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Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok uběhl, alespoň pro mne, velmi rychle a opět jsou před námi
vánoční svátky a oslavy nového roku.
Jak už je zvykem, v posledním čísle našeho Zpravodaje krátce
zhodnotím, co se nám v letošním roce podařilo.
Po přerušení opravy hřbitovní zdi, které bylo vyvolané nutností
upravit projektovou dokumentaci, se nám společně s realizační firmou
Ing. Illík - RAIL s.r.o. podařilo tuto opravu dokončit. Po odklizení
staveniště se opravená část ukázala v celé své kráse a troufnu si říct, že
tvoří jednu z dominant naší obce. Kromě vzhledu, který je samozřejmě
důležitý, splnila oprava i řadu důležitých bezpečnostních hledisek:
statické zabezpečení zdi, dobudování plotu na zdi, napojení chodníku
a zvýšení komfortu pro občany, čekající na autobus. Na dokončení
zastávky budeme pokračovat v příštím roce.
Během celého letošního roku také pokračovaly práce na rekonstrukci
budovy staré školy. Tato náročná rekonstrukce si vyžádala delší čas,
než jsme předpokládali, nicméně doufám, že se Vám výsledek líbí.
Po kolaudaci, která proběhne začátkem roku, uspořádáme slavnostní
otevření a všichni si budete moci prohlédnout výsledek i zevnitř.
V únoru byla otevřena pobočka České pošty v opravených prostorách
dílen s využitím podpory dotace z Operačního programu životního
prostředí. V příštím roce zde přestěhujeme a otevřeme knihovnu.
V letních měsících došlo k zateplení Kulturního domu v Hrabství, na
jehož nový vzhled můžeme být také velmi pyšní. I zde byla spolupráce
se stavební firmou Tomáš STRAUB s.r.o. velmi zdařilá a podepsala se
pod výsledek.
Nesmím opomenout dokončení snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ
Skřipov v jarních měsících. Tím jsme téměř vyčerpali možnosti snížení
výdajů na energii v obecních budovách. Další rezervy se pak skrývají
v technologiích, například ve veřejném osvětlení.
Co se týče oprav místních komunikací, které jsme si dali jako jeden
z dlouhodobých cílů, došlo na opravu komunikace k MŠ ve Skřipově,
jež byla porušena po rozšíření vodovodu a kanalizace.
Všechny výše zmíněné stavby si vyžádaly z Vaší strany značnou dávku
trpělivosti s různými omezeními v běžném životě v obci. Chtěl bych
Vám poděkovat za pochopení, zejména těm, kterých se stavby dotýkaly
bezprostředně, a také za podněty, které vedly ke zdokonalení výsledku.
www.skripov.cz
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V příštím roce bychom se chtěli zaměřit na drobné dokončovací práce
v okolí provedených staveb a dále na projektové a přípravné práce,
které povedou ke zvýšení bezpečnosti chodců a provozu v našich
obcích.
Přeji Vám všem klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového
roku pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Váš starosta Radim Čech

Informace z OÚ
Svoz komunálního odpadu během svátků
Firma SLUMBI Bílovec bude o svátcích vyvážet domovní odpad:
ve středu 23. 12. 2015 v odpoledních hodinách a v úterý 29. 12. 2015.

Informace o kominických pracích
Informujeme občany, že p. František Haladej ukončil poskytování
služeb v péči o naše komíny. Občané mají možnost si nechat vymést
a zkontrolovat komíny kominíkem Janem Bergrem, mob. č. 733 172 020,
nebo kteroukoliv kominickou firmou.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Slavnostní setkání s jubilanty

V neděli 15. listopadu 2015 jsme přivítali jubilanty, kteří se v letošním
roce dožili 70, 75, 80, 85 let. Ne všem dovolilo zdraví, aby se setkání
mohli zúčastnit. Ale i tak jsme byli potěšeni, že se ostatní dostavili
společně se svými partnery a rodinnými příslušníky do školní jídelny
ve Skřipově. Po zahájení obřadu nejdřív popřál místostarosta obce
manželům Richtovým ze Skřipova k 60-ti letům společného života
a všem jubilantům k jejich kulatinám. S kulturním programem přispěli
také vystupující. Po skončení obřadu se konalo malé pohoštění.
Těšíme se na setkání s jubilanty v příštím roce, které se již uskuteční
v nové obřadní místnosti v bývalé „staré škole“.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov
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Tříkrálová sbírka K+M+B 2016

V sobotu 9. ledna 2016 budou obcházet naše domácnosti tříkráloví
koledníci. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2016 bude využit na nákup
zdravotnického materiálu pro mobilní hospic včetně potřebného
materiálu pro vlhké hojení, na pořízení auta s nainstalovaným otočným
sedadlem pro klienty s omezenou hybností, na rekonstrukci prostor
a sociálního zařízení denního stacionáře pro seniory, na obměnu
nevyhovujícího vybavení v chráněném a podporovaném bydlení a pro
Mateřské centrum Neškola.
Charita Opava

Termíny plesů
Kdy?

Kdo?

Kde?

9. 1. 2016

TJ Sokol Skřipov

Pohostinství u Meleckých Skřipov

16. 1. 2016

SDH Jakubčovice

KD Hrabství

23. 1. 2016

Myslivci Skřipov

KD Hrabství

30. 1. 2016

SK Slezan Skřipov

KD Hrabství

13. 2. 2016

5. Obecní ples

KD Hrabství

20. 2. 2016

ČČK Hrabství

KD Hrabství

27. 2. 2016

Motorkáři Skřipov

KD Hrabství

12. 3. 2016

Dětský maškarní ples

KD Hrabství

19. 3. 2016

SDH Skřipov

Pohostinství u Meleckých Skřipov

Zahrádkáři Skřipov v roce 2015

Myslíme si, že se nám v tomto roce docela dařilo. Tradičně jsme
uspořádali humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. S ČČK Hrabství
jsme opět nasbírali docela velké množství oblečení. Zvažujeme, že tuto
sbírku rozšíříme a oblečení budeme sbírat dvakrát ročně. Za pomoci
finančního příspěvku přijatého z rozpočtu obce jsme pořídili do
kuchyně potřebné vybavení.
Z řad seniorů byl vysloven požadavek na krátké výlety po okolí Skřipova.
Hodně občanů, kteří se do obce přistěhovali, zdejší lesy neznají,
a v místech, která jsme navštívili, vůbec nikdy nebyli.
www.skripov.cz
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V období od července do listopadu jsme navštívili místa v okolí Skřipova,
jako jsou: Bleška, Askalóna, Vojenský rybník, Bravenčík, Boži muka,
Bitmanka, Rybníček, Mlynek či rybník Ešik. Všechny procházky jsme
absolvovali s průvodcem p. Rudolfem Lindovským, který jako rodilý
občan skřipovský zná okolní lesy velice dobře.
Většinu vycházek jsme ukončili posezením v moštárně. Ke zpříjemnění
vždy přispělo malé občerstvení a zajímavá beseda. Předávaly se
zkušenosti z pečení a zahrádkaření a vzpomínky ze současnosti
i minulosti Skřipova.
Předvánoční posezení jsme si naplánovali na 10. prosince. Přišli i lidé,
kteří se nemohou výletů ze zdravotních důvodů zúčastňovat. Starosta
obce předal s přáním hezkých Vánoc všem přítomným malou pozornost.
Na jaře bychom chtěli tyto procházky po okolí opět obnovit. Myslíme
si, že je ještě hodně míst, která stojí za to navštívit.
Všem lidem dobré vůle přejeme hezké Vánoce.
Veronika Víchová, Zahrádkáři Skřipov

Vánoční a novoroční přání
Milí rodiče a přátelé školy, milí žáci,
opět nás dostihl konec roku, jenž je tradičně spjat s Vánocemi, časem,
který bychom měli strávit se svými nejbližšími v rodinném kruhu.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála za Základní školu a Mateřskou
školu ve Skřipově krásné a poklidné prožití vánočních svátků a v novém
roce hlavně to, co člověk nejvíce potřebuje - to je zdraví, to, co člověk
stále hledá - a to je štěstí, a to, bez čehož se nedá žít - lásku, přátelství
a porozumění. Žákům přeji co nejlepší studijní výsledky a ať dosažené
znalosti a dovednosti, které získají v naší škole, co nejlépe zhodnotí
ve své praxi. Děkuji zaměstnancům za obětavou a nelehkou práci
a veřejnosti za přízeň, kterou naší škole věnuje.
Těšíme se na další dobrou spolupráci v příštím roce.
Krásné Vánoce.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

6

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Poděkování za sponzorské dary
Děkujeme všem, kteří v tomto roce finančně nebo materiálně podpořili
činnost základní a mateřských škol svým sponzorským darem. Touto
cestou bych ráda uvedla, že si velmi vážíme všech, kteří naši školu
podporují, a to v jakékoliv formě. Jsme rádi za jakoukoli pomoc (věcnou
či finanční). Vzniknou nám tak další možnosti nejen pro zkvalitnění
výuky, ale také pro jedinečné zážitky, které si děti ponesou s sebou do
dalšího života.
Sponzoři 2015:
Ing. Luboš Švidrnoch

5 000 Kč

pan Tomáš Hromada

2 000 Kč

pan Petr Štencel

10 000 Kč

TJ Sokol Skřipov

15 000 Kč

Ostravská univerzita v Ostravě

Hmotný dar ve výši 54 554,99 Kč

Děkujeme.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Upozornění
Z důvodu opravy podlahy v tělocvičně školy (broušení, tmelení, lakování,
lajnování) bude tělocvična v době od 14.-31. 12. 2015 uzavřena.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Zápis dětí do první třídy Základní školy
a Mateřské školy Skřipov pro školní
rok 2016/2017
Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon).
Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2016 šestý rok věku včetně těch, kterým
byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, proběhne
v ZŠ a MŠ Skřipov ve středu 20. ledna 2016 od 14:00 do 17:30 hodin.
www.skripov.cz
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Dostavte se se svým dítětem 20. 1. 2016 od 14:00 do 17:30 hodin
k zápisu do ZŠ Skřipov.
Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
Vyplníte na místě zápisu: Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy
Více na www.zsamsskripov.webpark.cz

Výlet do Anglie

Začátkem listopadu se čtrnáct žáků naší základní školy vydalo spolu
se dvěma kantory na týdenní výlet autobusem do jižní Anglie. I přes
šestadvacet hodin cesty nikdo neztratil chuť ani touhu poznat novou
zemi s jejími pamětihodnostmi a přírodními krásami. Navštívili jsme
nejen skvostný Londýn, ale i přístavní město Portsmouth s jeho
historicky významnými loděmi, městečka Winchester a Salisbury,
známou megalitickou stavbu Stonehenge a samozřejmě Bournemouth,
kde jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách. Děti si pobyt velmi
pochvalovaly a všichni doufáme, že podobných užitečných a přínosných
projektů bude v budoucnu jen přibývat.

Mikuláš ve škole

Jako každý rok, tak i letos přichystali naši nejstarší žáci pro své
kamarády ze ZŠ „Mikulášskou nadílku“. Ve čtvrtek 3. prosince ráno se
v naší adventně vyzdobené škole opět po roce ozvalo známé čertovské
„blebleble...“ Všichni žáci věděli, co to znamená. Nemohli se dočkat, až
zarachotí řetězy a ve dveřích se objeví Mikuláš, anděl a čerti. Někteří
se strachovali, protože věděli, že v Knize hříchů, kterou měl Mikuláš
s sebou, jsou zapsáni černým písmem! Ale i ti měli štěstí. Za slib, že
budou hodní, jim bylo odpuštěno. Nakonec všichni dostali nebeskou
odměnu v podobě sladkostí, které pro ně přichystaly třídní učitelky.
Mikuláš se ve škole vydařil a teď už můžeme na Mikuláše jenom
vzpomínat a těšit se na příští rok.

Pěvecké úspěchy žákyně naší školy

Skřipovskou školu úspěšně reprezentuje na pěveckých soutěžích Katka
Lebedová, žákyně 8. ročníku. K jejím velkým úspěchům patří umístění
8

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

v pěvecké soutěži Lyra 2015 v Moravském Krumlově, kde v těžké
konkurenci obstála a dostala možnost vystoupit na tamním koncertě.
20. 11. 2015 se zúčastnila finále Bohumínské superstar 2015, kde
získala 3. místo a 2. 12. 2015 se zúčastnila soutěže EUROTOPIA v Opavě
a vyzpívala si 2. místo.
Katce za reprezentaci školy děkujeme a přejeme jí další pěvecké
úspěchy.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Velká cena malých zoologů 2015

V září a říjnu se vybraní žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili 3. ročníku
přírodovědné soutěže pro žáky 1. stupně základních škol, pořádané
Zoologickou zahradou Ostrava. Téma letošního ročníku bylo Zvířata
v ZOO Ostrava. Soutěžící tak museli ve svém volném čase nastudovat
informace nejen o zvířatech, která v ZOO žijí dnes, ale museli se
zajímat také o historii a poslání zahrady, chráněné druhy a programy na
záchranu ohrožených zvířat. V semifinále naši žáci skončili na krásném
1. místě, do finále jeli plni očekávání, jak celá soutěž dopadne. Mezi
6 nejlepšími družstvy jsme se nakonec umístili na čtvrtém místě. Děti
byly zklamané. My je však velmi chválíme a myslíme si, že umístění na
4. místě ze 72 soutěžících družstev je opravdu důvod k radosti!

www.skripov.cz
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Soutěžícím byla udělena pochvala ředitelky školy za vzornou
reprezentaci školy na veřejnosti. Děkujeme ještě jednou Sáře Galdiové,
Amálce Víchové, Anně Malohlavové, Denise Stanovské, Petru Pělovi,
Ondrovi Šubertovi, Martinu Opletalovi a Renému Havrlantovi za skvělý
výkon. Rodičům dětí děkujeme za podporu a SRPDŠ za příspěvek na
dopravu na soutěž.

„Vzhůru k výškám“
a „BridgeBuilder Game“
Dne 26. listopadu 2015 proběhla na SPŠ stavební v Opavě
soutěž zaměřená na architekturu „Vzhůru k výškám“ a stavební
konstrukce „BridgeBuilder Game“. Každé soutěže se mohlo účastnit
maximálně 20 družstev základních škol.
Během soutěže „Vzhůru k výškám“ měli žáci postavit z plastových
kostek rozhlednu podle své fantazie. Pracovali jako architekti, kteří
vytvářejí koncept své nové stavby. I přesto, že jsme byli v soutěži nováčci,
konkurenci jsme „převálcovali“ díky čisté linii a ucelenému konceptu.
Rozhledna s názvem „Double Bubble“ vynesla našemu družstvu ve
složení Roman Búda, Radek Fešar, Lukáš Šalata, Ondřej Binar a Dominik
Jaroš, 1. místo. Žáci si ze soutěže odnesli mnoho zážitků, zkušeností,
cen a výborný dort.
Úkolem družstev ve druhé soutěži „BridgeBuilder Game“ bylo
zkonstruovat most ze špejlí tak, aby byl co nejlehčí a zároveň velmi
pevný. Žáci měli k dispozici špejle, provázky a lepidlo z tavné pistole.
Ve stavbě mostu se družstvu z naší školy také dařilo, most o hmotnosti
142g unesl zatížení 15 070g a vynesl nám krásné 4. místo. Kluci ve
složení Michal Melecký, Lukáš Duben, Tomáš Hromada, František
Sonnek a Jakub Cihlář předvedli výborné technické znalosti i manuální
zručnost.
Gratulujeme k vítězství! Všem zúčastněným děkujeme za účast a za
skvělou reprezentaci. Nasbírané zkušenosti se nám budou jistě hodit
do dalších ročníků soutěže.
Více informací i fotek ze soutěže si můžete prohlédnout na stránkách
SPŠ stavební Opava - http://www.spsopava.cz/aktuality/jaky-byl-densoutezi-pro-zaky-zs
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Naši žáci v televizních soutěžích
U6 – úžasný svět techniky
Dne 17. 11. se žáci naší školy zúčastnili natáčení vědomostní soutěže
U6 - úžasný svět techniky. Přestože si v průběhu soutěže vedli velmi
dobře a nad druhým týmem až do samotného konce vítězili, zradila
je poslední disciplína, kdy jejich součet bodů nestačil na konečné
vítězství. I přes nepříznivý závěr zasluhují Karin Stanovská, Valerie
Beilová, Dominik Jaroš, Ondřej Binar a František Sonnek poděkování
za příkladnou reprezentaci naší školy. Tento díl bude vysílat televizní
stanice Déčko 20. 12. ve 12:00 hod.

Bludiště
V pondělí 23. 11. se čtyři žáci naší školy, Karin Stanovská, Domimik
Jaroš, František Sonnek a Stanislav Pastyřík, zúčastnili natáčení
sportovně vědomostní soutěže Bludiště. Ačkoliv jim byli protivníky
nepoměrně vyšší a věkově starší soutěžící z prvního ročníku střední
školy, naši s nimi drželi krok v průběhu celého klání. Bohužel, štěstí
se přiklonilo na stranu soupeřů a družstvo Skřipov prohrálo. Dík patří
jejich odhodlání, optimismu a soutěžnímu duchu. Pokud budete mít
chuť a čas podívat se na naše žáky, nahlédněte do programového
archivu České televize. Díl se vysílal na Déčku 12. prosince v 11:30, tedy
před vydáním Zpravodaje.

www.skripov.cz
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Školní družina

Krásné slunečné počasí začátkem školního roku nám umožnilo s žáky
pobývat v přírodě. Při vycházkách do lesa a k místním rybníkům jsme
se žáky pozorovali vliv letošního sucha na okolní přírodu a také na stav
vody v rybnících. Plnili jsme úkoly a hledali v přírodě ukrytý sladký
poklad. Také jsme s žáky vařili mirabelkovou marmeládu, po které jsme
se olizovali až za ušima.
Zapojili jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem“ a čteme dětem
z různých dětských knih, které si samy přinesou. V měsíci listopadu
pak proběhla v družině dobrovolná sbírka dětských knih, které
osobně předáme během měsíce prosince na dětské oddělení Slezské
nemocnice v Opavě. Celkem se nám podařilo nasbírat 123 ks knih.
Touto cestou chceme poděkovat všem dětem, rodičům a prarodičům
za krásné knihy, které na tuto sbírku věnovali.
Večerníček slavil 50. let od svého vzniku a my jsme se postavičce
Večerníčka i celé řadě nám známých večerníčkových postav věnovali
také. Nejzdařilejší výtvarné práce postav z Večerníčků jsme vystavili
v prodejně Tempo ve Skřipově a následně odeslali do výtvarné soutěže
pořádané organizací „Celé Česko čte dětem“. Výtvarné práce jsme také
prezentovali v časopisu „Tvořivý Ámos“.
Začátkem listopadu jsme se s žáky vypravili na odpolední turistickou
vycházku přírodní rezervací „U Leskoveckého chodníka“, kde jsme
obdivovali krásu podzimní přírody v okolí naší obce.
Jako každoročně jsme se zúčastnili adventní výstavy v Jakubčovicích
pořádanou místním Klubem žen, kde veřejnost mohla ve dnech
21.-22. 11. 2015 zhlédnout nejen výtvarné a keramické práce žáků naší
školní družiny.
V prosinci nás čekalo pečení perníčků a Čertovské odpoledne v maskách
s plněním úkolů a soutěžemi.
Čerti nám toho pod stromečkem hodně nadělili…
Celoročně probíhá „Sbírka pet víček pro Johanku“ - sběrné místo je
stále u nás v družině a pytle s pet víčky se pomalu plní... Děkujeme!
Každé víčko pomáhá!!!
Další aktivity žáků můžete zhlédnout na webových stránkách školy:
http://www.zsamsskripov.webpark.cz/ v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Za ŠD Jitka Dudysová
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Fotbalový podzim

Novou sezónu jsme nezačali vůbec dobře, ale s příchodem nového
trenéra se situace zlepšila a nasbírali jsme i několik potřebných bodů.
Věřím, že se teď budeme posouvat tabulkou jen nahoru. 11 bodů není
nic ohromujícího, ale co by za 11 bodů dal takový Baník :-)
Tabulka celková - III. třída sk.B muži - AutoCont
Rk.

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Vítkov „B“

Družstvo

11

6

3

2

36:16

21

2

Těškovice

11

6

2

3

25:14

20

3

Březová

11

5

5

1

21:14

20

4

Holasovice

11

6

2

3

21:20

20

5

Hlavnice

11

4

4

3

27:20

16

6

Dolní Životice

11

4

3

4

32:28

15

7

Štítina „B“

11

4

3

4

19:20

15

8

Nové Sedlice

11

5

0

6

28:32

15

9

Kyjovice

11

4

1

6

27:27

13

10

Skřipov

11

3

2

6

14:27

11

11

Brumovice

11

2

3

6

17:27

9

12

Melč

11

3

0

8

16:38

9

Chtěl bych poděkovat všem, kteří s organizací pomohli a pomáhají. Díky
příznivcům fotbalu, kteří se na fotbal přišli podívat a podpořit nás. Dále
děkuji sponzorům, kteří věnovali do tomboly hodnotné dary. Nesmím
zapomenout a poděkovat panu starostovi a Obci Skřipov za přípravu
a údržbu hřiště. A co bych to byl za kapitán, kdybych nepoděkoval všem
klukům, fotbalistům, kteří reprezentují TJ Sokol Skřipov. Díky.
Jiří Kubánek

Fotbal starší žáci

V podzimní části sezóny jsme hráli soutěž starší žáci 1+7 sk. B - ARGOS
Elektro a celkem nás čekalo 7 mistrovských utkání. Tréninky probíhaly
2x týdně a kluci chodili poctivě téměř v plném počtu. Do zápasů jsem
se snažil nasazovat průběžně všech 12 kluků, aby si opravdu zahráli
všichni.
www.skripov.cz
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Sezónu jsme zahájili ve Velkých Hošticích, kde všichni kluci předvedli
perfektní týmový výkon, soupeř dal více branek, ale byli jsme po celou
dobu vyrovnaným soupeřem. Doma jsme pak přivítali soupeře ze
Štítiny, který byl pro nás neznámý. Zápas jsme začali opatrně a postupně
jsme hru otevřeli a soupeře jasně přestříleli. Třetím soupeřem byl
jeden z nováčků v soutěži, a to celek Větřkovic. Z přípravného zápasu
jsme věděli, že se klub potýká s nedostatkem hráčů a velkým věkovým
rozptylem. Proto jsme soupeře tlačili hned od začátku a chtěli zápas
rozhodnout hned v prvním poločase. Tak se i stalo, soupeře jsme
převyšovali ve všech dovednostech a v druhém poločase dostali šanci
všichni náhradníci, kteří si také s chutí zastříleli. Soupeře z Větřkovic
tímto nijak nechci shazovat a podceňovat, každý musel nějak začít
a některé začátky jsou kruté. Přeji všem začínajícím celkům pevné
nervy a hodně úspěchů. Dalším soupeřem nám byl celek z Kylešovic,
který si na nás brousil zuby po prohraném přátelském utkání, a věděli
jsme, že to bude těžký zápas. Konečná remíza je asi spravedlivá, celý
zápas byl vyrovnaný a šance byly na obou stranách. Následovala cesta
do Malých Hoštic a další těžký soupeř. V prvním poločase jsme byli
jasně lepším týmem a první půli také vyhráli. V druhém poločase se
nám již tolik střelecky nedařilo a soupeř srovnal hru a otočil stav ve svůj
prospěch. Zlomový bod byla neproměněná šance do prázdné branky,
kdy jsme mohli srovnat na 5:5 těsně před koncem zápasu. Opět všichni
kluci předvedli perfektní bojovný výkon. V předposledním zápase nás
čekal soupeř z Pusté Polomi, který je sloučen se Suchými Lazcemi. Tohle
byl jediný zápas, kdy jsme opravdu soupeři nestačili a vysoko prohráli.
Bohužel se nám v tomto zápase sešla velká marodka a nastoupili jsme
v hodně oslabené sestavě a soupeři jsme nemohli konkurovat. Na
druhou stranu mě mile překvapili všichni ostatní, kteří nastoupili na
hřiště. Po celou dobu se snažili hrát a dávat branky. Kluci věděli, že je
soupeř lepší a že to na výhru nevypadá, ale nikdo to nevzdal a bojovali
až do samého konce. Zapojili se všichni náhradníci a bez možnosti
střídání podali velice dobrý výkon. Dovolím si tvrdit, že v plné sestavě
bychom soupeře porazili, ale na „kdyby“ se fotbal nehraje. V posledním
zápase sezóny si kluci opět spravili chuť proti celku z Březové, kterému
nastříleli 12 branek, a byla to i krásná tečka za podzimní částí sezóny.
Všechny výsledky najdete v tabulce níže. Nejlepším střelcem podzimní
části se stal Michal Melecký, který nastřílel celkem 16 branek. Gratuluji.
14
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Tabulka zápasů
29. 08. 2015 15:00

Velké Hoštice

:

Skřipov

6:3

05. 09. 2015 14:30

Skřipov

:

Štítina

5:0

13. 09. 2015 13:30

Větřkovice

:

Skřipov

0 : 23

19. 09. 2015 14:00

Skřipov

:

Kylešovice

2:2

24. 09. 2015 16:30

Malé Hoštice

:

Skřipov

6:4

11. 10. 2015 10:00

Pustá Polom

:

Skřipov

8:2

31. 10. 2015 11:00

Březová

:

Skřipov

1 : 12

Tabulka celková - starší žáci 1+7 sk. B - ARGOS Elektro
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Velké Hoštice

7

6

1

0

73:6

19

2

Malé Hoštice

7

6

0

1

47:12

18

3

Pustá Polom

7

5

1

1

37:8

16

4

Skřipov

7

3

1

3

51:23

10

5

Kylešovice

7

3

1

3

37:17

10

6

Březová

7

2

0

5

20:43

6

7

Štítina

7

1

0

6

8:52

3

8

Větřkovice

7

0

0

7

4:116

0

Podzimní část jsme zhodnotili a oslavili a s tréninky jsme se přesunuli
do tělocvičny. Tréninky budou probíhat 1x týdně a 21. 12. 2015
se pokusíme uspět na turnaji starších žáků v Opavě. Závěrem chci
poděkovat všem klukům, kteří pilně trénovali, odměnou pro ně musí
být radost z pěkné hry a dobrých výsledků v podzimní části sezóny.
Také chci poděkovat všem rodičům za pomoc a podporu a také všem
fanouškům, kteří přišli naše kluky podpořit. Samotným klukům přeju
hodně vstřelených branek, ať je fotbal pro ně zábavou a ne povinností.
Jiří Kubánek, trenér starších žáků

Starší přípravka - podzimní část fotbalové
sezóny 2015/2016

Stejně jako v minulé sezóně máme ve Skřipově přihlášeno také družstvo
starší fotbalové přípravky, které hraje soutěž MINI (starší přípravka)
1+5 sk. C - Ostroj. Soutěžní zápasy se hrají na čtvrtinu fotbalového
www.skripov.cz
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hřiště s brankami šířky 5 m systémem brankář a pět hráčů v poli,
přičemž střídání probíhá hokejovým způsobem. Soutěž je určena
pro registrované hráče ročníku narození 2005 a 2006 (dívky i ročníku
2004). V zápasech mohou nastupovat také mladší hráči, jako je tomu
i v našem případě, neboť ve vesnicích v posledních letech se jen obtížně
dává dohromady více dětí stejného ročníku se stejnými zájmy. I proto
sice disponujeme 17-ti aktivními hráči, avšak rozptýlených do ročníků
2004-2009.
V průběhu podzimní části fotbalové sezóny jsme trénovali 2x týdně
a postupně odehráli 8 soutěžních utkání. Výsledkově sice žádná sláva,
ale to v této kategorii mladých sportovců není vůbec podstatné. Důležité
je získat zájem dětí o hru a dlouhodobě jej udržet. V průběhu zimního
období budeme trénovat jednou týdně v tělocvičně a odehrajeme
několik přátelských utkání.
Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům přípravky za pravidelnou
docházku a jejich svědomitý přístup k tréninkům i zápasům a všem
rodičům, kteří se aktivně zapojují do dění okolo fotbalové přípravky
(cesty na zápasy, praní dresů, pomoc při domácích zápasech apod.).
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Přání

Všem občanům Skřipova a Hrabství i všem Vašim blízkým přejeme
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti.
TJ Sokol Skřipov

Činnost SDH Skřipov v roce 2015

Vážení spoluobčané, rok 2015 se blíží ke konci. Dovolte nám, abychom
ho za SDH Skřipov shrnuli.
Jako již tradičně jsme začínající rok zahájili na konci masopustu voděním
medvěda, u kterého hudební kulisu tvořila skupina NÁTISK. Další námi
pořádnou akcí byl, troufáme si říci, oblíbený maškarní ples, konaný
v sále U Meleckých. Maškar se sešlo víc než dosti a k tanci a poslechu
hrál DeejaySnail.
16
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Po ukončení plesové sezóny nastala sezóna Floriánských mší. Zástupci
našeho sboru se zúčastnili mnoha Floriánských mší po našem okrese
s naší hasičskou zástavou. Za zmínku stojí účast na oslavách výročí 70. let
založení profesionálního sboru hasičů v Opavě, kde jste mohli vidět
přehlídku 60 hasičských zástav z celého okresu Opava. Naši dobrovolní
hasiči se účastnili i oslav výročí osvobození obce Skřipov, pokládali
věnec a starali se o občerstvení po akci. Větší námi pořádanou akcí byla
naše Floriánská mše v kostele Sv. Jana Křtitele, které se zúčastnilo velké
množství hasičských sborů z okrsku. U této příležitosti jsme také oslavili
130 let založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci.
V létě jsme se účastnili také mnoha hasičských soutěží. Jako smíšené
družstvo jsme soutěžili v klasické okrskové soutěži v Kajlovci
a v Benkovicích, kde jsme se sice neumístili ve vítězné trojici, ale
na krásném 4. a 5. místě. Zúčastnili jsme se také netradiční soutěže
v Jamnici, kde ženy sice neobhájily loňské vítězství, ale přivezly domů
krásné 2. místo a muži 3. místo. Ženy se ale umístily na první příčce
v okrskové soutěži v Brance a muži získali 3. místo v Jezdkovicích
a 2. místo na domácí půdě, v netradiční hasičské soutěži u nás. Mezi
poslední soutěže, kterých jsme se zúčastnili, byla soutěž ve Vrchách
a netradiční soutěž v Darkovicích, kde jsme se bohužel na žádné vítězné
www.skripov.cz
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příčce neumístili. SDH Skřipov se podílelo i na přípravě dětského dne,
kde jsme měli stánek a děti si mohly vyzkoušet historickou ruční
stříkačku.
Jak je již zmíněno, letos poprvé jsme
pořádali netradiční hasičskou soutěž
v naší obci. Netradiční byla hlavně
v provedení. Před samotným útokem
si museli všichni členové týmu nasadit
helmy, překonat malou bariéru a poté
byli dva členové týmu přeneseni na
nosítkách kolem značky a po tomto
výkonu se běžel „klasický útok“.
Zúčastnilo se 9 týmů mezi nimiž se objevilo i družstvo z Vřesiny (Ostrava)
a taky amatérské mužstvo TJ Sokol ze Skřipova pod vedením Jirky
Kubánka, kterému bychom chtěli tímto velmi poděkovat za spolupráci
nejen v soutěži, ale i za možnost využívat hřiště pro soutěž i tréninky.
Po soutěži bylo malé posezení a celou akci jak hudebně, tak slovem
doprovázel DeejaySnail.
V říjnu čekala naše sdružení výzva v podobě úklidu půdy místního
kostela. Dlouho domlouvaná spolupráce s panem Karlem Honem se
zrealizovala v pátek 9. a v sobotu 10. října. Půdu kostela se nám podařilo
uklidit v průběhu dvou dní. S rouškami jsme vyklízeli jak stavební
materiál (staré cihly, střešní krytina, dřevo, železo), tak obrovský
nános sto padesáti -letého prachu, který se na půdě nacházel. Místní
dobrovolné hasiče podpořili svou účastí i hasiči z Jakubčovic.

18

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Naše působení v roce 2015 ukončil Mikuláš se svou družinou, který
již tradičně navštívil naši obec a zkontroloval plnění slibů nejmenších.
V prvním čtvrtletí roku 2016 chystáme vodění medvěda - 6. 2. 2016
a také maškarní ples - 19. 3. 2016. Všichni jste srdečně zváni.
Velké díky patří všem, se kterými jsme letos spolupracovali. Bez jejich
pomoci a sponzorských darů bychom nebyli schopní vytvořit vše, co
jsme chtěli. Díky!
Doufáme, že tyto akce budeme moci v příštích letech pořádat ještě ve
větším počtu a že na nich nebude chybět i Vaše účast.
Za celé naše sdružení Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a úspěchů v celém novém roce.
SDH Skřipov

Poděkování hasičům

Vážení spoluobčané,
náš kostel svatého Jana Křtitele už stojí více než 180 let. Za tuto dobu
došlo k několika opravám střechy a po každé opravě zůstal v půdním
prostoru odpad, který se tam hromadil. Po poslední generální opravě
střechy v roce 2010 jsem si řekl, že je nejvyšší čas s tím něco udělat.
Obrátil jsem se s tímto záměrem na pana Zdeňka Laryše, velitele
skřipovských dobrovolných hasičů, zda by nám s vyklizením půdních
prostor pomohli. Bez zaváhání souhlasil, a tak se konečně letos 10. října - úklid našeho kostela uskutečnil.
Upřímně musím říci, že jsem netušil, jaké máme v naší obci šikovné,
obětavé a pracovité mladé lidi. Vážení spoluobčané, můžeme být
právem na ně hrdi.
Co nejsrdečněji tímto vyjadřuji velké díky všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci této akce, a to panu Zdeňku Laryšovi, členům
dobrovolných hasičů ze Skřipova a Jakubčovic, panu Jarku Balharovi za
přípravu občerstvení a ženám naší farnosti za následný úklid kostela.
Ještě jednou velký dík.
Za farní radu Karel Hon

www.skripov.cz
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SDH Hrabství - vyhodnocení roku 2015

Jak ten čas neskutečně rychle letí, ani jsme se nenadáli a máme zde
opět konec roku a rádi bychom vyhodnotili naše aktivity za rok 2015.
Mladí hasiči se zúčastnili hned z kraje roku soutěže ve vázání uzlů ve
Vítkově, kde vítězné příčky sice nebyly obsazeny našimi ml. hasiči, ale
4. místo je krásné. V tom množství družstev ani nebyla velká šance na
vítězství. I když nebylo poháru za vyšší příčky dosaženo, nicméně situaci
zachránil vedoucí Radim Petráš, který získal pohár za 1. místo v soutěži
uzlů pro vedoucí. Čili s prázdnou jsme neodjeli, což je chvályhodné.
Další větší aktivita nás čekala v květnu, a to v podobě vyklízení příkop,
o kterém jsme již hovořili v minulém zpravodaji. A co více k tomu říct?
Někdy si říkám „škoda slov“, protože když pohlédnete kolem cest nyní,
jako bychom nic nevyklidili. A tolik úsilí to mládež stálo. Nu což, máme
zase v roce 2016 co uklízet. Mládež jela za odměnu na výlet do Jeseníku,
kde obdivovala krásu přírody a historii našich památek.
V květnu jsme také pořádali jarní kolo okresní soutěže v požárním
sportu. Dosažení 3. místa je pro nás radost a ponaučení, že se stále
máme v čem zdokonalovat. Budeme dělat vše proto, abychom se příště
dokázali umístit lépe.
V červnu nás čekala jako každoročně pohárová soutěž v Kajlovci, kde
jsme si opět odvezli pohár prvních příček. Což nás velice potěšilo.
V červenci jsme tradičně s mládeží stanovali u myslivecké chaty,
užili jsme si jak sluníčka, tak plno her a soutěží. Smích a spokojenost
mládeže dokazovaly, že se akce povedla, a již nyní se těšíme na další
ročník stanování.
V srpnu při rekonstrukci KD v Hrabství členové SDH Hrabství vyspravili
a vymalovali klubovnu pro mládež. Za hodiny práce a úklidu nesmírně
děkujeme. Je vidět, že když se dá do díla více rukou, práce je rychle
hotová. Jste úžasní a mládež má nádhernou klubovnu. Děkujeme,
vážení členové.
V září podstoupili mladí hasiči soutěž v požární všestrannosti, kde
4 družstva bojovala z plných sil a vybojovala si přední příčky umístění,
dokonce ve štafetě hned první místo. Za chmurného počasí a pořádné
zimy běželi soutěžící do prudkého kopce z hřiště v Kajlovci až k zámku,
kde při pohledu na vyčerpané děti jsme mohli pouze konstatovat,
že jsou to borci, jelikož trať byla náročná a k tomu všemu ještě na
20
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stanovištích plnili úkoly. No věřte, že nic k závidění, ale vše zvládli na
jedničku.
V říjnu podstoupili v hasičské škole v Jánských koupelích naši dva
nejstarší členové zkoušky na instruktory. Čili už povedou mládež
s námi a dovolím si poznamenat, že pomalu můžeme předávat štafetu
mladším. Touto cestou bychom chtěli Karolíně Šonové a Tomáši
Suchánkovi pogratulovat ke zdárnému ukončení zkoušek a popřát jim
spoustu trpělivosti, nekonečné množství nápadů k realizaci aktivit
mládeže, otevřené srdce pro všechny děti a hlavně čas, který jim zabere
hasičský sport.
A blížíme se ke konci roku a to nás čeká opět vánoční večírek
s přespáním v KD Hrabství, kde si s mládeží vyhodnotíme celkový rok,
předáme si dárečky, zasoutěžíme si a společně ukončíme naši sezónu.
Tímto bychom chtěli upozornit na to, že opět budeme mít kolem
21:00 hod ohňostroj, který je pro děti poděkováním za uplynulý rok
2015. Omlouváme se tímto dopředu za vzniklý hluk, který způsobíme.
Děkujeme za pochopení.
Když jsme u toho poděkování, chtěli bychom zmínit, že SDH Hrabství
pořádalo taneční pro dospělé. Myslím, že letošní ročník se obzvláště
vydařil jak skvělými lidmi kolem dokola, kteří se umějí perfektně bavit
a odreagovat se, tak i tím, že vše klapalo bez nějakých potíží a to jen
díky skvělé přípravy všech členů SDH Hrabství. Opět se ukázalo, že
jsme team, který táhne za jeden provaz. Taneční kolona byla úžasná
a to díky kuchařům (manželé Balharovi), kteří opět excelentně navařili,
také obsluze v kuchyni (Ali Brožová a Jaruška Řeháčková), holky jsou již
sehrané a s úsměvem zvládly vše na jedničku. Nesmím opomenout na
obsluhu v baru (manželé Jedličkovi a Martin Fešar), naprosto sehraná
trojice. K tanci zahrál DJ Hynek Tížek a celou akci moderoval taneční
mistr Martin Svetlánský. Nejskvělejší atmosféru celé kolony ale vytvořily
taneční páry, které se zapojily do soutěží, tomboly a do této atmosféry
vtáhly své rodinné příslušníky a známé. Všem moc děkujeme!!! Jste
úžasní.
A má poslední slova v tomto textu se budou týkat přání. Členové
SDH Hrabství přejí všem občanům Skřipova a Hrabství krásné svátky
vánoční, plné radosti, pohody a klidu. V novém roce 2016 přejeme to
nejdůležitější, což je zdraví, lásku, štěstí, osobní a pracovní úspěchy.
Za SDH Hrabství Radim & Martina Petrášovi, vedoucí mladých hasičů
www.skripov.cz
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Divadelní představení Naši furianti
v Kulturním domě v Hrabství

Ochotnický soubor Berani z Těškovic zavítal opět po roce v pátek
13. 11. 2015 do Kulturního domu v Hrabství. Soubor se věnuje
ochotnickému divadlu nepřetržitě od roku 1949. Tento zkušený
soubor vystupuje na soutěžích ochotnických divadel a je také
spoluorganizátorem přehlídky „Těškovické jaro“. Vystupuje v okolí
a naplňuje kulturní programy obcí na jejich pozvání. Každoročně sklízí
za svá představení uznání nejen ze strany diváků, ale i odborné kritiky.
V letošním roce soubor nastudoval divadelní hru Ladislava
Stroupežnického Naši furianti. Hra, která patří mezi perly českého
dramatu, nás zavedla do idylicky vyhlížející vesničky, kde jsou
hlavními postavami dva bohatí sedláci a současně členové obecního
představenstva. Nejbohatší sedlák a současně starosta Dubský a první
radní Boušek neustále soupeří o prvenství. Jejich rivalita zasahuje
nejen do osudů jejich rodin, ale i celé vesnice.
V představení zazněly lidové písně z Lašska, které v okolí Těškovic,
Bílovce a dalších obcí regionu na pomezí Laška a Slezska sebral a upravil
sběratel lidových písní František Lýsek. Hra byla přijata s obrovskou
pochvalou a obzvlášť se líbily zpěvy. Jsme potěšení, že tento soubor
každoročně přiláká větší a větší počet diváků. Nejhezčím poděkováním
hercům byl hlasitý potlesk přítomných.
Mgr. Eva Víchová
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Mikulášská nadílka

V předvečer svátku svatého Mikuláše se po roční odmlce sešla stará
známá parta ochotníků z Hrabství, aby místním i přespolním dětem
sehrála na tradiční Mikulášské nadílce v pořadí již 26. pohádku - tentokrát
přišla na řadu pohádka O Popelce, která přinesla kromě velkého
množství krásných písniček také notnou dávku zdravého humoru,
kterým jsou místní ochotníci známí v širokém okolí. Celou pohádkou nás
provázel zpívající vypravěč v podání šikovné Nikoly Jedličkové. Během
jednotlivých dějství se pak děti postupně seznamovaly s krásnou
Popelkou (Pavla Kohútová), jejím tatínkem (Jirka Střelec), nevlastní
macechou (Martin Fešar), nevlastními sestrami (Lucka Kubíčková
a Šárka Vranešicová), milým princem (Ondra Hořín), rázným králem
(Honza Březina), potrhlým rádcem (Jana Binarová), hodnou kmotřičkou
(Pavla Tenglerová) a jejími šikovnými holoubky (Nikola Tenglerová,
Katka Brožová, Vanesa Kubíčková, Ema Stecjuková a Martin Šón). Na
plese pak prince vytančily slečna Droběna (Igor Stecjuk), společně se
slečnou Kristýnkou (Kristýna Balharová) a slečnou Lucinkou (Lucka
Štalmachová). A na to, aby princi Popelku nikdo nevyfoukl, dohlížely
statečně stráže v podání Ondry a Vendy Černíkových.
Celou pohádkou nás jako tradičně hudebně doprovázela skvělá Lenka
Hořínová, kontrolovaná zvukařem Davidem Binarem. A aby měli herci
pevnou půdu pod nohama, z druhé strany jeviště je poctivě kontrolovala
Věrka Havrlantová.

www.skripov.cz
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No a po pohádce, která potěšila velké i malé, následovala samotná
Mikulášská nadílka. A že se Mikuláš s andělem a čertem ani letos po
Hrabství neprošli zbytečně, svědčil seznam 70-ti hodných dětí, který si
sv. Mikuláš přinesl s sebou společně s balíčky plných sladkostí. Jakmile
byly balíčky rozdány, pozval si svatý Mikuláš všechny děti nahoru na
pódium a společně si na rozloučenou zazpívali Veselé Vánoce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členkám ČČK Hrabství za skvělou
přípravu, Katce Stecjukové a Zuzce Černíkové za ušití nádherných
kostýmů, klukům v baru, všem učinkujícím a technickému zázemí
a chtěl bych všem popřát veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví
a štěstí!
Martin Fešar

Pozvánky na plesovou sezónu
SK Slezan Skřipov
pořádá

7. Slezský ples
V sobotu 30. 1. 2016 v sále Kulturního domu v Hrabství.
Začátek plesu je ve 20:00 hod.
K tanci a poslechu bude hrát osvědčená hudební skupina TOM MIDI
a v suterénu bude k dispozici hudební produkce pana Hynka Tížka.
Je zajištěna teplá kuchyně a občerstvení v baru.
Nebude chybět velmi zajímavá a pestrá tombola.
V průběhu plesu proběhne taneční vystoupení klasických
a latinsko-amerických tanců.
Doprava tam i zpět bude zajištěna autobusem TQM .
Vstupenky jsou k dispozici v prodeji již v průběhu prosince
u pana Tomáše Duška na tel. čísle: 721 415 129.
Srdečně zveme všechny milovníky tradičních venkovských plesů
a dobré zábavy.
Členové SK Slezan Skřipov
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Motorkáři Skřipov Vás zvou na čtvrtý

Rockový motorkářský ples
KD Hrabství 27. 2. 2016 ve 20:00
Občerstvení: kuchyně rodiny Balharových
Vstupné + občerstvení 170Kč

o muziku se postará kapela URAN
bohatá tombola

předprodej a rezervace míst :
Hynek Tížek, Skřipov 191 tel.: 724154233

SRPDŠ PŘI ZŠ A MŠ SKŘIPOV
pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
dne

12. 3. 2016

Zábava a občerstvení
zajištěno
VSTUPNÉ: masky zdarma,
ostatní 50 Kč
ZA FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY PŘEDEM DĚKUJÍ ORGANIZÁTOŘI
A VÝBOR SRPDŠ. V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ VĚCNÉHO ČI FINANČNÍHO
DARU KONTAKTUJTE p. Hanu Malohlavovou tel.: 732 152 174

www.skripov.cz
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Obec Skřipov ve spolupráci se SRPDŠ a zahrádkáři
Vás srdečně zvou na

Obecní ples

v sobotu 13. 2. 2016 od 20.00 hod.
v Kulturním domě v Hrabství.
Na Vaši účast a příjemný večer se těší pořadatelé.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 3. 2016 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
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