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Vážení a milí spoluobčané,
rok uběhl jako voda a opět usedám k poslednímu úvodníku Zpravodaje
roku 2016. Co tento rok pro naši obec přinesl? Můžeme směle říci, že
jsme tento rok udělali velký krok kupředu.
V dubnu jsme slavnostně otevřeli nový obecní úřad v budově „staré
školy“ a s přestávkou mnoha desetiletí vrátili centrum obce tam,
kde dříve sídlilo. Postupně byly obsazeny byty pro seniory v horních
patrech budovy a jsme rádi, že se z obyvatel stali dobří sousedé.
Slavnostní otevření bylo jednou z mnoha kulturních akcí, které se
v obou místních částech během roku konaly, a všechny se s přispěním
mnoha jednotlivců i celých spolků vydařily. Věřím, že příští rok bude
společensky stejně zdařilý jako ten letošní.
Další bezesporu historicky významnou akcí letošního roku je obnova
farní budovy ve Skřipově, na které se obec podílí investicí do ordinace
praktického lékaře. Již dnes, před dokončením celé stavby, můžeme dílo
označit jako zdařilé. Obě stavby posunuly estetické vnímání naší obce
o mnoho mílových kroků kupředu. I když je před námi stále mnoho
práce na zvelebování naší obce, je také už na co se se zalíbením dívat.
Stejně jako běží život obce, tak běží život jejích obyvatel. Za novým
domovem v Městě Albrechticích odchází dlouholetý zastupitel
a místostarosta Ing. Vladan Boháč. Rád bych mu na tomto místě
poděkoval za práci pro obec jak v zastupitelstvu, tak i v Jednotce
dobrovolných hasičů v Hrabství. Popřejme jemu i jeho rodině, aby se
jim žilo v novém bydlišti stejně dobře jako u nás!
Pokud se nám nepodařilo potkat se na některé z předvánočních akcí
a popřát si osobně, učiním tak prostřednictvím Zpravodaje a popřeji
Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich rodin a do nového
roku mnoho zdraví a štěstí!
Ing. Radim Čech, starosta obce
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Svoz o svátcích
Svoz domovního odpadu a plastů před svátky i mezi svátky probíhá
v klasických termínech.

Třídění odpadu
V příštím roce dojde ke změně ve sběru papíru. Do konce roku dobíhá
svoz papíru v červených plastových pytlech. Bohužel se tento způsob
neosvědčil. V dobré třetině pytlů nebyl pouze starý papír, ale také
plast, gumový odpad, dětské pleny, hygienické potřeby a mnoho
jiného. Vzhledem k obsahu nebylo možné tyto pytle uplatnit ve sběrně,
zaměstnanci obce museli obsah třídit, což bylo nejen mírně řečeno
nehygienické, ale také neefektivní. Proto budou v obou místních
částech umístěny kontejnery na papír, a pokud bude papír svázaný
a vytříděný, odvezou ho pracovníci obce spolu s plasty.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Znovuotevření ordinace
praktického lékaře
Mnoho lidí se dotazuje, kdy bude opět otevřena ordinace praktického
lékaře v zrekonstruovaných prostorách fary. MUDr. Stanislav Štencel
odhaduje otevření s časovou rezervou od 1. 3. 2017. Pokud ale budou
dokončovací práce a finální přestěhování zdárně pokračovat, můžeme
předpokládat dřívější otevření. Občané budou včas informováni.

Kontrola technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva
Upozorňujeme občany, že nejpozději do 31. 12. 2016 je provozovatel
stacionárního spalovacího zdroje (kotle) povinen zajistit provedení
první kontroly technického stavu a provozu zdroje. Doklad o provedení
této kontroly může vyžadovat pod sankcí až 20.000 Kč obecní úřad
s rozšířenou působností (Magistrát města Opavy).
www.skripov.cz
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Informace o povinnosti provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů. Dále také o povinnosti provádění čištění,
kontroly a revize spalinových cest podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Vzhledem k obsáhlosti nebylo možno zveřejnit celou zprávu zde ve
Zpravodaji, ale můžete ji najít na webových stránkách obce:
http://www.ouskripov.eu/aktualni-informace/aktuality/informace-opovinnosti-provedeni-kontroly-zdroje-tepla-21cs.html

Kominíci - kontakty
Uvádíme kontakty na kominíky, kteří poskytli svá telefonní čísla
obecnímu úřadu:
• Tadeáš Sivka, 736 431 158
• Pavel Adamus, 723 221 198
• p. Berger, 733 172 020

Slavnostní vítání občánků a setkání
s jubilanty
V neděli 4. prosince jsme již v dopoledních hodinách vítali v nových
prostorách obecního úřadu naše občánky. Ze čtrnácti pozvaných přišlo
se svými rodiči a příbuznými třináct dětí.
Odpoledne jsme zase přivítali jubilanty, kteří se v II. polovině letošního
roku dožili 70, 75, 80, 85 let. Z deseti pozvaných se do obřadní místnosti
dostavilo se svými blízkými osm jubilantů.
Po skončení obřadu bylo pro přítomné připraveno malé pohoštění.
Veronika Víchová, matrikářka

Tříkrálová sbírka K+M+B 2017
V sobotu 7. ledna 2017 budou obcházet naše domácnosti tříkráloví
koledníci. Výnos ze sbírky bude využit na nákup zdravotnického
materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče,
pro pečovatelskou službu na pořízení potřebného auta, vysokozdvižný
6
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vozík pro chráněné dílny a na provedení stavebních úprav pro sociálně
terapeutickou dílnu Radost, určenou pro mentálně postižené.
Charita Opava

Termíny plesů
14. 1. 2017
21. 1. 2017
28. 1. 2017
4. 2. 2017
11. 2. 2017
11. 3. 2017
18. 3. 2017

SDH Jakubčovice
ČČK Hrabství
SK Slezan Skřipov
Myslivecký spolek Skřipov
6. Obecní ples
SDH Skřipov
Dětský maškarní ples

Vánoční přání
Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci.
Využívám této krásné příležitosti k možnosti popřát Vám všem, Vašim
rodinám a blízkým, klidné prožití vánočních svátků. Ráda bych Vám
poděkovala za spolupráci, za Váš podíl na tom, že ve Skřipově máme
tak krásnou školu a tak šikovné žáky.
Děkuji vedení obce Skřipov za podporu školy, spolupráci a zájem obce
o školu.
Děkuji zaměstnancům školy za obětavou a nelehkou práci a veřejnosti
za přízeň, kterou naší škole věnuje.
Děkuji spolkům, které se školou spolupracují, za jejich pomoc při
organizaci různých akcí.
Děkuji sponzorům za jejich finanční i materiální podporu školy.
Do nového roku Vám všem přeji splnění i těch nejtajnějších přání,
hodně radostí, málo smutku, pevné zdraví a rodinnou pohodu. Žákům
přeji co nejlepší studijní výsledky a ať dosažené znalosti a dovednosti,
které v naší škole získávají, co nejlépe zhodnotí ve své praxi.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka ZŠ a MŠ Skřipov

www.skripov.cz
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Poděkování sponzorům a dárcům
Velice děkujeme našim sponzorům, kteří nám poskytli finanční
i materiální dary, které jsme využili na modernizaci výchovně vzdělávací
činnosti v mateřských školách i základní škole. Všech darů si velmi
vážíme.
V letošním roce nás sponzorsky podpořili: TJ Sokol, pan Ing. Luboš
Švidrnoch, fa. KARDEX s.r.o., pan Petr Štencel mladší, fa. Hon s.r.o.,
fa Optys s.r.o.
V letošním roce jsme finanční sponzorské dary využili takto:
nákup 5 žákovských notebooků, vzdělávací pomůcky do občanské
výchovy, anglického jazyka, pracovní sešity pro prvňáčky, přeprava žáků
na exkurze do výrobních podniků v rámci Dne profesí, přeprava dětí MŠ
na školní výlet, vybavení pro hráče florbalu, vzdělávací materiál pro MŠ.
Jsme rádi za každou pomoc, věcný nebo finanční dar. Ještě jednou
děkujeme.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka ZŠ a MŠ Skřipov

Poděkování
Tradicí naší školy je již dlouholetá spolupráce se SRPDŠ a dalšími místními
spolky a subjekty, jejichž akce pro děti a pomoc při akcích, které pro
děti a žáky pořádá škola, napomáhají zkvalitnit a zpříjemnit výchovně
vzdělávací program. Děkuji za spolupráci a pomoc členkám SRPDŠ,
členkám ČČK v Hrabství, TJ Sokol, Mysliveckému sdružení Skřipov za
poskytnutí objektu myslivecké chaty k uskutečnění projektových dnů
– Škola v lese a Lesní pedagogika, Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Hrabství za pomoc při demontáži zahradního domečku v MŠ Hrabství,
za likvidaci bodavého hmyzu v MŠ Skřipov a za pomoc při organizaci
projektového dne Den pro zdraví.
Budeme rádi, když i v novém roce bude naše spolupráce pokračovat.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v další činnosti.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka ZŠ a MŠ Skřipov
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Recitační soutěž
Jako každý rok jsme i letos vybírali mezi žáky naší školy nejšikovnější
recitátory. Zájem mezi dětmi byl velký, své výkony předvedlo
35 soutěžících. Před porotou zazněly básně klasiků známé ze
školních čítanek i verše méně známé a originální, např. veršovaná
bajka nebo krásný text písně Karla Kryla „Děkuji“, a dokonce jsme měli
možnost zhlédnout známou balkónovou scénu ze Shakespearovy hry
Romeo a Julie. Svými výkony mile překvapili i nejmladší žáci. V kategorii
žáků 1. a 2. třídy zvítězil František Halfar, vítězem mezi žáky 3.-5. třídy
byl zvolen Martin Kupka. Vybrat nejlepší recitátory na druhém stupni
nebylo snadným úkolem, o absolutním vítězi však nebylo pochyb. Stal
se jím Ondřej Černík, který diváky i porotu přesvědčil svým procítěným
projevem. Celkem 11 žáků, kteří stanuli na stupních vítězů, obdrželo
diplomy, knižní odměny a sladkosti. Všem soutěžícím ještě jednou
děkujeme za krásné výkony a odvahu, se kterou předstoupili před
porotu a diváky.

Den pro život
V říjnu proběhl ve škole projektový den - Den
pro život. Den začal ve škole zcela netradičně,
a to poplachem. Všichni žáci i zaměstnanci
školy se museli evakuovat. Během evakuace
jeden žák zůstal ve škole, ale hasičům se jej
podařilo z hořící budovy v pořádku dostat.
Cvičný poplach se povedl na jedničku. Dále pak
žáci měli během dopoledne možnost poznat,
jak pracují složky Integrovaného záchranného
systému - policie a hasiči. S problematikou
1. pomoci je seznámila MUDr. Švidrnochová
a naše bývalé žákyně Barbora Búdová a Aneta
Komendová. Paní učitelka Mgr. Kožaná
připravila pro žáky besedu na téma Poruchy
příjmu potravy a žáci si otestovali znalosti
z dopravní výchovy. Věříme, že projektový
den byl pro děti přínosný, a jistě jej někdy
v budoucnu opět zopakujeme.
www.skripov.cz
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Plackohraní
10. 11. 2016 proběhlo v naší škole v rámci hodin pracovních činností
pro 1.-7. ročník Plackohraní. Každý žák si dle vlastního výtvarného
návrhu či fotografie mohl zhotovit placku, magnetku nebo zrcátko. Pan
Kišš z Brna nám do školy přivezl přístroj – lis, do kterého děti vkládaly
své návrhy, a pomocí tlaku a dalších potřebných pomůcek byl výrobek
za pár vteřin hotov.
Žáci si vyrobili placky a magnetky se
jmény, obrázky oblíbených postav,
zvířat aj. Někteří využili předvánoční
čas a Plackohraní vzali jako nápad
na zhotovení pěkného dárku. I škola
využila možnosti používání placek
pro školní účely a několik placek jsme
si nechali vyrobit s názvem školy pro
ty, kteří nás budou reprezentovat na
různých akcích a soutěžích.

Den profesí
Zvolit si povolání ve věku 14-15 let bývá problematické. Hledání
vhodného studijního či učebního oboru a výběr konkrétní školy
žákům i jejich rodičům zamotá hlavu. Přitom prvotní volba povolání
má v celém procesu profesní orientace zvlášť důležitý význam. Malou
informovanost žáků o světě práce a jednotlivých povoláních jsme
se proto snažili vyvážit exkurzí do pracovního prostředí, ve kterém
se jednotlivé profese vykonávají.
11. listopadu tedy proběhl v naší škole „Den profesí“. Žáci šestého až
devátého ročníku navštívili 4 významné podniky Opavska - tiskárenské
podniky OPTYS a OPATISK, strojírenský podnik BRANO a nábytkářskou
firmu HON, ve kterých si prohlédli jednotlivé provozy. Rovněž se
seznámili s náplní práce zaměstnanců a možností uplatnění na trhu
práce.
Den profesí se setkal u žáků s kladnou odezvou. Doufáme, že jim
pomohl při rozhodování o své budoucnosti.
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Soutěž Den Finanční gramotnosti na
Obchodní akademii Ostrava
Mariánské Hory
24. 11. proběhla pro žáky 8. a 9. tříd soutěž v deskové hře Finanční
svoboda. Soutěž je určena pro dvojice žáků, kteří se starají o peníze
mladé české rodiny. Úkolem soutěžících je během 30 let splnit cíle,
které rodina má, např. koupě domu, vysněná dovolená apod. a dostat
ji tzv. „za vodu“ - dosáhnout finanční nezávislosti. Hra je unikátní v tom,
že věrně simuluje realitu. Celou hrou žáky provázel její autor Ing. Karel
Kořený. A jak naši žáci dopadli? Přímo skvěle!!! Získali titul nejlepší
školy, všech osm - Kateřina Lebedová, Nikol Jedličková, Dominik Jaroš,
Jan Gottwald, Tomáš Jaroš, Petr Pécsi, František Sonnek, Ondřej
Binar dokázali, že hru, a tedy i problematiku finanční gramotnosti
s přehledem zvládají. Velmi všem děkujeme za vzornou reprezentaci
školy. A nakonec tzv. třešnička na dortu - Petr Pécsi a František Sonnek
se stali absolutními vítězi celé soutěže, když v kategorii dvojic získali
1. místo! Gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za příkladnou
reprezentaci školy a naší obce.
Mgr. Lenka Martinková, vyučující finanční gramotnosti

www.skripov.cz
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„Bricks Game“ a „Bridge Builder Game“
Dne 1. prosince 2016 proběhl na SPŠ stavební v Opavě další ročník
soutěže zaměřené na architekturu „Bricks Game“ a stavební konstrukce
„Bridge Builder Game“. Každé soutěže se mohlo účastnit maximálně 20
5-ti členných družstev základních škol.
Tématem letošního ročníku soutěže „Bricks Game“ bylo obchodní
centrum, které žáci stavěli z kostek Cheva. Kritériem hodnocení byl
charakter a architektura stavby. Doufali jsme, že se nám podaří přiblížit
loňskému prvnímu místu a PODAŘILO SE. Naše družstvo ve složení
Ondřej Binar, Dominik Jaroš, Valérie Beilová, Pavlína Melecká a Lukáš
Bartusek obhájilo 1. místo. Žáci si ze soutěže odnesli mnoho zážitků,
zkušeností, cen a výborný dort.
Úkolem družstev ve druhé soutěži
„Bridge Builder Game“ bylo zkonstruovat
most ze špejlí tak, aby byl co nejlehčí a
zároveň udržel velkou zátěž. Ve stavbě
mostu se družstvu z naší školy (František
Sonnek, Jan Gottwald, Matěj Lauček,
Petr Lindovský a Daniel Martínek)
podařilo získat krásné 10. místo.
Gratulujeme k vítězství! Všem zúčastněným děkujeme za účast a za
skvělou reprezentaci.
Barbora Kožaná
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Praha
Pro žáky 4. a 5. ročníku bylo datum 1. 12. 2016 velmi očekávaným
dnem. Dostali totiž nabídku navštívit vzdělávací výstavu ARCHITEKTURA
PRO KORUNU - Lidé a architektura v době Karla IV., která se konala ve
Valdštejnské jízdárně v Národní galerii v Praze. Nikomu z dětí nevadilo
brzké vstávání a už v 5:30 nadšeně očekávaly v hale Východního
nádraží vlak, který je doveze do naší stověžaté „Matičky Prahy“. Cesta
ubíhala rychle a dalším překvapením pro děti bylo to, že na místo
výstavy dojedeme metrem. Pro ty, kteří v Praze ještě nebyli, to byl
nezapomenutelný zážitek. V Národní galerii se nás ujali organizátoři.
Prvním úkolem bylo zahrát si na architekty. Děvčata musela namalovat
plánek naší školy ze všech stran a kluci poté jako zdatní stavitelé podle
jejich návrhu stavbu postavili z kartonových krabic. Nakonec před námi
stála věrná kopie naší školy včetně pastelek u vchodu. Druhou částí
výstavy byla samotná prohlídka, zaměřená na dobu vlády Karla IV. Děti
provázel průvodce, dvorní architekt Karla IV. Petr Parléř, a seznámil je
se vším, co bylo v té době k vidění. Prošli se středověkým městem,
navštívili malířskou dílnu Mistra Theodorika, tržiště, řemeslné dílny,
krčmu, lázně, hradní zbrojnici a nejvíce děti zaujala mučírna i s „obětí“.
Dále mohli vidět rozkvět Prahy v době vlády Karla IV., rodokmen jeho
rodu a významné milníky jeho života. Poslední částí výstavy byla
procházka předvánoční Prahou. Z Malé Strany jsme prošli po Karlově
mostě až na Staroměstské náměstí, kde nás přivítal nádherně zdobený
a zářivě svítící vánoční stromeček. Děti si prošly vánoční trhy, občerstvily
se trdelníky a jinými dobrotami. V celou hodinu jsme zhlédli orloj na
Staroměstské radnici. Pokračovali jsme dále přes Havelské tržiště,
kde si mohly děti nakoupit dárečky pro své blízké. Pak nás již čekala
cesta zpět. Na Můstku jsme opět nasedli na metro a jeli na Hlavní
nádraží. V 16:43 nás vlak pomalu odvážel směr Opava. Ve 20:08 jsme,
sice unaveni, ale spokojeni s příjemně stráveným dnem a plni dojmů
a zážitků, odjeli s rodiči z nádraží do našich domovů.
Velký dík za zprostředkování a podporu celé akce patří bezesporu panu
starostovi obce Březová Pavlu Schneiderovi a našemu panu starostovi
Ing. Radimovi Čechovi.
Mgr. Renáta Havlíková

www.skripov.cz
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Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky.
Uskutečnila se na podzim v několika kategoriích. Celkem se zaregistrovalo
61 451 žáků z 2 902 škol. Naše škola se zúčastnila v kategoriích MŠ,
A1, A, B. Registrace i základní kolo proběhlo v domácích podmínkách
prostřednictvím internetu. Žáci měli zhruba týden na to, aby si vybrali
pro ně ideální čas. Na základě výsledku bylo uvedeno pořadí žáků
v daném kraji.
Kategorie
Počet řešitelů naší školy
Počet řešitelů v Moravskoslezském kraji
Celkový počet řešitelů

MŠ
1
148
1001

A1
4
211
1618

A (2.-5.)
8
1722
14706

B (6.-9.)
16
2771
21246

V kategoriích A, B se žáci mohli zúčastnit krajského kola, podle pořadí
v základním kole. Ti nejlepší obdrželi pozvánku do krajského kola,
které se uskutečnilo již v Ostravě. V kategorii B se zúčastnil krajského
kola František Václav Vícha z 8. ročníku spolu s 59 dalšími řešiteli
Moravskoslezského kraje.
Základní kolo řešitelů naší školy
MŠ
A1
1. Eliáš Kožaný Tobiáš Jahn
2.
František Halfar
3.
Sára Kaiseršotová

A
Sára Miriam Fáměrová
Eliška Juchelková
Matěj Vaněk

B
František Václav Vícha
Martin Kostka
Eliška Ptašková

V kategorii MŠ pořadatelé připravili pro
úspěšné řešitele základního kola, i s ohledem
na věk těchto dětí, vrcholné klání v okresních
kolech. Náš zástupce si pozvánku zasloužil díky
sdílenému 4.-10. místu mezi 148 účastníky
základního kola v Moravskoslezském kraji.
Okresní kolo se pro oblast Opavy uskutečnilo
na ZŠ Englišova. Eliáš Kožaný zde vybojoval
krásné 3. místo.
Všem zúčastněným gratulujeme a doufáme, že se zúčastní i dalšího
ročníku, který by se měl uskutečnit opět za rok. Poměřit síly nejen se
spolužáky, ale i žáky z jiných ročníků.
Hana Salzmannová
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Pasování malých čtenářů 2016
Konečně nastal den, na který se naši prvňáčci moc těšili. Téměř tři
měsíce se pilně připravovali na slavnostní předávání slabikářů, kterému
předcházelo prověření dosavadních znalostí. Všechny děti předvedly
své čtenářské dovednosti. Po zásluze jim z rukou paní ředitelky a za
asistence „krále a královny školy“ byly předány pamětní listy a slavnostní
šerpy. Největší odměnou pro malé čtenáře bylo převzetí slabikáře, do
kterého se s nadšením začetli. Co více jim přát? Spoustu krásných knih
a čtenářských zážitků.

Děti jen sedí u počítačů…
...necvičí, nehýbají se, natož aby chodily ven! To slyšíme dnes a denně.
Dovolila bych si oponovat a své tvrzení podložit tím, jak žáci sportují
ve škole i mimo ni, jak školu i naši malou obec vzorně reprezentují na
různých sportovních akcích.
Jistě nebudu mluvit za každé dítě, ale ty děti, které chtějí, mají možnost
sportovat, zasoutěžit si a ukázat, jak jsou šikovné. Naše škola je členem
Asociace školních sportovních klubů, jsme taktéž zapojeni do národního
projektu Česko sportuje, zapojujeme se i do dalších soutěží a soutěže
také sami organizujeme, a to nejen pro naše žáky, ale i pro žáky menších
škol z okolí. Od září měli žáci možnost soutěžit v těchto soutěžích - Běh
www.skripov.cz
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Emila Zátopka, Školní turnaj ve vybíjené, Školní futsalová liga, Soutěž
ve florbale pro žáky I. stupně, Soutěž ve florbale pro žáky II. stupně;
sportovní soutěže pořádané školním parlamentem a sportovní akce
pořádané družinou či plavecký kurz patří již k tradičním akcím. V blízké
době nás čeká Turnaj ve vybíjené v Opavě, Soutěž o pohár starosty
obce ve skoku vysokém a třeba lyžařský kurz. Možností ke sportu je
jistě hodně a myslím, že mohu říct, že děti sportují a mnohé sportují
rády.

Na obrázku - Hoši II. stupně reprezentují naší školu na soutěži Školní futsalová liga
Lenka Martinková

Aktivity v naší školní družině
Po prázdninách jsme vyhlásili literární soutěž „Můj nejlepší prázdninový
zážitek“. Soutěže se celkem zúčastnilo 8 žáků, kteří si odnesli hodnotné
ceny. Děkujeme klukům a děvčatům za příspěvky.
Začátkem měsíce září jsme navštívili naši obecní knihovnu v nových
prostorách, kde jsme se seznámili s p. knihovníkem, s půjčovním
řádem knihovny a také jsme si přečetli krátký úryvek z jedné knihy.
Pokračujeme také v celoroční akci „Celé Česko čte dětem“, kdy
předčítáme žákům z jejich donesených knih. Starší kamarádi se také
snaží předčítat těm mladším.
16
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Celoročně probíhá „Sbírka plastových a pet víček pro Tomáška
z Ostravy“ - sběrné místo je stále u nás v družině a pytle s víčky se
pomalu plní... Děkujeme! Každé víčko pomáhá!!!
V září nás také do naší školní družiny přijel navštívit Tomášek se svými
rodiči a spolu jsme prožili příjemné odpoledne. Povídali jsme si s jeho
rodiči o tom, kde Tomášek chodí do školy, jak navštěvuje také odpolední
školní družinu, jaké cvičení a rehabilitace musí absolvovat, jak tráví
svůj volný čas, s čím si nejraději hraje a jaké jsou jeho nejoblíbenější
hračky. Nejvíce se mu líbí míče, a tak mu děti jeden velký míč darovaly.
S Tomáškem a jeho rodiči se uvidíme zase na jaře, abychom mu ukázali
i naše venkovní aktivity.
Celý podzim se věnujeme také sportovním, výtvarným a keramickým
aktivitám, navštěvujeme blízký les a sbíráme přírodniny.
V rámci školní družiny probíhá letos kroužek Tvořivé ruce pro žáky
2.-5. ročníku pod vedením Mgr. Renáty Havlíkové, kde si žáci vyrobí
vždy něco hezkého a potěší tak své nejbližší.
V listopadu jsme vystavovali keramické a papírové výrobky na Adventní
výstavce v Jakubčovicích, která proběhla ve dnech 19.-20. listopadu,
a také jsme se zúčastnili soutěže v Zemědělské škole v Opavě
„O nejkrásnější vánoční baňku“ – zde proběhla Adventní výstava ve
dnech 25.-26. listopadu.
V prosinci nám provonělo školní družinu i celou školu vánoční cukroví,
které jsme s žáky upekli a snědli až do posledního kousku při našem
odpoledním Reji čertů.
Na Ježíška si budeme muset letos v naší družině počkat až po Vánocích…
Další aktivity žáků můžete zhlédnout na webových stránkách školy:
http://www.zsamsskripov.webpark.cz/ v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Za ŠD Jitka Dudysová

Keramické dílničky pro maminky a děti
z MŠ Skřipov
Ve dnech 20. 9. a 21. 9. 2016 se uskutečnily již
podruhé v prostoru školní družiny Keramické
dílničky.
www.skripov.cz
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Děti i maminky si společně zase vyzkoušely práci s keramickou hlínou
a vyrobily si samé krásné výrobky.
Doufáme, že se dětem a maminkám s hlínou dobře pracovalo a že se už
teď těší na další jarní dílničku.
Za MŠ Jitka Dudysová

Fotbalový podzim 2016/2017
První týden v listopadu jsme zakončili podzimní část sezóny, tak se
pojďme poohlédnout o pár měsíců zpět. Jak si jistě většina fanoušků
všimla, tato sezóna je plná změn. Mezi ty nejzásadnější patří asi to,
že před tímto ročníkem proběhla reorganizace v našem fotbale, a to
tím způsobem, že se zrušila poslední IV. třída a kluby z této soutěže
se nalosovaly do třetích tříd, kde jsou nově tři skupiny. To znamenalo,
že některé tradiční týmy, s kterými jsme se pravidelně potkávali
několik let, byly přelosované do jiných skupin a v naší skupině se
objevily kluby nové. Osobně si myslím, že tato reorganizace je krok
špatným směrem, ale musíme to brát, jak to je. Před sezónou přišla
špatná zpráva z Nových Sedlic, že z důvodu nedostatku hráčů nedají
dohromady kádr, aby mohli zahájit nový ročník, a odhlásili se ze
soutěže, a proto naše skupina čítá pouze 12 týmů. Co se týče našeho
klubu, myslím, že můžeme být spokojeni s tím, jak jsme zvládli první
polovinu tohoto ročníku. Některé zápasy mohly být výsledkově lepší,
ale vždycky se všechno nepovede tak, jak bychom si všichni přáli, to je
prostě sport. Ještě si pojďme říct, co se změnilo u nás ve Skřipově. Stalo
se pravidlem že, každý půlrok pokládal svoji funkci vedoucího týmu
Zbyněk Dluhoš, ale tentokrát to vypadá, že už to položil definitivně.
Svoje působení u našeho týmu ze zdravotních důvodů ukončil i trenér
Josef Černaj, kterého nahradí staronový lodivod Jiří Vícha st., a třeba
se k němu přidá ještě někdo z řad bývalých fotbalistů, kteří nedávno
ukončili kariéru, ale bez fotbalu jim určitě bude smutno. Poslední
změna, kterou nesmíme opomenout, je za barem, kde se nově o pitný
režim fanoušků místo Jany Kubánkové stará paní Hana Lubojacká.
Tímto bych chtěl všem těmto lidem poděkovat za vykonanou práci
pro skřipovský fotbal a jejich nástupcům popřát hodně úspěchů
a radosti z práce, která je v našem spolku čeká, protože, jak všichni
jistě víme, všichni to děláme ve volném čase a zadarmo, tak ať nám
20
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to přináší alespoň radost. Nesmíme zapomenout poděkovat Jarkovi
Lubojackému za občerstvení, které připravuje na domácích utkáních,
a také Františkovi Kolaříkovi a panu Vojtěchu Binarovi, kteří se starají o
výběr vstupného, a v neposlední řadě musíme poděkovat obci a jejich
zaměstnancům v čele s Ing. Radimem Čechem za výbornou spolupráci
a také sponzorům, díky nim máme tradiční slosovatelné vstupné.
Sponzoři byli: Jan Binar st., Josef Vargo, Ing. Radim Čech, Petr Bzonek,
Jaroslav Lubojacký st., Jiří Vícha st.
Mezi nejlepší střelce našeho týmu patří: Jakub Eller - 9 branek, Ondřej
Hrbáč - 7 branek, Jiří Kubánek - 4 branky.
Nejvíce branek připravili: Ondřej Hrbáč - 8 asistencí, Jiří Kubánek - 7
asistencí, Přemysl Poltier 4 - asistence.
Poděkování samozřejmě patří všem hráčům, kteří reprezentovali naši
obec a podíleli se na výsledcích v podzimní části.
Na závěr přidám konečnou tabulku a počet diváků, kteří nás přišli
podpořit.
Konečná tabulka
Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

PK

1 TJ Sokol Těškovice

11

9

1

1

51:23

28

0

2 TJ Vítěz Březová

11

8

2

1

37:8

26

0

3 TJ Sokol Skřipov

11

6

3

2

32:17

21

0

4 TJ Sokol Hrabyně

11

7

0

4

28:29

21

0

5 TJ Sokol Horní Lhota

11

5

1

5

30:21

16

0

6 SK Komárov

11

4

3

4

30:27

15

0

7 TJ Sokol Budišovice

11

4

2

5

29:29

14

0

8 TJ Tatran Štítina B

11

3

4

4

19:25

13

0

9 TJ Sokol Chvalíkovice

11

4

1

6

26:45

13

0

10 FC Kyjovice

11

3

2

6

22:28

11

0

11 TJ Raduň

11

1

3

7

21:30

6

0

12 TJ DUBINA Větřkovice

11

1

0

10

8:51

3

0

13 SK Nové Sedlice

0

0

0

0

0:0

0

0

Celkový počet platících diváků je 336.
Jakub Poltier

www.skripov.cz
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Starší žáci 1+7 sk.B - ARGOS ELEKTRO
Podzimní část sezóny 2016/2017 se nám podařila a přezimujeme na
3. místě tabulky. Vím, že všichni říkají, nedívejte se na tabulky, ale stejně
se všichni dívají a srovnávají nás s ostatními. Pro fotbal ve Skřipově
a mě samého je důležité, že kluci poctivě trénují a chodí na zápasy
a že je sport a fotbal baví. V tabulce bych zvýraznil počet vstřelených
gólů - 56, tímto jsme nejlepší ze všech. Za počet obdržených branek 20 - zaslouží také pochvalu celá naše obrana a brankář Dominik Jaroš.
Nejlepším střelcem se stal s počtem 17 gólů Franta Vícha a těsně za
ním v závěsu je s 15 góly Matěj Lauček. Oba naši kluci jsou adepti na
nejlepší střelce celé soutěže. Každý ale góly dávat nemůže. Musí být i ti,
kteří na góly nahrávají, a ti, kteří gólům zabraňují. Chci poděkovat všem
klukům za reprezentaci TJ Sokol Skřipov, dále děkuji všem rodičům
a ostatním, kteří pomáhají s organizací a dopravou na fotbalová utkání.
Děkuji také divákům, kteří přijdou a naše kluky povzbudí. Děkuji Obci
Skřipov za spolupráci a přípravu hrací plochy.
TJ Sokol Skřipov reprezentují tito mladí fotbalisté: Hlaváč René,
Havrlant René, Jaroš Dominik, Galdia Lukáš, Šalata Lukáš, Řeháček
Štěpán, Lauček Matěj, Vícha Franta, Šubert Ondřej, Čech Josef, Opletal
Martin, Pastyřík Stanislav.
Konečná tabulka
Rk. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

Hradec nad Moravicí

7

6

1

0

42:8

19

2

Kylešovice

7

6

0

1

52:9

18

3

Skřipov

7

5

0

2

56:20

15

4

Otice

7

3

2

2

27:24

11

5

Chlebičov

7

3

1

3

26:28

10

6

Pustá Polom

7

2

0

5

18:30

6

7

Malé Hoštice

7

1

0

6

18:39

3

8

Velké Hoštice

7

0

0

7

4:85

0

Závěrem chci všem popřát krásné a pohodové prožití vánočních svátků,
kluci ať najdou pod stromečkem to, co si přáli. V novém roce Vám všem
přeji hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů.
Jiří Kubánek, trenér starších žáků
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Starší přípravka - podzim fotbalové
sezóny 2016/2017
Díky trvajícímu zájmu rodičů, resp. dětí o fotbal v nejmladších věkových
kategoriích jsme i pro fotbalovou sezónu 2016/2017 přihlásili tým
začínajících fotbalistů do okresní soutěže G1C MINI starší přípravka
1+5 sk. C. Soutěž je určena pro registrované hráče ročníku narození
2006 a mladší (dívky i 2005). Aktuálně disponujeme 14 chlapci a jednou
dívkou ve věku 7-10 let. Jak už to bývá, začátky jsou vždy krušné, a tak
se nám příznivé výsledky zatím vyhýbají. Body v tabulce však u této
věkové kategorie nejsou vůbec podstatné! Důležitý je zápal dětí pro
hru, který je i přes řadu podzimních porážek stále neutuchající! Zimní
přestávku máme vyplněnou tréninky v tělocvičně v ZŠ ve Skřipově
a v lednu nás pak čekají turnaje ve Štítině a ve Vítkově.
Závěrem bych chtěl poděkovat dětem za svědomitý přístup k tréninkům
i zápasům, rodičům za pomoc s organizací fotbalového dění okolo
přípravky, za spolupráci také druhému trenérovi Radku Komendovi
a všem popřát veselé Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2017.
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Ohlédnutí za rokem 2016
Milí spoluobčané,
blíží se konec roku, Vánoce a některými dlouho očekávaný Silvestr
a s těmito svátky i čas, kdy bychom měli společně zavzpomínat, co se
v průběhu celého roku v našem hasičském sboru událo.
Rok 2016 jsme zahájili již letitou tradicí, a to ukončením masopustu
voděním medvěda. Nebylo nás sice mnoho, ale troufáme si říct,
že jsme pěkně obstáli a s doprovodem kapely Nátisk zdárně zvládli
„obejít“ celou vesnici. V nadcházejícím roce budeme tuto akci pořádat
dne 25. 2. 2017 a tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat, abyste vzali
děti, oblékli si nějakou masku a přidali se k naší skupince, aby se tato
tradice dochovala i pro budoucí generace.

www.skripov.cz
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Po ukončení masopustu následoval maškarní ples, který se bohužel
naposledy konal v našem pohostinství ve Skřipově. Sešla se na něm
spousta krásných a originálních masek, z nichž bylo velmi těžké
vybrat pouze 3 nejlepší a po zásluze je odměnit. O hudební kulisu se
postaral DeejaySnail. Ples jsme zpestřili tanečním vystoupením, které
jsme sami secvičili. V roce 2017 budeme ples pořádat 11. března, a to
v Kulturním domě v Hrabství. Budeme se těšit na spoustu úžasných
a propracovaných masek.
Na jaře jsme pokračovali Floriánskými mšemi, pořádanými sbory
z našeho okrsku. Samozřejmě nechyběla ani Floriánská mše u nás ve
Skřipově v kostele Sv. Jana Křtitele. Účastnili jsme se také oslav výročí
osvobození obce, kde jsme v průvodu nesli vlajku a věnec, který se již
tradičně pokládá na pomník padlých. Celá akce končila u firmy HON,
kde jsme pro všechny zúčastněné připravili ve spolupráci s manžely
Honovými malé pohoštění.
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Objevili jsme se i na Dětském dnu, kde jsme měli historickou hasičskou
stříkačku, která byla součástí dětských soutěží. Děti si u nás mohly
vyzkoušet, jak se kdysi hasilo se starou technikou, a někteří z řad rodičů
si vyzkoušeli, jaká to byla dřina při pumpování, aby např. hořící obydlí
tehdy hasiči uhasili. Myslím, že toto stanoviště, kde bylo dostatek vody
na ochlazení ve velmi parném dni, se líbilo nejen dětem, které chvílemi
místo na terče mířily spíše na sebe, ale i dospělákům.

V tomto období po velkém rozhodování a zvažování všech pro a proti
byla pro SDH zakoupena za pomoci obce a sponzorských darů nová
sportovní hasičská stříkačka PS 18. Ta nám otevřela další vrátka pro
nové sportovní zkušenosti. V letošním roce jsme byli obohaceni i o nové
členy do sportovního týmu. V létě jsme tedy na nic nečekali, v červnu
jsme začali ihned trénovat a účastnili jsme se mnoha soutěží, jak s naší
starou, tak i s novou mašinou. Jako smíšené družstvo jsme se zúčastnili
okrskové soutěže v Žimrovicích (3. místo) a Kajlovci (2. místo).
Díky nové mašině jsme zabrouzdali i na NHHL (Noční Hlučínská
Hasičská Liga). V úplně novém prostředí ligy jsme se zúčastnili hned
dvou soutěží, a to v Markvartovicích a Bohuslavicích. V obou případech
sice bez umístění, ale byla to pro nás velmi dobrá zkušenost. Dále to
byly pohárové soutěže v Jezdkovicích (2. místo muži), ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí, Bělé, Těškovicích a Vyškovicích bez umístění. Třešinkou na
pomyslném dortu hasičské sezóny je soutěž v Jamnici. Tuto netradiční
soutěž „Překonej rybník“ pořádá jamnický hasičský sbor již několik let
a my se jí s velkým nadšením účastníme. Poskládali jsme 3 startovní
týmy - Gouda se svou hladovou myší družinou, Super-ženy a družstvo
mužů. Dva týmy domů přivezly krásné umístění (3. místo ženy, 4. místo
muži).
www.skripov.cz
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Soudržnost našeho sboru se
ukázala také na pomoci vystěhování
ordinace pana doktora Štencla, aby
se mohla zrekonstruovat budova
skřipovské fary. Na podzim jsme se
společně s dalšími sbory našeho
okrsku
zúčastnili
pravidelné
kontroly čerpadel u žimrovického
splavu.
I letos naši vesnici navštívil Mikuláš,
andělé a čerti s bohatou nadílkou.
Nadělovali hodným dětem krásné
dárečky, ale také museli nadělit
uhlí pro pár zlobivců. Děti však
Mikuláši slíbily, že se polepší, a tak
se určitě shledají i v roce příštím.
Jak můžete výše číst, letošní rok byl
plný úspěchů, ale také neúspěchů.
Za všechny úspěchy díky trénování
na hřišti TJ Sokol bychom chtěli
poděkovat Jirkovi Kubánkovi
za zapůjčení hřiště. Dále všem
sponzorům, bez kterých bychom
to nezvládli. Všem velké díky!
Chtěli bychom vám popřát krásné
a klidné prožití vánočních svátků,
veselého silvestra a mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v celém novém
roce.
Za SDH Skřipov Gabriela Chovancová, Laďka Melecká a Nikola Láryšová

Aktivity a zakončení roku 2016
v SDH Hrabství
Poslední tři měsíce v SDH Hrabství byly náročné. Jak ze strany
mladých hasičů, když jsme pořádali podzimní část soutěže v požární
všestrannosti ve hře Plamen, tak z finanční stránky SDH, kde jsme plně
26
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využili dotačních plánů a zasílali další žádosti na dotace, které pomohou
mladým hasičům k dalším realizacím v hasičském sportu.
1. října 2016 naše SDH Hrabství pořádalo v rámci ligy čtyř okrsků
podzimní část soutěže v požární všestrannosti ve hře Plamen. Klasicky
se tato soutěž běží lesní stezkou 2-3 km, kde ml. hasiči zdolávají
v šesti etapách na stanovištích různé úkoly s hasičskou tématikou
a získávají body za splněné úkoly. Jelikož se letos lesní zvěř abnormálně
přemnožila a lesní stezky byly rozryté od divočáků, nemohli jsme
stezku vést lesem, ale po poli. Což pro některá družstva sousedních
vesnic znamenalo problém, odnesli si úrazy kotníků, když běželi po
strništi posečené kukuřice. Běžet tak dlouhou trať a ještě u toho plnit
úkoly, bylo opravdu náročné. Proto nás o to více těší, že naši mladí
hasiči zabodovali úplně skvěle. Z 10 družstev starší kategorie jsme se
umístili na 2. místě a v mladší kategorii jsme obsadili z 10 družstev
A skupina (holky) 3. místo a B skupina (kluci) 2. místo. Máme to
šikovné děti! V celkové tabulce ligy čtyř okrsků jsou starší na 1. místě,
mladší A (holky) na 3. místě a mladší B (kluci) na 2. místě. Všem patří
velké poděkování. Úsilí, které jsme všichni do soutěže dali, se rozhodně
vyplatilo. Moc děkujeme všem členům SDH za pomoc při soutěži, jak
s přípravami, tak s následným úklidem. Je vidět, že jsme skvělý tým,
který táhne za jeden provaz. Věřte, že tato soutěž byla náročná pro
všechny.
Od září jsme se vydali na náročnou cestu dotačních plánů pro naše děti.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsme zažádali
o finanční pomoc na vybavení techniky, což nám bylo umožněno, dotace
jsme získali. Zakoupili jsme hasičskou káď, 2x nástřikové terče, hasičské
dresy (pouze pro starší družstvo), přívěsný vozík na převážení techniky,
pořídili jsme opravu PS12 - celkový repas (dotace OÚ Skřipov). V létě
jsme dostali dotaci na stanování s ml. hasiči z Mladého Leadra (Hradec
nad Moravicí). Nemůžeme opomenout finanční podporu manželů
Švidrnochových ze Skřipova, kteří mladým hasičům každoročně
přispívají na aktivní hasičskou činnost. Moc děkujeme a vážíme si
vás. Jak vidíte, jsme činní nejen po stránce sportovní, ale také umíme
hospodařit s financemi pro děti, za což také děkujeme všem členům.
K dnešnímu dni čítá SDH Hrabství 27 dětí, 2 instruktory a 17 dospělých
členů = 46 lidí. Krásná pevná týmová základna. J

www.skripov.cz
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V listopadu jsme podali novou dotační žádost na rok 2017 u MŠMT,
projekt byl sepsán na zakoupení časomíry k dotykovým terčům
a zbývající techniku, která nám ještě schází. Také se pokusíme sehnat
finance na zakoupení dresů pro zbývající družstva, aby mladí hasiči byli
při reprezentaci obce všichni stejně ustrojeni.
Prosinec pro SDH Hrabství a mladé hasiče znamená oddychový čas bez
soutěží. A proto podstupujeme hry v tělocvičně a výlety. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat paní ředitelce Mgr. Evě Víchové za možnost
využívat tělocvičnu v ZŠ a panu Kubánkovi za ochotu vpouštět nás do
tělocvičny. Vždy nám vyjde vstříc, za to mu moc děkujeme.
Od září až do listopadu jsme provozovali taneční pro dospělé, kde pod
vedením tanečního mistra Martina Svetlánského prošly taneční páry
9 lekcí latinskoamerických i klasických tanců včetně závěrečné kolony.
Nálada nejen při tanci byla opět skvělá a jedinečná, jsme moc rádi,
že lidé si v této hektické době dokáží udělat čas sami na sebe a umějí
se skvěle bavit. Finanční zisk z těchto tanečních je příjmem pro naše
děti a jejich aktivity, proto jsme rádi, že nás občané podporují i v této
věci a tím pomáhají dětem aktivně ve sportu. Poděkování patří nejen
tanečním párům, které byly jedinečné, ale také manželům Balharovým,
kteří nám uvařili skvělou večeři na koloně. Poděkování taktéž patří Ali
Brožové a Jarušce Řeháčkové za pomoc v kuchyni, Dankovi a Zuzance
Černíkovým za obsluhu v baru a všem, kteří se podíleli na přípravách
tanečních pro dospělé.
V prosinci nás jako každoročně čeká vánoční večírek s mladými hasiči,
kde vyhodnotíme celý rok, rozdáme si navzájem dárečky, zahrajeme
si hry a posléze zhlédneme ohňostroj, který dostanou mladí hasiči za
odměnu, kterou si vysloužili celoroční práci při nácviku a soutěžích.
Proto se i letos předem omlouváme za rozruch. Děkujeme za pochopení.
Nastává vánoční čas, proto bychom vám všem chtěli popřát příjemné
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2017,
aby se vám dařilo a měli jste se moc dobře. Mladým hasičům přejeme,
aby se jim dařilo ve výsledcích jako letos a byli tak skromní a hodní jako
doposud. Máme vás rádi!
Za SDH Hrabství Radim & Martina Petrášovi, vedoucí mladých hasičů
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Výšlap do Beskyd
V sobotu 10.9.2016 pořádal SK Slezan Skřipov, z. s. turistický výšlap
do Beskyd. V 7 hodin se i přes nenadálé odhlášky poměrně slušně
obsazený autobus vydal směr Mosty u Jablunkova. Na místo samé jsme
dorazili cca v 9 hodin a mohli začít velmi zajímavou túru po neméně
zajímavé trase Mosty u Jablunkova - Skalka - Kamenná chata - Velký
Polom - Muřínkový vrch - Horní Lomná. První polovina trasy byla, co
se turistiky týká, trošku náročnější, ale z pohledu počasí velmi příznivá.
Jak už na horách bývá zvykem, jakoby mávnutím kouzelného proutku
nás ve druhé polovině trasy začal smáčet déšť, který přidával na své
intenzitě a neopustil nás až do Horní Lomné, kde jsme se v místní
restauraci trošku zahřáli. Z důvodu nepříznivého počasí jsme zrušili
plánovanou návštěvu města Štramberk.
Závěrem je potřeba říct, že i když nám v části trasy nebylo počasí
nakloněno, výšlap jsme si velmi užili. Za zmínku také stojí velmi zajímavě
naplánovaná trasa. Těšíme se na setkání s vámi při výšlapu v roce 2017.
Tomáš Dušek, sekretář SK Slezan Skřipov, z. s.

Ohlédnutí za uplynulým rokem
v naší farnosti
Pomalu končí kalendářní rok, je tedy vhodné ohlédnout se za tím, co
se v uplynulém roce událo v naší farnosti. A protože farnost je součástí
obce, rádi bychom představili farní akce i dlouhodobější aktivity všem
občanům.
Na konci ledna proběhl během mše sv. obřad uvedení ministrantů do
služby – mezi stávající ministranty byli přivítáno i pět nových, kteří
slouží u oltáře ve Skřipově, Jakubčovicích i Hrabství. O ministranty bylo
„postaráno“ i během roku při dvou setkáních plných nejen zábavy, ale
i nácviku ministrantských úkonů.
Na slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) byly představeny
farnosti děti, které se připravují na 1. svaté přijímání (prvokomunikanti).
Této slavnosti předcházelo setkání těchto dětí i s rodiči. Společně si
ozdobili svíci, která je provázela až k 1. sv. přijímání (22. května). Pro
prvokomunikanty a jejich rodiče byla určena i tzv. Sederová večeře
(15. 4.).
www.skripov.cz
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V postní době se konaly pobožnosti „křížové cesty“, jednu si připravily
i děti.
Na 2. velikonoční neděli (3. dubna) jsme zahájili pouť obrazu Božího
milosrdenství po našich rodinách, která trvala až do konce Roku Božího
milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem.
V sobotu 14. května proběhlo v Jakubčovicích svatodušní smažení
vajec.
21. května se devět dětí z 6. až 9. třídy zúčastnilo biblické olympiády,
která se konala ve Staré Bělé. Na ukončení školního roku (18. června)
jsme uspořádali pouť pro děti a rodiče na Velehrad, navštívili jsme
také archeoskanzen v Modré a sladkovodní expozici Živá voda rovněž
v Modré.
Jako rozloučení s prázdninami se 2. září v Jakubčovicích u rozhledny
uskutečnilo farní opékání a soutěže pro děti a rodiče.
Se začátkem školního roku jsme odstartovali celoroční soutěž pro děti,
ve které se za účast na nedělní mši sv. sbírají nálepky do připraveného
sešitku. Součástí této aktivity jsou i katecheze - příběhy, kterými si
mohou rodiče spolu s dětmi doma připomenout nedělní evangelium.
U příležitosti svatořečení Matky Terezy, které proběhlo 4. září, jsme
promítli v kostele pro všechny zájemce dvoudílný film o životě této
významné osobnosti.
8. října se v Bartošovicích konala diecézní pouť ministrantů, na kterou
se vydali i naši ministranti. Poutě se zúčastnilo kolem 350 ministrantů.
Součástí setkání byly i soutěže, ve kterých se našim klukům podařilo
obsadit 1. a 2. místo.
V neděli 23.10. na tzv. Misijní neděli se uskutečnil misijní jarmark
a misijní koláč. Každý si mohl za dobrovolný příspěvek „koupit“ výrobky
dětí z tvořivých dílen nebo balíček koláčů (buchet), které upekli
dobrovolníci z naší farnosti, a tím přispět na misie. Misijnímu jarmarku
předcházely tvořivé dílny, ve kterých si mohly nejen děti vyrobit drobné
dárky a dekorace, a to jak pro sebe, tak právě i pro zmíněný misijní
jarmark.
V sobotu před 1. adventní nedělí - 26. listopadu - se uskutečnilo
společné pletení a zdobení adventních věnců.
Během adventu probíhá pro děti soutěž, která vyvrcholí o Vánocích
slosováním a odměnou pro všechny zúčastněné. Součástí adventní
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přípravy na Vánoce jsou při nedělní mši sv. promluvy pro děti.
Každý rok se těšíme na příchod sv. Mikuláše do naší farnosti. A on
i letos opravdu přišel, aby obdaroval všechny hodné děti.
Rok ukončíme Zpíváním koled s kapelou, které se letos uskuteční
v neděli 25. prosince.
O všech akcích a aktivitách, které se konají v naší farnosti, o pořadu
bohoslužeb a další informace se mohou farníci dočíst ve Farním lístku,
který od ledna vychází vždy v pátek a je pro všechny k dispozici v kostele.
Na začátku adventu byly také spuštěny webové stránky farnosti
(www.faraskripov.cz).
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se v tomto roce aktivně podíleli
na všech činnostech a akcích ve farnosti, a také všem, kdo tyto akce
a aktivity jakýmkoliv způsobem podpořili. Zvlášť bychom chtěli
poděkovat p. ředitelce Evě Víchové za poskytnutí prostor v ZŠ pro
setkání dětí, které se připravovaly na 1. sv. přijímání, nebo pro tvořivé
dílny. Dále představitelům Jakubčovic za možnost uskutečnit některé
akce v prostorách tamějšího kulturního domu a také skřipovským
zahrádkářům, kteří poskytli „moštárnu“ k pletení adventních věnců.
Těšíme se, že aktivity, které chystáme na následující rok, už budou
moci probíhat v nově postavené faře, kde bude dostatek prostoru
na to, abychom mohli nabídnout akce i širšímu okruhu občanů.
Z připravovaných akcí bychom rádi zmínili alespoň Noc kostelů, do
které se poprvé chceme zapojit.
Mario Račko, Pavla Halfarová

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

OBECNÍ PLES
11. února 2017 od 20 hodin
V KULTURNÍM DOMĚ V HRABSTVÍ
Vstupenky jsou k zakoupení
na Obecním úřadě Skřipov.

Těšíme se na Vaši účast.

www.skripov.cz
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SRPDŠ pořádá
a srdečně Vás zve
na

DETSKÝ MAŠKARNÍ PLES
18. března 2017
od 14.00 hod.
V Kulturním domě v Hrabství

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 3. 2017
na adresu vladan.bohac@seznam.cz
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