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Vážení a milí spoluobčané,
letošní první číslo Zpravodaje se nese jako už tradičně ve znamení
Velikonoc a následně oslav výročí osvobození obce a ukončení druhé
světové války. Kromě těchto svátků a výročí nás čeká slavnostní otevření
zrekonstruované budovy bývalé základní školy. V jejich útrobách
vznikly prostory pro obecní úřad a pečovatelské byty pro seniory. Rád
bych využil této příležitosti a pozval Vás na slavnostní otevření 2. dubna
ve 13 hodin. Budete mít příležitost prohlédnout si budovu po náročné
rekonstrukci a zavzpomínat na časy, kdy jste v ní usedali do školních
lavic. K tomu, abychom podtrhli slavnostní atmosféru, si žáci naší
základní školy připravili kulturní program a bude přichystáno i malé
občerstvení. Budou pro Vás připraveny zajímavé fotografie z průběhu
rekonstrukce, abyste si mohli udělat představu o rozsahu stavby. Na
prohlídku bude navazovat program dětí v základní škole, spojený
s výstavou všech kronik, které jsou jinak uschovány v Zemském archívu.
Velmi důležitým tématem, kterým se zastupitelé v současné době
intenzivně zabývají, je rekonstrukce budovy fary ve Skřipově.
Informace k této rekonstrukci podává farní rada dále ve Zpravodaji.
Možná Vám proběhlo hlavou, proč obec řeší farní majetek? V budově
fary praktikuje lékař MUDr. Stanislav Štencel, který řadě našich občanů
poskytuje služby všeobecného lékařství. Řadu let tato spolupráce byla
plodná. V době rekonstrukce staré školy, dílny - tedy prostoru, kde by
bylo možné po úpravě ambulanci provozovat, zainteresované strany
i nadále v zavedené praxi chtěly pokračovat. Posléze se ale ukázalo, že
rekonstrukce fary včetně ordinace je nad finanční možnosti jak farnosti,
tak i lékaře. V zájmu udržení kvality života a dostupnosti lékařské péče,
zejména pro naše starší spoluobčany, hledají zastupitelé společně
s farní radou a s lékařem cestu, jak tuto službu v obci zachovat. Cíl
je tedy jasný, zastupitelé jsou ochotní se tímto problémem zabývat
a hledat společně řešení, tématem k diskusi tedy zůstává podíl nákladů
a možnosti řešení daného stavu.
Vzhledem k minulým finančně náročným létům jsme do letošního
rozpočtu zapracovali „pouze“ dokončovací práce kolem opravených
budov, přesun obecní knihovny ze ZŠ do opravených prostor v bývalých
dílnách a jako každý rok opravu části místních komunikací. Také se
soustředíme na přípravu projektových dokumentací a žádostí o dotace
www.skripov.cz
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pro příští rok. Jedná se především o přípravu na opravu krajských
průjezdních komunikací ve Skřipově a v Hrabství a s tím související
vybudování chodníků a dalších prvků sloužících bezpečnosti chodců.
Přeji Vám krásné Velikonoce, chlapcům bohatou pomlázku a ať na
žádné děvče nezapomenou, a protože do Dne matek další Zpravodaj
nevyjde, tak i maminkám vše nejlepší k jejich svátku a poděkování za
jejich péči.
Váš starosta Radim Čech

Informace z OÚ
  Úhrada poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává
i pro rok 2016 zachován. Občané jej mohou uhradit ve dvou 50%
splátkách, první je splatná do 30. 4. 2016, druhá do 31. 10. 2016.

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 30. dubna 2016 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

  Změna svozu odpadu
Dnem 7. dubna 2016 končí týdenní svoz domovního odpadu, další svoz
bude za 14 dnů, to je 21. dubna 2016, každý sudý čtvrtek.
Svoz plastového odpadu provádějí zaměstnanci obce každé liché pondělí.

  Svoz BIO popelnic
Svoz BIO popelnic bude organizován na základě aktuální potřeby dle
rostoucí trávy. O termínu zahájení svozu Vás budeme informovat.
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  Přehled o počtu obyvatel v r. 2015
Počet
Přistěhovaných
Odstěhovaných
Narozených
Zemřelých
Počet obyvatel k 31. 12. 2015

Skřipov
16
7
5
2
728

Hrabství
3
4
1
6
292
Veronika Víchová, ohlašovna

Upozornění
Žádáme majitele psů, aby si ve vlastním zájmu označili vstupy do svých
obydlí označením „Pozor pes!“.
Děkujeme.

OÚ Skřipov

Oslavy osvobození obcí
Hrabství a Skřipova
V Hrabství se oslavy uskuteční v pátek 29. 4. 2016. Lampiónový
průvod bude zahájen v 19:30 na dolním konci obce, poté proběhne
vzpomínková akce u pomníku padlých u kulturního domu s kladením
věnce a vystoupením žáků MŠ a ZŠ Skřipov. Bude opět připravena
vatra, opékání špekáčků, občerstvení.
Ve Skřipově proběhnou oslavy o týden později, tj. v pátek 6. 5. 2016.
Lampiónový průvod se obcí vydá v 19:30 od ZŠ a MŠ Skřipov k pomníku
padlých. Zde si připomeneme výročí osvobození obce krátkou
vzpomínkovou akcí, kladením věnce a vystoupením žáků MŠ a ZŠ.
Průvod bude pokračovat k firmě Hon a.s., kde bude připravena vatra,
opékání špekáčků a malé občerstvení.
Lampiónový průvod ve Skřipově se uskuteční pouze za příznivého
počasí, v případě nepřízně počasí se bude konat pouze vzpomínková
akce u pomníků padlých - sraz v 19:30 u pomníku.
Mgr. Eva Víchová
www.skripov.cz
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Poděkování
Úspěšnost či neúspěšnost starosty a zastupitelstva obce se v dnešní
době hodnotí podle kritéria, které vládne této době, a to jsou
především finance. Úspěšný je ten, komu se podaří získat co nejvíce
finančních prostředků z různých dotačních programů na zvelebení
obce a zkvalitnění života občanů.
Z mé pozice, pozice občana, musím konstatovat, že našemu obecnímu
zastupitelstvu a především panu starostovi Ing. Radimu Čechovi se
v této oblasti více než daří. V  posledních dvou letech naše obec díky
zrealizovaným projektům radikálně změnila svůj vzhled a tím došlo ke
zvýšení kvality života občanů naší obce.
Chtěla bych alespoň touto cestou veřejně poděkovat místnímu
zastupitelstvu a panu starostovi Ing. Radimu Čechovi za úsilí, čas a práci
ve prospěch naší obce, práci, jejíž výsledky jsou nepřehlédnutelné
a přispívají k naší celkové spokojenosti.
Jana Pastyříková

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
v sobotu 9. ledna letošního roku proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka.
Stovky drobných dárců opět otevřely svá srdce k pomoci potřebným.
V naší farnosti se letos vybralo 67 018 Kč, což je o 6 126 Kč více než
v loňském roce.
Výsledky Tříkrálové sbírky
Hrabství

15.155 Kč

Jakubčovice

22.072 Kč

Skřipov

29.791 Kč

Letošní výtěžek je určen především pro nemocné a seniory Opavska
Za vybrané peníze může Charita Opava nakoupit zdravotnický materiál
pro mobilní hospic, včetně potřebného krytí pro vlhké hojení, pořídit
stacionáři pro seniory auto na CNG s otočným sedadlem pro klienty
s omezenou hybností, Chráněné a podporované bydlení bude moci
rekonstruovat své prostory a zbude i na Mateřské centrum Neškola.
6
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Chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava,
ale především za ty, jimž Vaše dary pomohou. Jsou to lidé z Vašeho
blízkého okolí a věřte mi, že jsou za tuto Vaši štědrost skutečně vděčni.
Touto cestou chci poděkovat také těm, kdo se na přípravě a průběhu
Tříkrálové sbírky podíleli, především všem malým koledníčkům
a vedoucím jednotlivých skupinek, kteří vyrazili do ulic a  obětovali svůj
čas a pohodlí.
Sylva Víchová

Rekonstrukce fary
Jak jistě mnozí z vás víte, na letošní rok je naplánována rekonstrukce
fary. Toto opatření je nevyhnutelné vzhledem k tomu, že farní budova
je v havarijním stavu - podlahy jsou napadeny dřevomorkou, krovy
a stropy červotočem, a to v takovém rozsahu, že hrozí jejich zborcení.
Dalším zásadním problémem je vlhkost zdiva.
Byl proto vypracován projekt, ve kterém se počítá s umístěním bytu
pro kněze, víceúčelové místnosti pro farnost včetně sociálního zařízení
a kuchyňky, ale také se počítá s vybudováním prostor pro lékařskou
ordinaci tak, aby vše vyhovovalo požadavkům hygienických norem.
Ovšem po nacenění projektu několika stavebními firmami se ukázalo,
že náklady na rekonstrukci v zamýšleném rozsahu (byly vyčísleny na
6 mil. korun včetně DPH) vysoce převyšují možnosti farnosti.
Farnost v současné době bude jednat s biskupstvím o poskytnutí půjčky.
Protože zřízení a provoz zdravotnické ordinace má být především
v zájmu obce a samotného lékaře, nikoliv farnosti, bude její další
provoz na faře záležet na ochotě OÚ Skřipov a MUDr. S. Štencla podílet
se na opravách a provozu ordinace v té míře, aby byly náklady a provoz
farní budovy s ordinací udržitelné. Pokud by biskupství nepůjčilo
potřebnou výši finančních prostředků, aby mohla vzniknout v budově
fary i ordinace, a zároveň by nedošlo ani k vyhovující dohodě mezi
farností, obcí a MUDr. Štenclem, budou plány přepracovány tak, že se
s umístěním ordinace na faře počítat nebude. Náklady na rekonstrukci
se tak odhadem sníží o třetinu. Jinak řečeno, otázkou není ani tak to,
jestli biskupství půjčí farnosti 4 miliony nebo 6 milionů, ale především
to, kdo zaplatí farnosti ony 2 miliony, které jsou zapotřebí na zřízení
www.skripov.cz
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ordinace v prostorách fary, i kdyby biskupství finanční prostředky
poskytlo v plné výši.
Bylo by nezodpovědné zadlužit farnost na mnoho let a nezvážit, kolik
farníků přispívá na její potřeby teď a kolik jich bude přispívat za deset,
dvacet nebo čtyřicet let.
Možná si kladete otázku, proč se pouštět do tak náročné a nákladné
akce, kterou rekonstrukce fary jistě je, když přímo v naší farnosti kněz
není už více než 25 let. Tady je na místě odpovědět, že kněz může
na faře přebývat, pokud mu pro to vytvoříme důstojné podmínky.
Navíc živá farnost, kterou určitě jsme, potřebuje zázemí ke zkouškám
pěveckého sboru, dětské scholy nebo pro schůzky ministrantů, rodičů
s dětmi apod.
O další nápady pro využití fary nemáme nouzi, nechybí ani nadšení, ale
bez vhodných prostor to nepůjde. Zrekonstruovaná farní budova může
sloužit k obohacení společenského života nejen farníků, ale všech
občanů.
Věříme, že se nám ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami
podaří záměr uskutečnit v plném rozsahu a farní budova tak bude moci
sloužit všem našim občanům a zároveň bude ozdobou obce.
Členové farní rady

Zápis do 1. třídy
Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí
v životě dítěte. Nástup do školy je završením dosavadního vývoje
a vstupem do nové životní etapy. Prvním krokem ke vstupu do školy je
zápis dětí do 1. třídy. Při zápisu se 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 24 dětí. 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
8
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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 2016/2017
• V MŠ Hrabství proběhne zápis ve středu 4. května 2016
od 7:30 - 9:30 hod.
• V MŠ Skřipov proběhne zápis také ve středu 4. května 2016
od 10:30 - 16:00 hod.
K zápisu přineste:
• Rodný list dítěte
• Průkaz totožnosti zákonného zástupce
• Potvrzení o trvalém pobytu dítěte
• Lékařské potvrzení
Příslušné formuláře k zápisu najdete na www.zsamsskripov.webpark.cz
nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole.
Hana Stanovská

Začali jsme s Hejného matematikou
Prvňáčci naší školy se začali od září učit matematiku novým způsobem.
Po zralých úvahách a důsledné přípravě jsme zavedli výuku Hejného
matematiky.
Co tento poslední dobou populární způsob vyučování znamená? Cílem
je hlavně to, aby děti matematika bavila. Metoda pana profesora
Hejného vychází z bezpečného a pro děti známého prostředí (v 1. třídě
se začíná stavěním kostek a „krokováním“ do rytmu). V hodinách jsou
žáci vedeni k tomu, aby sami tvořili a posléze obhajovali svoje řešení,
aby matematické pojmy, závislosti a vztahy objevovali sami, aby
přitom zažívali radost z objevování a řešení problémů. Při hodinách
nejde o rychlost. Strach a stres blokují myšlení. Žáci pracují v ovzduší
vzájemné důvěry, radosti z práce a tvořivosti.
www.skripov.cz
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Děti práce baví, přínosné je, že se k poznatkům dostávají z různých stran
a tím si pamatují lépe učivo. Vhodným procvičovacím doplňkem jsou
karty. Výhodné pro děti je to, že se nepočítá stále totéž, rozmanitost
úloh dětem vyhovuje a motivuje je ke zvládání učiva.
Přeji dětem, aby matematika patřila mezi jejich oblíbené předměty
a aby děti prožívaly radost z úspěchů při řešení zajímavých úloh.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Poděkování za vzornou reprezentaci školy
Lukáš Duben - žák devátého ročníku naší
školy, který reprezentuje naši školu i obec
na okresní i regionální úrovni v oblasti
chemie.
Lukáš je žák devátého ročníku, který
naši školu i obec vzorně reprezentuje v
soutěžích z chemie. V soutěži Hledáme
nejlepšího Mladého chemika ČR, kterou
pořádá již 3. rokem Univerzita Pardubice,
se Lukáš probojoval přes okresní kolo
do kola regionálního, kde obhájil krásné
27. místo (soutěžících bylo více než sto).
Lukáš nás také reprezentoval v Chemické
olympiádě. Lukášovi přejeme mnoho
úspěchů, a to nejen v oblasti chemie!

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
2015/2016
Letos se naše škola už podruhé zúčastnila okresního kola Zeměpisné
olympiády. Účasti v okresním kole předcházelo školní kolo pro 2. stupeň
ZŠ, v kterém byl vybrán nejlepší řešitel z každé kategorie. Naši školu
v okresním kole reprezentovali:

10
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Kategorie A (6. ročník):

Daniel Ryba

Kategorie B (7. ročník):

Petr Klos

Kategorie C (8. a 9. ročník):

Adam Dušek

Okresní kolo se konalo dne 16. února 2016 v prostorách Mendelova
gymnázia v Opavě. Na všechny soutěžící čekaly tři záludné testy (práce
s atlasem, geografické vědomosti a praktická část). Vzhledem k tomu,
že jsme se soutěže účastnili už podruhé, věděli jsme, že nás čeká těžká
práce. Ale i tak panovala u našich žáků pohoda. Ve skrytu duše jsme
tajně doufali, že by Petr Klos mohl zopakovat svůj úspěch z loňského
roku, kdy okresní kolo vyhrál. Naše tajné přání bylo vyslyšeno, Petr
znovu suverénně VYHRÁL svou kategorii. Svým výkonem si tak zajistil
postup do krajského kola, které proběhne v březnu 2016. Také Daniel
(7. místo) a Adam reprezentovali naši školu se ctí.
Děkuji všem našim žákům, kteří se aktivně zapojili do Zeměpisné
olympiády. Petru Klosovi přeji hodně štěstí v krajském kole, ve kterém
ho čeká velká konkurence. Petře, držíme palce!
Barbora Kožaná

Lyžařský výcvik a zimní ozdravný pobyt
žáků základní školy
Další ročník lyžařského výcviku i přes nepříliš příznivé podmínky počasí
se přece jen uskutečnil a jako každý rok přijeli všichni žáci domů jako
lyžaři.
Lyžařský kurz proběhl 11.-15. ledna a zúčastnilo se ho 40 žáků naší
školy, což je asi čtvrtina všech dětí, a čtyři pedagogičtí pracovníci. Na
kurz vyrazili nejen žáci 5. a 7. ročníku, kteří mají kurz povinný, ale účast
byla nabídnuta i dětem z dalších tříd. Někteří žáci tak s námi jezdí již
několikátý rok. Již tradičně kurz probíhal v horském hotelu Figura na
Pradědu. Bohužel pro nedostatek sněhu nebylo možno lyžovat na
Ovčárně a byli jsme nuceni denně dojíždět do Karlovy Studánky na Vlek
U Sedlařů. I přesto se nám podařilo zajistit kvalitní výuku a důkazem
toho bylo, že všichni žáci odjížděli domů jako lyžaři či snowboardisté.

www.skripov.cz
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Škola zdravé pětky
V jarních měsících proběhne
v naší škole pro žáky 1. stupně
Škola zdravé pětky.
Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování
- správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem,
zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky.
Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozdělení do
skupinek a pro svůj tým sbírají „pětky“. Na závěr si odnesou vysvědčení
a dárečky Zdravé 5.
Žákům 2. stupně bude určen program Párty se Zdravou 5.
Čeká nás dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party
pohoštění. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozvědí užitečné
informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché
triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví
občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají.

12
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Zpívánky Zdravé 5
Zpívánky Zdravé 5 je program
určený pro mateřské školy, plný
chytlavých písniček o zdravé výživě.
Písničkové pásmo je doplněno interaktivními praktickými úkoly, aby si
i ti nejmenší otestovali a obohatili své znalosti, jak správně jíst. Chytlavé
texty písniček je učí, proč jíst ovoce a zeleninu, co dělat u prostřeného
stolu nebo proč je sport náš dobrý „přítel“.

Keramická dílnička pro maminky
a děti v MŠ
Ve dnech 9. 2. a 11. 2. 2016 byly v odpoledních
hodinách v prostoru školní družiny zorganizovány
Keramické dílničky.
Děti i maminky si společně vyzkoušely práci s keramickou hlínou
a vyrobily si krásný jarní závěs s ptáčky a ti šikovnější si stihli vymodelovat
i jiné výrobky.
Doufáme, že se dětem a maminkám s hlínou dobře pracovalo a že se už
teď těší na další dílničku.
Za MŠ Jitka Dudysová

Sběr papíru a hliníku ve škole
Sběr druhotných surovin se vyplatí a to hned dvakrát. Nejen že se žáci
a všichni zaměstnanci školy učí šetrnému zacházení, šetření a ekologii,
ale škola tak získá i finanční prostředky, které jsou pak využity pro žáky
(odměny, pomůcky, příspěvky na akce apod.).
Sběr papíru proběhne 16.-19. května. Papír odevzdávejte suchý,
roztříděný a pevně svázaný. Do papíru nepatří papír mastný, silně
znečištěný, dále zde nepatří knihy s vazbou, tu je potřeba odstranit.
Sběr hliníku probíhá průběžně celý školní rok. Ukončení sběru hliníku
plánujeme na konec května. I hliník je potřeba třídit. Sbírat můžete
nápojové plechovky, použité fólie od jogurtů, termixů, rybích salátů,
www.skripov.cz
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sýrů, šroubovací uzávěry (nekorunkové) od alko i nealko nápojů, obaly
od paštik, tuby od léčiv, folie z čokolád, sprejové nádobky, hliníkové
nádobí a příbory (např. papiňáky, ešusy, vidličky, lžíce, nikoli však nože),
žaluzie, plechy, soudky, konve, stanové konstrukce, lehátka apod.
Nesbírejte folie spojené s papírem a plastem (obaly od léků, obaly od
žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek,
obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého
mléka v krabicích), nádoby nebo jiné předměty kombinované
s železnými či jinými prvky apod. Když si nevíte rady, použijte magnet
(hliník na něj nereaguje) nebo hledejte označení
Za vaši podporu děkujeme.

Dětský maškarní ples
V sobotu 12. března 2016 odpoledne se konal v KD Hrabství tradiční
Dětský maškarní ples. Rodiče dětí z MŠ ve Skřipově a v Hrabství
a členové SRPDŠ připravili dětem program a zajistili výborné občerstvení
a zábavu.
Úvodní průvod masek byl pestrý a bylo vidět, že si děti i dospělí dali
na přípravě masek záležet. Děti si zasoutěžily a společně si i s rodiči
zadováděly při tanci. Během plesu mohli návštěvníci zatleskat krásnému
vystoupení Vendy Lichovníkové, mistryni ČR a velitelce družstva
mažoretek z Vítkova, které moc děkujeme za zpestření programu.
Vrcholem plesu, jako každým rokem, byla bohatá tombola, losování
vstupenek o ceny a nakonec - novinová válka rodičů proti dětem.
Velké díky patří všem sponzorům, jejichž zásluhou jsme mohli i tento
rok maškarní ples pořádat, všem rodičům, ale i dětem, kteří se podíleli
na přípravě maškarního plesu a tomboly, Hynkovi Tížkovi za skvělou
hudbu, Igimu Stetsyukovi za zvířátka z balónků, Machovi a Šebestové
v baru a všem v kuchyni za jejich pomoc s prodejem občerstvení,
také týmu sestřiček za přípravu zábavy i všem ostatním, kteří jakkoli
pomohli.
Doufáme, že se všichni sejdeme za rok znovu.
Kateřina Stecjuková
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Poděkování
Výbor SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov děkuje všem rodičům, učitelům
a sponzorům za podporu (finanční i materiální) a spolupráci při
pořádání dětského maškarního plesu a obecního plesu.
Výtěžek z těchto akcí bude použit ve prospěch našich dětí.
Velmi si vážíme osobní iniciativy a snahy pomáhat.
Hana Malohlavová

Pozvánka
Obec Skřipov a žáci ZŠ a MŠ Skřipov
srdečně zvou všechny občany na oslavu

DNE MATEK,
která se bude konat v neděli 8. května 2016 ve 14 hodin
v pohostinství U Meleckých ve Skřipově.
Na programu je kulturní vystoupení žáků ZŠ Skřipov - divadelní pohádka
„Zamilovaná strašidla ze mlýna“.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši účast.

Finanční příspěvek
V předchozím čísle zpravodaje byl zveřejněn článek o finančních darech,
které obdržela Základní a Mateřská škola Skřipov od jednotlivých
dárců. Chci upřesnit dar 15 000 Kč od TJ Sokol Skřipov. Tato částka je
část výdělku z Dětského dne, na kterém se podílely spolky Skřipova
a Hrabství. Konkrétně se na tomto finančním daru podílely tyto spolky:
TJ Sokol Skřipov, Obec Skřipov, SDH Skřipov, SDH Hrabství, Spolek
rybářů Skřipova a Hrabství, JKCars Team, Zahrádkáři Skřipov, SK Slezan
Skřipov, SRPDŠ, Červený kříž Hrabství, Motoklub Skřipov, Myslivecké
sdružení Skřipov.
Těmto spolkům moc děkuji za spolupráci a věřím, že se nám i letos
podaří pro děti uspořádat krásné odpoledne.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov
www.skripov.cz

15

Turnaj ve stolním tenise
Letošní ročník tradičního turnaje ve stolním tenise se uskutečnil
v sobotu dne 20. 2. 2016. Jako obvykle se soutěžilo ve třech kategoriích
- děti, ženy a muži. Děti a ženy hrály na dvě kola systémem každý
s každým.
V kategorii dětí, která proběhla jako
první, byli do turnaje zapsáni 4 účastníci.
Konečné umístění bylo následovné:
1. Michal Melecký
2. Lukáš Šalata
3. Dominik Jaroš
4. Patrik Jaroš
Pouze 3 soutěžící se přihlásily do
kategorie žen. Souboj dvou předních
hráček byl od začátku bojem o vítězné
pozice. Jejich vzájemný zápas vyústil
v tento výsledek:
1. Jana Kolaříková
2. Libuše Dluhošová
3. Sylva Víchová
Kategorie mužů, která probíhala paralelně s kategorií žen, byla složena
z 8 účastníků. Velmi brzy na sebe upoutal pozornost jasný favorit turnaje,
který ve své kategorii zvítězil a suverénně porazil všechny protivníky.
Ostatní soutěžící však nezůstávali
pozadu a tvrdě bojovali o další
pozice. Finální výsledek byl
následující:
1. Ernest Tamáš
2. František Kolařík
3. Richard Lichý
Přestože účast na turnaji nebyla velká, všichni účastníci si hru užili
a dobře se bavili. Tímto bych chtěl poděkovat soutěžícím a všem, kteří
se na přípravě a průběhu turnaje podíleli. Doufám, že i v příštím roce
bude tato sportovní tradice pokračovat, a to s hojnou účastí.
16
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Jiří Vícha

Zimní fotbalové soustředění 2016
Ve dnech 2.-6. března 2016 proběhlo již tradiční zimní fotbalové
soustředění oddílu mužů TJ Sokol Skřipov. Místem pobytu byla vybrána
předchozími lety ověřená destinace nedaleko Rožnova pod Radhoštěm
- fotbalový areál ve Valašské Bystřici, kde je v místě ubytování zajištěno
také stravování, travnaté tréninkové hřiště před ubytovnou a prostorná
tělocvična v místní základní škole.
Ale pěkně po pořádku. Celá akce se letos rodila s určitými komplikacemi.
Tou hlavní je akutní nedostatek hráčů, s jejichž účastí se dá počítat jak
obecně při trénincích a zápasech, tak pro vlastní soustředění. I přes
řadu omluvených neúčastí ze zdravotních nebo pracovních důvodů se
nás v letošním roce nakonec sešlo devět hráčů a jeden člen realizačního
týmu.
Odjezd do místa konání proběhl ve středu po 16. hodině. V plánu tento
den bylo pouze ubytování a večeře a jen skupina nejvíce zapálených
hráčů absolvovala také večerní výběh. Od čtvrtku do soboty se
trénovalo dvoufázově - dopoledne a odpoledne. Počasí k nám bylo
tento rok příznivě nakloněno, takže hřiště bylo bez sněhu a tak plně
www.skripov.cz
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k dispozici zejména pro zdokonalování se v práci s míčem. Tréninky
byly obvykle zahájeny důkladným rozcvičením, následoval výběh
do okolních lesnatých kopců, na což na hřišti navazovala rychlostní
a silová cvičení, zdokonalování techniky vedení míče, nahrávek
a střelby. Každá tréninková jednotka pak byla zakončena fotbálkem
čtyři na čtyři se stejným rozdělením hráčů po celé soustředění, což
přinášelo emotivní souboje a nebývale velkou vzájemnou rivalitu,
která byla navíc motivována osvěžující cenou pro tým vítězů. Páteční
odpolední trénink proběhl v již zmiňované tělocvičně a jeho součástí
bylo i přátelské fotbalové střetnutí s místním fotbalovým mužstvem.
V rámci regenerace po poctivě odběhaných a odkopaných trénincích
byl ve čtvrtek a v sobotu večer zařazen do programu ještě bazén
v Rožnově p. R. Výběh v neděli dopoledne byl opět pouze pro nejotrlejší,
jinak byl tento čas vyhrazen balení a po obědě jsme se vydali zpět ke
svým domovům a rodinám.
Ačkoliv letošní zimní soustředění čítalo dosud nejnižší počet účastníků,
o to svědomitější byl přístup každého z nás k absolvovaným tréninkům.
Kromě vlastní fotbalové přípravy pak hraje tato akce nezastupitelnou
roli také při stmelování kolektivu. Věřím proto, že se brzy podaří
překonat současné problémy s nízkým počtem hráčů a zimní fotbalová
soustředění budou úspěšně organizována i v dalších letech.
Za účastníky fotbalového soustředění
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., hráč a člen výboru TJ Sokol Skřipov
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Pozvánka na fotbalové jaro
III. třída sk.B muži
03. 04. 2016

15:30

Štítina „B“ X Skřipov

09. 04. 2016

15:30

Brumovice X Skřipov

16. 04. 2016

16:00

Hlavnice X Skřipov

23. 04. 2016

16:00

01. 05. 2016

15:00

07. 05. 2016

16:30

15. 05. 2016

10:00

21. 05. 2016

17:00

Skřipov X Nové Sedlice

28. 05. 2016

17:00

Skřipov X Melč

04. 06. 2016

17:00

Skřipov X Kyjovice

11. 06. 2016

17:00

Březová X Skřipov

Skřipov X Těškovice
Vítkov „B“ X Skřipov
Skřipov X Holasovice
Dolní Životice X Skřipov

Soutěž starší žáci 1+7
Skřipov X Větřkovice

09. 04. 2016

13:30

15. 04. 2016

16:30

23. 04. 2016

14:00

18. 05. 2016

17:00

21. 05. 2016

15:00

Skřipov X Velké Hoštice

28. 05. 2016

15:00

Březová X Skřipov

04. 06. 2016

15:00

Skřipov X Pustá Polom

Kylešovice X Skřipov
Skřipov X Malé Hoštice
Štítina X Skřipov

Soutěž MINI (starší přípravka) 1+5
09.04.2016

12:30

Skřipov X Zlatníky

20.04.2016

16:30

Otice X Skřipov

23.04.2016

12:30

04.05.2016

17:00

Hradec n/M X Skřipov

08.05.2016

10:00

Březová X Skřipov

12.05.2016

17:00

Slavkov X Skřipov

28.05.2016

12:30

Skřipov X Budišov n/B

04.06.2016

12:30

Skřipov X Litultovice

www.skripov.cz

Skřipov X Vítkov
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Pozvánka na akce TJ Sokol Skřipov
•
•
•
•
•

10. 6.-10. 7. - projekce Euro 2016, hřiště Skřipov
25. 6. 2016 od 14:00 - Dětský den, hřiště Skřipov
25. 6. 2016 od 20:00 - Benátská noc, hřiště Skřipov
V červenci - letní kino, hřiště Skřipov
V srpnu - Benátská noc, hřiště Skřipov

Zpívání koled s kapelou
Dne 27. prosince 2015 se uskutečnil v našem farním kostele už 2. ročník
„Zpívání koled s kapelou“. Kostel se naplnil téměř do posledního
místečka lidmi, kteří si udělali během vánočních svátků čas a přišli si
zazpívat známé koledy v doprovodu skřipovských muzikantů. Program
zpestřila svým zpěvem také dětská schola.
Na dobrovolném vstupném se vybralo neuvěřitelných 12 400 Kč,
výtěžek bude použit na plánovanou opravu fary. Chtěl bych poděkovat
všem dárcům, kterým není lhostejný stávající stav naší farní budovy,
a také těm, kdo se zasloužili o zorganizování celé akce.
Věřím, že i v letošním roce se budeme moci těšit na zpívání koled
s kapelou.
P. Mário Račko

Ples SK Slezan Skřipov, z.s.
Jak už je v posledních letech zvykem, i letos za poslední lednové
soboty pořádali členové SK Slezan Skřipov, z.s. a jejich příznivci již
tradiční Slezský ples. V pořadí se už jednalo o sedmý, a troufám si říct,
že pojmem tradiční jej můžeme právoplatně nazývat. Za neobvykle
teplého lednového počasí se asi okolo půl osmé dostavil ke Kulturnímu
domu v Hrabství plně obsazený autobus hostů, kteří následně po
odložení svých věcí u našich pečlivých „šatnářů“ čekali na slavnostní
uvedení plesu panem předsedou MUDr. Stanislavem Štenclem. Nutno
podotknout, že v tu chvíli nebylo v sále místo, které by zelo prázdnotou.
Během plesu panovala skvělá atmosféra, jež byla okořeněna hudbou
kapely TOM MIDI. V „pekle“ se zase nacházela hudba k poslechu a tanci
z produkce místního DJ, pana Hynka Tížka. Asi v půl desáté byl program
zpestřen velice zajímavým kulturním vystoupením v podání dvou
20
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juniorských párů z TSK Opava, které nám předvedly jak tance klasické,
tak i latinskoamerické. Po celém sále se pak nesla vůně z kuchyně,
která nabízela dva vynikající chody jídel, které senzačně připravily
paní kuchařky. Jako sladké zpestření byly hostům nabídnuty tři druhy
domácích koláčů, jejichž chuť byla taktéž vynikající. V neposlední
řadě doplňovaly hostům pitný režim dva skvěle sehrané bary. Asi
zlatým hřebem pro všechny byla již dlouho očekávaná tombola, která
vypukla po odbití půlnoci. Musím dodat, že velké poděkování náleží
všem sponzorům, kteří poskytli našemu sdružení hmotné či peněžní
dary, poněvadž bez nich bychom takovou velkolepou tombolu určitě
neuspořádali. Ačkoli byla tombola velice bohatá, a jsme za to rádi,
opravdu rychle a bez nejmenších potíží se týmu, který se také staral
o prodej losů, povedlo vydat ceny, mezi kterými se nacházela i cena
hlavní, a to v podobě poukázky na víkendový pobyt v Luhačovicích. Po
tombole se asi ještě dvě hodiny většina hostů i nadále dobře bavila,
avšak každý ples má svůj konec, i ten Slezský. Tak tedy odcházeli
hosté v samotném závěru s úsměvem na tváři a se vší spokojeností
k autobusu, jenž byl připraven k jejich  odvozu. Poděkování patří všem,
kteří se na organizaci plesu podíleli a kteří se postarali o jeho bezvadný
chod. A to jak výboru SK Slezan Skřipov, z.s., jejich členům, tak i jeho
příznivcům. Velký dík také patří hostům, kteří přišli náš ples podpořit.
Na všechny se velice těšíme při opětovném setkání u příležitosti
pořádání 8. Slezského plesu.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Český Červený kříž v Hrabství
V sobotu 20. února 2016 se konal tradiční 28. společenský ples ČČK
Hrabství. I když venku bylo mrazivo, foukal studený vítr a sněžilo,
návštěvníky plesu toto počasí neodradilo.
Po osmé hodině večerní se začal taneční parket plnit milými hosty a zase
bylo veselo. K poslechu i k tanci hrála po celý večer skupina Bolero
z Opavy, na dodržování „pitného režimu“ dohlíželi v baru manželé
Vranešicovi, v kuchyni se o nás staraly Ali Brožová, Jarka Řeháčková
a Lojzi Gebauerová, obsluhu v šatně zajišťovaly Jana a Ivetka Nykšovy.
Velký dík patří manželům Vlastě a Mirkovi Kubánkovým za přípravu
chutné večeře.
www.skripov.cz
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Děkujeme také sponzorům a všem, kteří přispěli svým dílem k pohodové
atmosféře plesu. Věříme, že se všichni řádně bavili a náš ples opět za
rok navštíví.
Doufám, že plesem aktivita našeho spolku nekončí a uvidíme se
v letošním roce na dalších akcích, zejména na 4. „hrabském pikniku“,
kterým bychom chtěli ukončit letní prázdniny.
Věra Havrlantová

Sbírka ošacení
Spolek Zahrádkáři Skřipov pořádá pro Diakonii Broumov

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbíráme:
- Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
- Obuv - veškerou nepoškozenou
- Hračky - nepoškozené a kompletní
- Peří, péřové přikrývky a polštáře
- Knihy
Věci, které vzít nemůžeme:
- Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
- Nábytek
- Znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016
v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. - moštárna Skřipov
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za odevzdané věci.
Zahrádkáři Skřipov
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Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Linka pomoci obětem kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006.
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl, nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc
Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje
pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni,
potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se
mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.
Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 6. 2016
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: Březen 2016
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