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Vážení a milí spoluobčané,
čas letí opravdu rychle, připadá mi, že jsem Vám včera přál klidné prožití
vánočních svátků a už je tady jaro, Velikonoce a první číslo Zpravodaje
roku 2015.
V minulém období proběhly již tradiční plesy, pořádané spolky, které
působí v našich obcích. Ty, které jsem měl možnost navštívit, se výborně
vydařily. Všem, kteří se podíleli na organizaci Obecního plesu, patří velké
poděkování: jsou to zejména SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov a Zahrádkáři
Skřipov. Zvláštní poděkování pak patří všem sponzorům a samozřejmě
skvělé kuchyni v podání dua Ludmila Skotnicová a Ludmila Binarová.
Tento úvodník se stal jedním z informačních kanálů, kde Vás
seznamujeme s průběhem staveb, které naše obec realizuje. V lednu
jsme zkolaudovali budovu bývalých dílen a od 2. února je z této budovy
pošta. V průběhu jara se do této budovy přestěhuje ze základní školy
také obecní knihovna. Ještě nás samozřejmě čekají dokončovací práce
v okolí, ty ale musejí počkat, až bude dokončena rekonstrukce staré
školy. Ta probíhá podle harmonogramu. Ve spolupráci obce, projektanta
a stavební firmy se podařilo získat navýšení prostředků na sanační práce
o cca. 700 tis. Kč, a to z rozpočtu Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko. Tyto peníze byly použity zejména na kompletní
výměnu stropů.
V době tisku tohoto Zpravodaje bude zastupitelstvo obce schvalovat
rozpočet obce na rok 2015. Tento klíčový dokument obsahuje mimo
jiné investiční akce obce pro daný rok. V tom letošním se, pro někoho
konečně, objevila rekonstrukce hřbitovní zdi. Původní záměr nového
zastupitelstva bylo v letošním roce dokončit rozpracované investice
a s rekonstrukcí hřbitovní zdi počkat na další rok. Nicméně ojedinělá
možnost čerpat část prostředků z dotace nás přesvědčila o realizaci
ještě v tomto roce.
V následujícím období nás čeká zateplení budovy Kulturního domu
v Hrabství, a tak i poslední z budov v majetku obce v Hrabství dostane
nový pěkný a navíc energeticky úsporný kabát.
V letošním roce nás čekají oslavy 70. výročí osvobození našich obcí
a ukončení II. světové války. O programu a organizaci vzpomínkových
akcí v obou místních částech Vás informujeme dále v tomto čísle
Zpravodaje.
Přeji Vám krásné jaro a příjemné prožití Velikonoc.
Radim Čech, starosta obce
www.skripov.cz
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Informace z obecního úřadu
Úhrada poplatků za odpady
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává
pro rok 2015 opět zachován. Občané je mohou uhradit ve dvou
splátkách, a to do 30. 4. 2015 a do 31. 10. 2015.

Změna svozu odpadu
Dnem 16. 4. 2015 končí týdenní svoz odpadů, další svoz bude za 14
dnů, to je 30. dubna 2015, každý sudý čtvrtek. Svoz plastového odpadu
provádějí zaměstnanci obce každé liché pondělí.
Počínaje 16. 4. 2015 bude obnoven i svoz bioodpadu (hnědých
popelnic). Svozové dny budou stejné jako u popelnic na komunální
odpad, tedy každý sudý čtvrtek. Kdo z občanů ještě popelnici nemá
a má zájem o svoz, nechť se přihlásí na OÚ ve Skřipově či v úřední
hodiny v KD Hrabství.

Odlepující se kódy na popelnicích
Začíná se objevovat problém s odlepujícími se čárovými kódy z popelnic
na komunální odpad. Prosíme občany, aby si zkontrolovali popelnice.
Ti, kterým se kód odlepuje, nechť neprodleně ohlásí tuto skutečnost na
obecní úřad. Od 1. 4. popelnice bez kódu nebudou vyvezeny!

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 16. května 2015 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.
Stanoviště kontejneru:
• Skřipov: za tělocvičnou TJ Sokol
• Hrabství: před hasičskou zbrojnicí
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Otevírací doba nové pošty
Od 2. 2. 2015 je znovu otevřena pobočka České pošty ve Skřipově. Je
na zcela novém místě, a to ve zrekonstruovaných prostorách bývalé
školní a obecní dílny. Otevírací doba pošty je:
PO

8.00 – 10.00

15.00 – 16.00

ÚT

8.00 – 10.00

14.00 – 15.30

ST

8.00 – 10.00

15.00 – 17.00

ČT

8.00 – 10.00

14.00 – 15.30

PÁ

8.00 – 10.00

zavřeno

Tříkrálová sbírka 2015
Také v letošním roce se naše obec připojila k Tříkrálové sbírce, kterou
pořádá Charita Opava. Do ulic Skřipova, Hrabství a Jakubčovic se
vypravily skupinky koledníků, které s přáním všeho dobrého v novém
roce požádaly obyvatele jednotlivých domů o příspěvek do Tříkrálové
sbírky. Společně se nám podařilo vybrat 14.762 Kč v Hrabství, 21.082 Kč
v Jakubčovicích a 25.048 Kč ve Skřipově. Výtěžek z letošní sbírky bude
určen na pořízení automobilu, který bude rozvážet kompenzační
pomůcky pro zdravotně postižené seniory, dále pro nákup potřebného
zdravotnického materiálu pro mobilní hospic Pokojný přístav a na
rekonstrukci prostor pro rozšíření služeb pro hendikepované klienty.
Touto cestou děkuji všem koledníčkům, všem vedoucím skupinek a také
všem dárcům, bez jejichž darů by byla naše snaha pomoci potřebným
marná.
Sylva Víchová

Fotohistorie naší obce
Vážení občané,
Jan Kolovrat ml. vytvořil internetové stránky s fotogalerií historie naší
obce (www.fotohistorie-skripov.cz). Snímky se datují až k roku 1915.
Bohužel některá období scházejí. Byli bychom rádi, pokud máte doma
staré fotografie z obce z jakéhokoliv období (nejen z chybějících),
kdybyste je mohli Honzovi poskytnout k naskenování a zveřejnění na
www.skripov.cz
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těchto stránkách. Honza shání fotografie veřejných budov, kostela,
hřbitova, celé ulice či Vašeho rodinného domu před a po rekonstrukci.
Kontakt: e-mail: kolovrat.jan@email.cz
tel.: 739 037 491,
nebo jej navštivte doma.
Děkujeme.

Mladí hasiči
Vracíme se k poznámce o chování nepořádných dětí na hřišti. Vyvolala
rozhořčení především u těch, kterých se to opravdu netýkalo u mladých hasičů. Manželé Petrášovi se tak mohli přesvědčit, že jejich
svěřenci berou to, co je učí a k čemu je vedou, vážně a zodpovědně.
Je dobře, že jsou mezi dětmi ty, kterým vadí, že by si snad někdo
mohl myslet něco špatného o jejich chování, je to důkaz toho, že
všem není jedno, v jakém prostředí žijeme. Teď jen kdyby se podařilo
jejich společnými silami přesvědčit ostatní, aby se nad svým chováním
zamysleli. Všichni vědí, koho se to týká, ale ostuda pak padá na všechny.
Manželé Petrášovi mohou být se svými svěřenci spokojeni. Jejich práce
se daří (je zcela jistě nedoceněna) a přináší výsledky v oblasti odborné,
a jak jsme se mohli přesvědčit, i výchovné. Tak hodně úspěchů do další
nelehké práce.

Lampiónový průvod
Tak jako každým rokem i letos se nám přiblížil konec dubna a s ním
i každoroční vzpomínka na padlé ve světových válkách a osvobození
našich obcí. Letos snad trochu slavnostnější, jelikož si připomínáme
70 let od konce druhé světové války.
V kontextu toho, co se dnes děje ve světě, je určitě nanejvýš dobré
si toto připomínat. I děti ve školkách vědí, že války samy o sobě jsou
špatné a ve své podstatě přinášejí jen zlobu, marnost a bolest. Ale
on člověk, na rozdíl od některých zvířat, se ze svých omylů nedokáže
poučit, a proto nás války provázejí celou historií lidstva a ani člověku
dnešní doby se bohužel nevyhýbají.
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Když se mi asi před rokem dostala do rukou stará hasičská kronika obce
Hrabství, při pročítání skoro sto let starých zápisů mne hned napoprvé
upoutala strana devatenáct, na které se píše:
„Dne 6. března 1930 v předvečer 80. narozenin našeho
nezapomenutelného tatíčka, prvního presidenta Československé
republiky, Tomáše G. Masaryka, osvoboditele československého národa
ode jha německomaďarského a od vlády degenerovaných Habsburků
a krvelačných Hohenzollernů, sbor dobrovolných hasičů v Hrabství
konal předůstojnou manifestaci.
Před večerem shromáždil se sbor před hasičským skladištěm s celým
obecním zastupitelstvem. Školní děti dostaly lampiony a seřadily
se v průvodu. V oknech domů na vsi zářily rozžaté svíce a stejně tak
i rozsvíceny byly dětmi nesené lampiony s obrazem prezidentovým.
Průvod ubíral se návsí k pomníku padlých občanů ve světové válce, kdy
byly zpívány státní hymny česká a slezská.“
A po přečtení těchto řádek jsem si najednou říkal, jaké to asi tenkrát
bylo. Jací byli tehdejší občané Hrabství. Byli opravdu takoví nacionalisté,
zapálení a hrdí, že jsou Češi, Moravané či Slezané? Říkám si, že asi ano,
že to určitě necítili jako povinnost jít do průvodu, ne kvůli dětem či
sousedovi, ale pro sebe. Pro pocit národní jednoty, pocit, že někam
patří a také aby vzpomenuli na své bratry, otce či známé, jež jim velká
válka vzala. A proto rozsvítili v oknech svíce právě za ty, kteří s nimi již
nemohli býti.
A proto se pojďme setkat u pomníku padlých, ať už ve Skřipově či
v Hrabství, nezavírejme oči před tradicemi, jež jsou delší než náš
věk, a společně vzpomeňme těch, jež neměli moc na výběr a za nás
ostatní položili životy v obou válkách. Vždyť to také byli otcové rodin,
hospodáři, dělníci. A stejně jako my patřili sem.
Vysvětleme dětem, že každá rozsvícená svíce či lampion přinášejí
naději a očekávání lepších zítřků bez válek, ale s lidským porozuměním
v srdcích nás všech.
Radek Kubánek, Hrabství

www.skripov.cz
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Tímto zveme jménem Obce Skřipov všechny děti a občany na

OSLAVY 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
V Hrabství proběhnou oslavy ve čtvrtek 30. 4. 2015. Zahájení
lampiónového průvodu v 19:30 na dolním konci obce, poté vzpomínková
akce s kladením věnce u pomníku padlých u kulturního domu. Bude
opět připravena vatra, opékání špekáčků, občerstvení.
Ve Skřipově proběhnou oslavy o týden později, tj. ve čtvrtek 7. 5. 2015.
Pro letošní rok bude připraven tento program:
Lampiónový průvod obcí - sraz účastníků v 19.30 hod. před ZŠ
a MŠ Skřipov.
Vzpomínková akce u pomníků padlých, kladení věnce, vystoupení žáků
MŠ a ZŠ.
Pokračování průvodu k firmě Hon a.s. - vatra, prohlídka firmy Hon
s ukázkou výroby nábytku, překvapení pro děti.
Občerstvení, opékání špekáčků.
Lampiónový průvod se uskuteční pouze za příznivého počasí, v případě
nepřízně počasí proběhne pouze vzpomínková akce u pomníků padlých
- sraz v 19.30 u pomníku.
Vážení občané, přijďte uctít památku těch, kteří položili své životy za to,
aby mohly další generace žit v míru.

Rekonstrukce ZŠ a MŠ
Vážení občané,
po krátké zimní přestávce započaly opět práce na rekonstrukci budovy
ZŠ a MŠ Skřipov. V současné době probíhá zateplování dalších částí
budovy a konečná úprava fasády. Dojde také k výměně dveří u hlavního
vchodu do budovy školy a k montáži stříšky nad vchodovými dveřmi
do MŠ a školní jídelny. Po dokončení těchto prací dojde k úpravě
okolního terénu školy a osvětlení celého objektu. Prosíme žáky školy,
8
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jejich rodiče, rodiče dětí MŠ a všechny občany, aby dbali pokynů vedení
školy - zákazu vstupu na staveniště a umožnili tak bezpečné dokončení
stavebních prací.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom
v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy
je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí
zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s některými pracovníky.
Získáváme základní informace o dětech, při různých činnostech
ověřujeme školní zralost, rodičům nabízíme informace o škole. Letos
se k zápisu do 1. třídy dostavilo 22 dětí (děti ze Skřipova, Hrabství,
Jakubčovic, Výškovic). V měsíci dubnu proběhne úvodní hodina
projektu „Škola nanečisto“, kde si děti vyzkoušejí, jaké to je sedět
v opravdové školní lavici a učit se jako žák školy. Škola nanečisto je
však i pro rodiče - získají rámcový pohled na to, jak je jejich dítě na
školu připraveno, seznámí se s organizací výuky v 1. třídě, s činností ŠD,
budou jim zodpovězeny dotazy, týkající se školní docházky.
Přeji všem dětem, aby se jim u nás ve škole líbilo a každý si odnášel
mnoho nevšedních zážitků.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy
Základní škola a Mateřská škola Skřipov pořádá Zápisy dětí do
mateřských škol pro školní rok 2015/2016:
• V MŠ Hrabství - pondělí 4. května 2015 od 7:30 - 9:30 hod.
• V MŠ Skřipov - pondělí 4. května 2015 od 10:30 - 14:00 hod.
K zápisu přineste:
• Rodný list dítěte
• Průkaz totožnosti rodinného zástupce
• Potvrzení o trvalém pobytu dítěte
• Lékařské potvrzení
www.skripov.cz

9

Příslušné formuláře k zápisu najdete na www.zsamsskripov.webpark.
cz nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole.
Hana Stanovská

Toulky dějinami
Ačkoliv jsou žáci naší školy dětmi velmi moderními, mnohé z nich baví
také historie. I ve svém mladém věku se zajímají o dějinné souvislosti
a o odraz minulosti v naší současnosti.
Proto se snažíme jejich zaujetí rozvíjet a motivovat je různými
aktivitami.
V prosinci loňského roku žáci osmé a deváté třídy absolvovali školní
kolo Dějepisné olympiády, která byla v tomto ročníku zaměřena na
válečné konflikty v historii lidstva. Do okresního kola, které se konalo
20. ledna 2015 v Opavě, postoupili Lukáš Duben, Alžběta Štenclová
a Magdalena Štenclová. Na soutěž se zodpovědně připravovali a díky
tomu se také mezi nejlepšími žáky okresu umístili uprostřed výsledkové
listiny. Soutěž jim přinesla nejen rozšíření jejich velmi dobrých znalostí,
ale také novou zkušenost při měření sil s žáky jiných škol.
Za účast a reprezentaci školy jim moc děkujeme.
Dne 27. ledna 2015 jsme si připomněli památku obětí holocaustu
a zároveň sedmdesáté výročí osvobození koncentračního tábora
v Osvětimi.
Žáci deváté třídy si při této příležitosti připravili výkladové prezentace.
Tereza Melecká a Andrea Škývarová se zabývaly problematikou
holocaustu obecně a dále pak problematikou prvního koncentračního
tábora v Dachau.
David Vavrečka a René Lazecký si připravili materiály ke koncentračnímu
táboru Osvětim a Osvětim - Březinka. V prezentaci využili fotografie
z exkurze, kterou jsme společně absolvovali v loňském školním roce.
Alžběta a Magdalena Štanclovy vytvořily originální prezentaci
o smutném osudu židovské dívenky Hanny Brady. Na konkrétním
příkladu moravské rodačky ukázaly zrůdnost holocaustu a rasové
nenávisti.
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Zdařilé grafické ztvárnění prezentací a znalosti žáků nás inspirovaly
k tomu, abychom tyto prezentace předvedli i žákům nižších ročníků,
a to od šesté do osmé třídy.
Důstojně jsme si tak připomněli nevinné oběti rasové nenávisti.
Monika Krajčovičová

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
2014/2015
Letos se naše škola poprvé zúčastnila okresního kola Zeměpisné
olympiády. Účasti v okresním kole předcházelo školní kolo pro 2. stupeň
ZŠ, z kterého byl vybrán nejlepší řešitel z každé kategorie. Naši školu
v okresním kole reprezentovali:
• Kategorie A: Petr Klos
• Kategorie B: František Sonnek
• Kategorie C: Alžběta Štenclová

Okresní kolo se konalo dne 17. února 2015 v prostorách Mendelova
gymnázia v Opavě. Na všechny soutěžící čekaly tři záludné testy (práce
www.skripov.cz
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s atlasem, geografické vědomosti a praktická část). Vzhledem k tomu, že
jsme se soutěže účastnili poprvé, neměli jsme velká očekávání. A právě
pohoda, která u našich žáků panovala, dokázala neočekávané. Petr
Klos díky svým výborným znalostem a kladnému vztahu ke geografii
VYHRÁL suverénně svou kategorii. Svým výkonem si zajistil postup do
krajského kola, které proběhne v březnu 2015. Také Alžběta a František
reprezentovali naši školu se ctí. Samotný postup mezi nejlepší žákovské
zeměpisce je úspěchem; každé umístění bude pro nás přínosem.
Mgr. Barbora Kožaná

Recitační soutěž
V prosinci roku 2014 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže. V pěti kategoriích, od první do deváté třídy, recitovalo dvacet
žáků.
Vítězové jednotlivých kategorií pak postoupili do okrskového kola,
které se konalo 20. 2. 2015 v Loutkovém divadle v Opavě.
Naši školu reprezentovali: Martin Kupka (2. třída), Kateřina Halfarová
a Amálka Víchová (5. třída) a Tereza Melecká (9. třída).
V okrskovém kole se vyhlašovala pouze první dvě postupová místa
v každé kategorii. Na nich se sice naši žáci neumístili, ale všichni podali
výborné výkony. Své účasti určitě nelitovali - vystupovali na téměř
profesionální scéně před odbornou porotou a množstvím diváků,
museli překonat trému a navíc se seznámili s technikou jevištního
projevu a novými recitačními trendy.
Za reprezentaci školy moc děkujeme.
Monika Krajčovičová

Soutěž Srdce s láskou darované
Na jaře roku 2014 naši školu vyzvalo vedení společnosti Optys ke
spolupráci na tvorbě nového časopisu AGE. Jednání se zúčastnila
Mgr. et Bc. Eva Víchová, ředitelka školy, a Mgr. Monika Krajčovičová,
učitelka.
12
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Ze spolupráce se kromě jiného vyvinul nápad na uspořádání celostátní
soutěže. Zvítězil návrh Moniky Krajčovičové uspořádat soutěž
zaměřenou na šíření lásky a solidarity mezi lidmi.
Když byla na podzim roku 2014 Optysem a časopisem AGE vyhlášena
výtvarná soutěž Srdce s láskou darované, nikdo netušil, jaká lavina
nápadů a nadšení se spustí. Do uzávěrky soutěže se přihlásilo se svými
výrobky a průvodními dopisy, komu a proč je srdce věnováno, přes 500
školních kolektivů, dohromady asi 10 500 dětí.
Firmě Optys se podařilo získat pro spolupráci divadlo Ypsilon, které
také poskytlo pro slavnostní vyhlášení vítězů svou domovskou scénu
v Praze.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 25. února 2015. Naši školu
v Praze zastupovala jako porotkyně Monika Krajčovičová.
Děti, které se umístily se svými výrobky na prvních místech, přijely
do Prahy nejen se svými učitelkami, ale ve většině případů i s těmi,
kterým „své srdce“ darovaly. A tak se na jevišti odvíjela dojemná
setkání s Filípkem po transplantaci srdce, s osiřelým Járou nebo
paralympijským sportovcem Ježkem.
Ceny byly opravdu hodnotné a kvalitní. Děti byly velmi překvapené,
ale jak z jejich proslovů vyplynulo, hmotné ocenění pro ně rozhodně
nebylo prioritou. Chtěly prostě pomoci a navíc ve svých aktivitách
chtějí pokračovat.
Celá akce nás dospělé naplnila vírou v to, že přece jen láska může
zvítězit nad nenávistí a že dnešní mladá generace není lhostejná
k problémům tohoto světa.
Z naší školy se soutěže s krásnými nápady zúčastnilo pět tříd. Děti se sice
na stupně vítězů nedostaly, ale osobně jim přijelo poděkovat vedení
společnosti Optys. Zástupci firmy je obdarovali odznáčky a výtvarnými
pomůckami.
Bližší podrobnosti o soutěži můžete najít v časopise AGE nebo na jeho
webových stránkách.
Monika Krajčovičová

www.skripov.cz
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Děti málo sportují
Tak o našich dětech to neplatí! 4. března se v naší základní škole konal
již 2. ročník úspěšného turnaje ve vybíjené. Soutěže se neúčastnili jen
žáci naší školy, ale také děti z Těškovic a Hradce nad Moravicí.
Tělocvična naší základní školy se stala ve středu 4. března místem
setkání dětí tří základních škol. Všichni se sešli, aby si společně poměřili
síly ve vybíjené.
Pro žáky je připravováno mnoho sportovních soutěží, ne vždy však
mají děti z malých vesnic šanci se prosadit v silné konkurenci velkých
městských škol. A právě proto se paní ředitelka naší školy rozhodla
uspořádat turnaj pro děti z menších škol v našem okolí. V minulém roce
nás navštívili žáci z Těškovic a Slatiny, letos Těškovice opět nezklamaly
a dojeli i žáci z Církevní základní školy Hradec nad Moravicí.

A vše mohlo začít... Děti hrály s nadšením. Byly nervózní, že mnohdy
ani míč nechytly, ale to je asi normální a ke sportu to patří. Přesto
všichni podali skvělý výkon a hráli naplno. Vše probíhalo v duchu slov
paní ředitelky: „Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se!“
Všem se u nás ve Skřipově moc líbilo. Vítězná družstva získala poháry
a diplomy. Pro všechny soutěžící bylo nachystáno sladké občerstvení
a čaj. Odměny byly pořízeny z prostředků SRPDŠ při ŽS a MŠ Skřipov,
za což děkujeme.
Za organizátory Mgr. Bc. Lenka Martinková
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Školní družina
Začátkem nového roku jsme se zašli podívat za zvířátky do místního
lesa a přinesli jsme jim ke krmelci něco malého na zub (jablka, staré
pečivo, kaštany apod.).
V měsíci lednu a únoru u nás probíhaly různé turnaje. Pro 1. třídu byl
uspořádán turnaj o nejrychlejšího golfového hráče v minigolfu. Pro
všechny žáky jsme připravili turnaj ve společenské hře Člověče, nezlob
se a turnaj o nejrychlejšího kluka a holku v jízdě na rotopedu. Nejlepší
žáky jsme odměnili diplomem a sladkostí.
V lednu jsme si zadováděli v tělocvičně v zábavném odpoledni
nazvaném “Srandošoky“, které jsme pro žáky uspořádali na oslavu
ukončení 1. pololetí. Prvňáčci tak mohli oslavit své první vysvědčení.
V únoru nás navštívili manželé Ledererovi z Větřkovic a přivezli
nám ukázat různé hlavolamy, které si naši žáci mohli během celého
odpoledne zkoušet poskládat.
V prostorách ŠD jsme uspořádali módní přehlídku - co kdo doma našel
a přinesl.
V únoru jsme se zajímali o Eskymáky, žáci z 5. ročníku si připravili pro
své mladší spolužáky referáty o severním a jižním pólu, o zvířatech,
o životě Eskymáků a každý si svého Eskymáka namaloval.
V keramickém kroužku jsme pilně pracovali na nových výrobcích,
které jsme mohli zhlédnout na Velikonoční výstavce v Jakubčovicích,
pořádané místním Klubem žen v měsíci březnu (21.-22. 3. 2015).
Z pořadu Šikulové, který byl natáčen v naší ŠD v listopadu 2013, jsou
v knihách „Šikulové podruhé“ a „Šikulové potřetí“ uveřejněny i naše
výrobky, které naši žáci v pořadu vyráběli.
Další činnosti můžete sledovat na webových stránkách školy
www.zsamsskripov.webpark.cz v sekci školní družina fotogalerie.
Jitka Dudysová, školní družina

www.skripov.cz

15

Další literární činnost našich žáků v ŠD:
Vítáme tě jaro tady,
už spěcháme do zahrady
sluníčka si užívat,
na mláďátka se podívat.
Naše kočka mourovatá
vyvedla už koťata
a čmeláci na poupata
dělají už bumtarata.
Michaela Hložková - 1.třída

Hody hody doprovody,
já jsem malý zajíček.
Nalaďte se do pohody
s nůší plnou vajíček.

Jarní květiny.
Na jaře je krásný svět,
protože je samý květ.
Bledule a sněženky
uklidňují myšlenky.
A ty žluté narcisy
jsou krásnější než nadpisy.
V té naší trávě zelené
jsou jako kreslené.
Zuzana Honová – 5. třída

Hody hody doprovody,
já mám jedno přáníčko:
Hodně štěstí, žádné škody
a v duši jarní sluníčko.
Ondřej Černík - 5. třída

Jarní sen.
Když zjara si na pole vykročím,
mám ten pocit, že se roztančím.
Všude je sluneční jas
a sněženka už hledá nás.
Všechno kolem kvete
a jaro zimu mete.
Ať už jde spát,
na jaře si chce každý hrát.
Zuzana Honová - 5. třída
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Zimní fotbalové soustředění mužů
Již potřetí se fotbalový oddíl TJ Sokol Skřipov vydal na zimní soustředění
do obce Valašská Bystřice nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Od
středy 11. 2. do neděle 15. 2. se soustředění zúčastnilo 13 fotbalistů
od „služebně nejstarších“ po ty, co s námi jeli poprvé. Odpovídající
zázemí týmu opět poskytl personál „Penzionu na hřišti“, a proto jsme
se mohli zaměřit na to důležité: fyzickou přípravu na jarní část soutěže
a stmelení kolektivu.
Denní program odpovídal minulým soustředěním a zahrnoval dopolední
delší silové výběhy, odpolední kratší tratě doplněné kombinacemi
s míčem na hřišti, večerní technický trénink v tělocvičně a relaxační
návštěvu bazénu.
Bohužel, v době konání soustředění nebyl obsazen post hlavního
trenéra. Mnohé by napadlo, že tato skutečnost bude mít za následek
snížení fyzické náročnosti tratí, nebo uvolnění tréninkové morálky.
Omyl! Iniciativou některých členů byly vytyčeny nové, náročné tratě
v okolním hornatém a bohatě zasněženém terénu. Nemusím podotýkat,
že mnozí své iniciativy posléze, s trochou nadsázky, litovali.

Jako příklad mohu uvést čtvrteční odpolední trénink, který začal
lehkým výklusem k lyžařskému vleku. Následovala rozcvička, během
níž se všichni připravili na fyzickou náročnost strmého stoupání, které
je čekalo. Běh po zledovatělé cestě podél sjezdovky dal opravdu
18
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zabrat všem. Minuli jsme odbočku na rozhlednu Búřov a dostali se na
náhorní plošinu. Během krátkého odpočinku se ke slovu dostal i míč.
Trať dále pokračovala lesem podél běžkařské stopy. Po necelých pěti
kilometrech, kdy jsme se začali ohlížet po cestě, která by nás dovedla
zpátky do Valašské Bystřice, jsme měli na výběr dvě možnosti. Buď se
vrátit stejnou trasou zpět, nebo se pustit hlubokým sněhem po cestě,
která vedla odpovídajícím směrem. Nikdo se nedal zahanbit. V těžkém
terénu s místy až půl metru hlubokým sněhem si všichni sáhli na dno
nejen svých fyzických, ale i psychických sil. Když trať opět navázala na
již udržovanou lesní cestu, bylo potřeba počkat na opozdilce. Běželi
jsme dále a pak se dostali na hlavní cestu vedoucí z Valašské Bystřice
nedaleko našeho penzionu. Náročná trať o délce téměř 9 km byla
ukázkou odhodlanosti a soudržnosti týmu.
Pro některé bylo vrcholem soustředění sobotní přátelské utkání proti
fotbalistům z Valašské Bystřice, pro jiné pak večerní návštěva místního
krojovaného plesu.
V neděli jsme si vychutnali poslední oběd a pak už se rozjeli zpět do
svých domovů, ke svým rodinám.
David Binar

Dětský turnaj ve stolním tenisu
TJ Sokol Skřipov již 6 let pravidelně pořádá turnaje ve stolním tenisu pro
děti a dospělé. Letos jsem se sešli v sobotu 24. 1. 2015 na 6. ročníku
PINGPONGMÁNIE. Nikdo neodejde s prázdnou, každý vždy obdrží
sladkosti a ti nejlepší i medaile. Letos to dopadlo takto.
1. Místo - Lukáš Šalata
2. Místo - René Havrlant
3. Místo - Dominik Jaroš

www.skripov.cz
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6. ročník turnaje ve stolním tenise
Pingpongmánie 2015
V sobotu 31. ledna 2015 se v tělocvičně Základní školy ve Skřipově
konal již 6. ročník turnaje ve stolním tenise Pingpongmánie 2015.
Turnaj probíhal paralelně ve dvou kategoriích - ženy, které byly 4,
a muži, kterých se zúčastnilo 11. Hrálo se systémem „každý s každým“.
Ženy hrály na jednom pingpongovém stole vzhledem ke skromnějšímu
počtu účastnic dvoukolově. Muži hráli jednokolově na třech stolech.
Zápasy se hrály vždy na dva vítězné sety a každý set do 11 bodů.
Po napínavých soubojích bylo pořadí následující. V kategorii žen
vybojovala 1. místo Jana Kolaříková se ziskem šesti vítězství v šesti
zápasech, 2. místo obsadila Libuše Dluhošová se třemi vítězstvími
a na 3. místě pouze o skóre skončila Lucie Binarová. Kategorii mužů
opanoval suverénním způsobem Luboš Pěla s deseti vítězstvími, na
2. místě skončil Petr Vranešic s osmi výhrami a stejně jako mezi ženami
pouze o skóre za druhým místem bral bronzovou placku za 3. místo
František Kolařík.

Všem výhercům gratulujeme! Současně děkujeme všem organizátorům
i zúčastněným a věříme, že se minimálně ve stejném počtu za rok opět
sejdeme!
Jan Lubojacký, člen VV

Fotbalový turnaj
Dne 16. března 2015 jsme se s našimi mladými fotbalisty zúčastnili
6. ročníku OFS Opava Memoriálu Antonína TYLŠARA - hráčů ročníku
20
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narození 2000 a mladších. Pořadatelem turnaje byl Okresní fotbalový
svaz Opava a místem konání byla víceúčelová sportovní hala Opava.
Celkem se do turnaje přihlásilo 10 družstev, mezi které patřily TJ Otice,
FK Slavia Opava, TJ Sokol Holasovice, TJ Sokol Slavkov, TJ Sokol Skřipov,
TJ Hradec nad Moravicí, MFK Kravaře, TJ Vítkov, TJ Slavia Malé Hoštice,
TJ Sokol Kobeřice. Rozlosováni jsme byli do dvou skupin a mohlo se
začít. Předem bylo jasné, že mezi zvučnými jmény s dlouholetou
tradicí se bude těžké prosadit. Byli jsme zařazeni do těžké skupiny
s Kobeřicemi, Hradcem nad Moravicí, Slavií Opava a Vítkovem.
Jediným s námi vyrovnaným soupeřem byl celek Vítkova, se kterým
jsme odehráli vyrovnanou partii a nebýt našich dvou hrubých chyb
v obraně, byl jsem spokojen. S Vítkovem jsme prohráli 1:4. Ostatní
zápasy ve skupině byly jednoznačné pro naše soupeře, a proto jsme
ve skupině skončili na 5. místě. Nutno dodat, že kdybychom byli ve
skupině č. 2, byly by naše šance uspět podstatně vyšší, protože tam byli
pro nás tři rovnocenní soupeři - Slavkov, Otice a Holasovice. Odpoledne
jsme se posilnili v kantýně a šli jsme do posledního zápasu s celkem
Holasovic. Poslední zápas se nám povedl a musím za výkon v tomto
zápase kluky moc pochválit, nic nevzdali a soupeře jsme jednoznačně
rozstříleli v poměru 7:0. Obzvláště chci pochválit našeho brankáře
Dominika Jaroše, který podával perfektní výkon během celého turnaje,
a to i za stavu, kdy jsme vysoko prohrávali a Dominik se stále obětavě
vrhal proti všem útoků a střelám soupeře.

www.skripov.cz
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Celkově jsme se umístili na 9. místě. Turnaje se zúčastnili tito hráči:
Melecký Michal, Melecký Martin, Hlaváč René, Pastyřík Stanislav,
Vícha Franta, Hromada Tomáš, Šalata Lukáš, Lauček Matěj, Bartusek
Lukáš, Jaroš Dominik. Vedoucí Jiří Kubánek a Vladimír Hoblík.
Jiří Kubánek, trenér starších žáků

Fotbal muži
Dovolte mi Vás všechny pozvat na zápasy okresního přeboru mužů,
přijďte podpořit naše hráče. Věříme, že se nám v jarní části sezóny
bude dařit lépe než na podzim a pokusíme se udělat maximum pro
udržení v okresní soutěži.
Domácí
Stěbořice
Skřipov
Skřipov
Malé Hoštice
Skřipov
Hradec n/M
Skřipov
Pustá Polom “B”
Skřipov
Hněvošice
Skřipov
Skřipov
Vávrovice

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hosté
Skřipov
Litultovice
Vřesina
Skřipov
Bělá
Skřipov
Strahovice
Skřipov
Budišov n/B
Skřipov
Kobeřice “B”
Jakartovice
Skřipov

Termín
28. 03. 15:00
04. 04. 15:30
11. 04. 15:30
19. 04. 16:00
25. 04. 16:00
03. 05. 15:00
09. 05. 16:30
16. 05. 17:00
23. 05. 17:00
31. 05. 17:00
06. 06. 17:00
13. 06. 17:00
20. 06. 17:00

Den
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

Hřiště
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva B
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva

Fotbal žáci
Dále bych chtěl pozvat všechny příznivce fotbalu, rodiče, babičky
a dědečky a všechny občany na fotbalová utkání našich nejmenších
fotbalistů. Registrováno máme družstvo starší přípravky a družstvo
starších žáků. Přijďte kluky podpořit a fandit.
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Soutěž starší žáci 1+7 skupina C - Hemax Palety
Domácí
Otice
Skřipov
Budišov n/B
Skřipov
Skřipov
Melč

:
:
:
:
:
:

Hosté
Skřipov
Vítkov
Skřipov
Litultovice
Štáblovice
Skřipov

Termín
18. 04. 13:45
25. 04. 13:30
02. 05. 11:30
09. 05. 14:00
16. 05. 14:30
23. 05. 15:00

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Hřiště
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva

Den
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO

Hřiště
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva

Soutěž starší přípravka 1+5 skupina C - OSTROJ
Domácí
Holasovice
Skřipov
Budišov n/B
Skřipov
Skřipov
Zlatníky
Skřipov

:
:
:
:
:
:
:
:

Hosté
Skřipov
Vítkov
Skřipov
Stěbořice
Kylešovice
Skřipov
Slavkov

Termín
19. 04. 10:00
25. 04. 12:00
03. 05. 10:00
09. 05. 12:30
16. 05. 13:00
24. 05. 10:00
30. 05. 13:00

Důležitá data
• 28. 3. 2015 od 15:00 - začátek fotbalu muži (Stěbořice - Skřipov)
• 18. 4. 2015 od 13:45 - začátek fotbalu st. žáci (Otice - Skřipov)
• 19. 4. 2015 od 10:00 - začátek fotbalu st. přípravka
(Holasovice - Skřipov)
• 30. 5. 2015 celý den - Výlet pro děti ve spolupráci s hasiči Hrabství,
obcí Skřipov atd. (jeskyně Na Pomezí, mechové jezírko - Rejvíz, zámek
Jánský vrch v Javorníku)
• 27. 6. 2015 od 14:00 - Dětský den (hřiště Skřipov)
• 27. 6. 2015 od 20:00 - Karneval č.1 (hřiště Skřipov)
• 24.-26. 7. - dětský tábor ve spolupráci s SDH Hrabství, zumbatomic
a obcí Skřipov (myslivecká chata Skřipov)
• 8. 8. nebo 15. 8. 2015 od 20:00 - Karneval č.2 (hřiště Skřipov)

www.skripov.cz
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Sportovní ples
Rok 2015 začal a s příchodem nového roku byla zahájena i plesová
sezóna, která je na naši malou obec velmi bohatá množstvím
pořádaných plesů.
Jak už je několik let zvykem, TJ Sokol otevřel plesovou sezóznu roku
2015 druhou sobotu v roce Sportovním plesem. Účast na tomto plese
nebyla příliš vysoká, ale všichni plesající se výborně pobavili, úžasně
si zatančili u příjemné hudby a odcházeli zpět do svých domovů nad
ránem s úsměvem a chválou na rtech.
Velký dík patří všem aktivním členům i nečlenům TJ Sokol Skřipov,
kteří se na přípravě a samotném průběhu plesu podíleli. Jmenovitě
děkujeme Jiřině a Miloslavu Lindovským za příjemnou atmosféru
a pomoc při prodeji občerstvení, Libuši Kubánkové a Ludmile Cihlářové
za jejich milé úsměvy v šatně a prodej losů do tomboly. Vynikající
večeři, kterou chválili všichni naši hosté i pořadatelé, pro nás připravilo
trio Honza Lubojacký s přítelkyní Věrkou Holubovou a Kateřinou
Mackovou, kterým děkujeme za jejich kuchařský um. Velký dík patří
také panu řidiči autobusu společnosti TQM za bezpečnou dopravu zpět
do svých domovů.
Každým rokem se snažíme připravit pro naše hosty bohatou a zajímavou
tombolu a bylo tomu tak i letos díky všem ochotným sponzorům. Náš
ples v tomto roce sponzorovali tito dárci: Beil Radek, BEST, Binar David,
Binar Jan, Binar Jan st., Binar Vítězslav, Bőhm Michal, Bőhmovi Milan
a Drahomíra, Březinovi, Buček Rostislav, Bzonek Petr, Cihlář Pavel, DHL
Ostrava, Geblovi Jiří a Denisa, Hasiči Hrabství, Havlíkovi, Havrlantovi,
Hon Václav - HOBIS, Hrnčíř Radek, Hynarovi Dušan a David, Jaroš Jiří,
Jaroš Ladislav, Jaroš Tomáš a Hanka, JK Cars Team, John Deere Opava,
Kolovratovi Jan a Eva, Kubánek Jiří a Pavlínka, Kubánek Vladimír,
Kubánková Libuše, Kubánkovi Vít a Míša, Kyjovský Stanislav a Marie,
Lindovský Dušan, Lindovský Jan, Lubojacký Jan, Lubojačtí Jaroslav
a Hanka, Mazurovi Jiří a Zbyněk, Melecká Lucie a Michal Malchar,
Melecký Jiří, Melecký Lukáš a Romana, Melecký Miroslav a Božena,
Pastyříkovi, Petráš Jiří, Petráš Radim a Martina, Poltier Jakub, Poltier
Přemek, SDH Skřipov, Skotnica Miroslav, Služby Prasek, Stanovský Josef
a Petr, Střižík Aleš, Sýkorovi Pavel a Jana, Šimečka Pavel a Daniel, Šindlář
Jiří, Školoudík Ota, Štalmachovi, Tesař Jaroslav, Tížkovi Hynek a Zdeňka,
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Ulman David, Ulmanovi Vlastimil a Eva, Vargovi Josef a Božena,
Vavrečka Ladislav - DAVPLYN, Vícha Jan a Hana - OPTYS, Vícha Petr
a Josef, Víchovi Jiří a Sylva, Víchovi Stanislav a Marie, Žák Oldřich…
DĚKUJEME za vaši přízeň.
Závěrem chci poděkovat všem našim hostům, kteří Sportovní ples přišli
podpořit a užili si jedinečnou a nezapomenutelnou atmosféru, velice
si vaší podpory vážíme. Věřím, že se opět uvidíme nejen na dalších
akcích, které během roku pořádáme, či spolupořádáme, ale také na
dalším plese v roce 2016.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Dětský maškarní ples
Tradičně jako každý rok se i letos v březnu konal v KD Hrabství Dětský
maškarní ples. V sobotu 14. března 2015 odpoledne ožil sál kulturního
domu hudbou a dětským smíchem. Všichni se od začátku skvěle bavili.
Rodiče dětí z mateřských školek ve Skřipově a v Hrabství a členové
SRPDŠ připravili dětem veselý program a zajistili občerstvení a zábavu
pro všechny.
Všechny pořadatele moc potěšilo, jak velká byla tento rok účast.
Ples začal tanečkem zvířátek, který nacvičily maminky několika dětí
z mateřských školek spolu s Maruškou Lindovskou a Natálkou Jaškovou,
a hned po něm následoval dlouhatánský průvod masek. A pak už
se jen tancovalo a soutěžilo. Každý, kdo se zúčastnil připravených
soutěží, obdržel sladkou odměnu. Velký dík patří Igimu Stetsyukovi,
který neúnavně kouzlil celé odpoledne z balónků meče, kytky, kočičky,
motýlky a spoustu jiných zvířátek. I díky Hynkovi Tížkovi, který pouštěl
skvělou hudbu, byla v sále výborná nálada. Simpsonovým v baru i všem
v kuchyni děkujeme za jejich pomoc s prodejem občerstvení.
Na závěr zábavného odpoledne byla připravena všemi dětmi toužebně
očekávaná tombola a pro dospělé slosování vstupenek. I tentokrát
odcházely všechny děti s nějakou cenou. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci maškarního plesu a hlavně děkujeme
všem sponzorům, kteří svými dary přispěli k tomu, aby se tento
maškarní ples mohl konat. Doufáme, že se všichni sejdeme za rok
znovu.
www.skripov.cz
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Ohlédnutí za plesem ČČK
Plesová sezona v plném proudu a my se připravujeme na tradiční
ples Červeného kříže s očekáváním, jaké překvapení nás čeká, zda se
pobavíme, či nikoliv. Všichni si chceme tento ples užít jako vždy. Termín
plesu vychází na období Svatého Valentýna „svátku zamilovaných“.
V minulosti jsme ho neslavili a někteří ho neuznávají ani dnes, ale
v tomto případě je to jedno. Nicméně již jsme na cestě a blížíme se
ke vchodu KD v Hrabství a z dáli vidíme šero v chodbě, jindy plně
osvětlené místnosti. Nic netušíce vcházíme do již zmíněné chodby
a jsme v úžasu, jak je vše romanticky vyzdobené s nádechem svátku
zamilovaných. V sále tato výzdoba pokračuje a ten, kdo se nechá touto
výzdobou oslovit, je velmi pozitivně naladěn a těší se, že si ples užije
a zapomene chvilkově na své denní povinnosti a starosti.
Překvapení ale zdaleka nekončí. V průběhu večera vtrhla do sálu
legendární skupina ABBA, sice v jiném složení, než si ji pamatujeme,
ale i přesto dokázala roztančit celý sál. Samozřejmě se jednalo o členky
ČČK. Tento ples jsme si jako návštěvníci opět užili, neboť jsme se
chtěli bavit a nechat se omámit romantickou výzdobou i připravenou
zábavou. Proto jsme vydrželi až do ranních hodin. Tímto patří velký dík
všem, kteří nějak přispěli k realizaci tohoto plesu, hlavní dík členkám
ČČK, které určitě strávily hodně svého osobního volna na organizaci
plesu. Jejich odměnou je vždy plný sál. Tento rok byla návštěvnost nižší,
ale my, kteří jsme nechtěli sedět u televize a přišli se pobavit, jsme si
to užili. Ještě jednou velký dík s přáním, aby Vám zůstal stejný elán na
přípravu dalších akcí jako při přípravě PLESU ČČK 2015.
Spokojení plesoví návštěvníci
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Pozvánka
Obec Skřipov a žáci ZŠ a MŠ Skřipov
srdečně zvou všechny občany na oslavu

DNE MATEK,
která se koná v neděli 10. května 2015 ve 14 hodin
v pohostinství U Meleckých ve Skřipově.
Na programu je kulturní vystoupení žáků ZŠ Skřipov minikoncert a divadelní pohádka Tajemství staré truhlice.
Vstupné dobrovolné

Těšíme se na Vaší účast

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 6. 2015 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
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