství České republiky v kategoriích Buggy a Truggy
a mezinárodní dvoudenní závod.
Skřipovského poháru se zúčastnilo celkem 110 závodníků a ty nejvyšší
příčky získali právě jezdci skřipovského klubu JK Cras Team. Největší
radost nám dělá zvyšující se počet mladých juniorských jezdců, kteří se
svými otci tvoří ideální závodní team. V dnešní době tráví mladí kluci
většinu času u počítačů a TV, jsme tedy moc rádi, že se nám daří je
získávat pro tuto zájmovou činnost v kolektivu automodelářů.
V nadcházející sezóně 2012 se budeme těšit na Vaši diváckou přízeň
na námi pořádaných závodech a doufáme, že se naše řady rozšíří
i o závodníky ze Skřipova a Hrabství.
Na obrázku všichni pohárem ocenění jezdci při vyhlášení sezóny 2011.

Všem občanům Skřipova a Hrabství přejeme spokojené prožití svátků
vánočních a hodně zdraví v roce 2012.
Výkonný výbor klubu.
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Zumbatomic
Od září v naší Základní škole ve Skřipově probíhá 1x týdně kroužek
Zumbatomic®.

Zumbatomic® je Zumba speciálně upravená pro děti (holky i kluky),
která má svoji jasně danou metodiku a pravidla pod vedením
certifikovaného instruktora. Děti se učí jednoduché choreografie jako
je hip-hop, reggaeton, pop a mnoho dalších. Vede děti k základním
konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová
spolupráce. Navíc se u Zumbatomicu děti skvěle zabaví.
V ZŠ ve Skřipově je Zumbatomic® kroužek rozdělený na dvě skupiny
s celkovým počtem 29 žáků:
• žáky nižšího stupně - hvězdičky (Lil´Starz)
• žáky vyššího stupně - hvězdy (Big Starz)
Kroužek probíhá každé pondělí:
• nižší stupeň od 13:00 - 14:00
• vyšší stupeň od 15:00 - 16:00
Cena kroužku je 500 Kč / pololetí.
V případě zájmu nebo dotazů mě můžete
kontaktovat na tel.: 774 374 926
Na děti čekají:
• hodiny plné tance a zábavy
• odměny
• víkendové akce
• veřejná vystoupení
• sportovně taneční tábor atd.
Všem dětem a jejich rodičům přeji krásné vánoční prázdniny a bohatého
ježíška.
Michaela Kubánková
www.skripov.cz
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SDH Skřipov
Vás srdečně zve na

Hasičský ples
14. ledna 2012
v KD Hrabsví
začátek 20 hodin
k tanci a poslechu zahraje
KARAOKE STONES – rodinná kapela
teplá kuchyně
bohatá tombola.
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SK Slezan Skřipov
pořádá

3. SLEZSKÝ PLES
28. 1. 2012
v sále kulturního domu v Hrabství
začátek ve 20.00 hodin
k tanci a poslechu zahraje osvědčená hudební skupina
TOM MIDI
teplá kuchyně a občerstvení v baru
hodnotná tombola
vystoupení žáků základní školy ve Skřipově s ukázkou tanců
Doprava tam i zpět bude zajištěna autobusem TQM po trase Kajlovec
19.00 - Bohučovice 19.10 - Jakubčovice 19.20 - Skřipov 19.30. Z Hrabství
bude autobus vyjíždět po stejné trase v 3.00.
Vstupenky budou k dispozici již v průběhu prosince u MUDr. Stanislava
Štencla, tel.: 553 781 102, 553 781 045.
Srdečně zveme všechny milovníky tradičních venkovských plesů
a dobré zábavy.
Členové SK Slezan Skřipov

www.skripov.cz
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SDH Skřipov
zve všechny na

Maškarní ples
25. února v KD Hrabství
začátek 20 hodin
Reprodukovaná hudba, občerstvení.
Přijďte se všichni pobavit, ať s maskou či bez.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
18. 3. 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: Prosinec 2011
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Lístky je možné zakoupit u Zdeňka Sonnka a Romana Kuděly. Tel. rezervace: 602 655 956, 728 989 053.

K tanci i poslechu zahraje skupina ATREI.
Cena vstupenky je 170Kč.

Kde? v sále kulturního domu Hrabství

odjezd autobusu v 19:20 hodin z Bohučovic

Kdy? 21.1.2012 ve 20 hodin

Hasicsky ples

SDH Jakubčovice vás srdečně zve na

