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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
čas letí opravdu rychle a i když v horizontu uplynulých desetiletí je to
jen kapka v moři, člověk aby již porovnával.
I přes ten krátký čas má již zastupitelstvo za sebou výsledky: Z rozpočtu
Moravskoslezského kraje se podařilo získat dotace na projektovou
dokumentaci sanace budovy staré školy a opravu hasičské zbrojnice ve
Skřipově, a to v celkové výši 539 tis Kč.
Mimo tyto akce má zastupitelstvo rozpracovány opravy místních
komunikací, jejichž stav je místně přímo alarmující. Je nutné vypracovat
plán, podle kterého se budou komunikace opravovat, aby občané
věděli, kdy “na jejich komunikaci” přijde řada. Některé cesty, zejména
v Hrabství, ale i ve Skřipově, jsou opravdu v havarijním stavu.
Mimo tyto materiální záležitosti obec žije i svým kulturním
a společenským životem.
Mezi významné svátky v roce jistě řadíme osvobození obce. V letošním
roce proběhly oslavy 29. dubna v Hrabství a 6. května ve Skřipově. Obě
akce byly velmi vydařené, s hojnou podporou účastníků. V Hrabství i ve
Skřipově vystoupily děti ze ZŠ a o velkou vážnost a pietu se zasloužily
jednotky hasičů našich obcí. Obě akce pod taktovkou hasičů dospěly
k zdárnému konci a myslím, že zejména děti ocenily jejich práci při
organizaci oslav osvobození.
Měsíc květen a počátek června je již tradičně velmi vytížen. Letos počasí
zapříčinilo souběh několika významných akcí ve dvou víkendových
dnech.
4. června uspořádali sraz motorkáři a zároveň se otevírala výstava
kronik, dobových fotografií a prací žáků naší školy, školní družiny
a základní umělecké školy.
A aby toho nebylo málo, sehráli naši fotbalisté vítězné utkání
s družstvem Komárova.
V neděli 5.června přišel všemi dětmi očekávaný den – Den dětí na
fotbalovém hřišti ve Skřipově. Počasí nám přálo a po oba víkendové dny
se nám a zejména dětem dařilo naplňovat dětské představy o krásně
prožitém čase. A to je největší odměna nás rodičů.
www.skripov.cz

3

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorům a sponzorům
za jejich čas, úsilí i peníze, které pomohly této akci vzniknout.
Závěrem Vám chci v letních měsících popřát slunečnou a hlavně
odpočinkovou dovolenou.
Váš starosta Ing. Radim Čech

Usnesení

4. zasedání ZO Skřipov konané dne 30. 3. 2011
v zasedací místnosti OÚ Skřipov
Zastupitelstvo obce schvaluje:
35/4 rozšíření programu o bod: Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Nevyužitá základní škola v obci Skřipov“
36/4 smlouvu o dílo č. 15/11 na inženýrsko-projektové práce
k dílu „Nevyužitá základní škola v obci Skřipov“ s firmou
INPROS F-M, spol. s r.o., Frýdek-Místek a pověřuje starostu
k podpisu
37/4 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu „Nevyužitá základní škola v obci
Skřipov“ a pověřuje starostu k podpisu.

5. zasedání ZO Skřipov konané dne 14. 4. 2011
v KD Hrabství
Zastupitelstvo obce schvaluje:
38/5 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Skřipov“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
39/5 směnnou smlouvu mezi Statutárním městem Opava a Obcí
Skřipov - směna části pozemku parc. č. 1545/2-lesní pozemek na
nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc. č. 1547/7
o výměře 626 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za
4
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část pozemku parc.č. 1482-trvalý travní porost na nezapsaném
geometrickém plánu značený novým parc. č. 1482/2 o výměře
358 m2 a část pozemku parc. č. 1685-ost. pl. na nezapsaném
geometrickém plánu značený novým parc. č. 1685/2 o výměře
270 m2 ve vlastnictví Obce Skřipov vše v k. ú. Skřipov (zveřejněno
č. 44/09).

6. zasedání ZO Skřipov konané dne 2. 6. 2011
v ZŠ Skřipov
Zastupitelstvo obce schvaluje:
40/5 program jednání
41/5 rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2011
42/5 závěrečný účet hospodaření Venkovského mikroregionu
Moravice za r. 2010 včetně zápisu kontrolní komise
43/5 závěrečný účet obce za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
44/5 hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skřipov a pokrytí
ztráty z rezervního fondu organizace ve výši 33.491,21 Kč
45/5 navržený Jednací řád ZO se změnami: v § 2 odst.1 na: Zastupitelstvo
se schází k zasedáním podle potřeby, nejméně však jedenkrát
za dva měsíce, vyjma prázdninových měsíců, a § 13 odst.4
doplnit o větu: Zápis a usnesení budou rozesílány zastupitelům v
elektronické podobě, na požádání v listinné podobě. § 6 rozšířit
o odstavec 9 (ostatní se posunou posloupně), a to: V případě
žádosti 1/3 zastupitelů musí být poskytnuta přestávka z jednání
v délce 5 minut, maximálně však 1x ke každému bodu jednání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
46/5 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice za rok 2010.

www.skripov.cz
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Upřesnění
Ve Zpravodaji č. 1/2011 jsme občany informovali o změnách v zákoně
o cestovních dokladech.
Stále vzniká polemika o možnosti vycestování rodiče s dítětem
zapsaným v jeho občanském průkazu.
Proto upřesňujeme:
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad do států EU pouze pro
jeho držitele. Dítě má mít cestovní pas, i když je zapsáno v občanském
průkazu rodiče.
Bližší informace obdržíte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí:
ww.mzv.cz, v sekci Cestujeme.
Veronika Víchová, matrika

Škola Skřipov – inovace výuky
Naše základní škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR vlastním individuálním projektem „Škola
Skřipov – inovace výuky“. Náš projekt úspěšně prošel procesem
hodnocení a byl schválen. V současné době se připravuje právní akt
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Hlavním cílem našeho projektu je zkvalitnění vlastní výuky
prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.
Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu,
názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení
motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou
aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou
veřejností.
Realizace aktivity zahrnuje vytvoření DUM (digitálních učebních
materiálů) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich
pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených
modulů za podmínek daných autorským zákonem.
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V rámci naplňování aktivity při zkvalitňování
vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro
tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.
Součástí bude proškolení pedagogických
pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním
životě.
Mezi další cíle patří inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a vzdělávání pedagogických
pracovníků v různých oblastech (rozvoj finanční, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků, metodické kurzy pro učitele
cizích jazyků).
Projekt zahájíme v září 2011 a ukončíme nejpozději 28. 2. 2014. Celková
dotace ve výši 930 432 Kč musí být použita na neinvestiční náklady
projektu – nákup výpočetní techniky, učebních pomůcek a materiálů,
vzdělávání pedagogů, náklady na vytvoření 360 digitálních učebních
materiálů a 72 výukových materiálů a ostatní výdaje s projektem
spojené.
Miroslav Adámek, ředitel školy

Reprezentace školy na veřejnosti
Základní škola a mateřská škola ve Skřipově se podílí velkou měrou na
životě celé obce. Žáci naší školy se účastní nejen akcí, které pořádá
škola, ale také reprezentují školu na akcích pořádaných obecním úřadem
nebo jinými složkami. Žáci pravidelně zpestřují svým vystoupením
„Uvítání prvňáčků“ v obřadní síni, Vítání občánků a Slavnosti jubilantů,
zajišťují program na „Rozsvěcování vánočního stromu“, připravují
Adventní koncert a divadelní představení u příležitosti Dne matek,
vystupují na plesích, při oslavách osvobození obcí Hrabství i Skřipov,
na vernisážích výstav nejen ve Skřipově, ale také v Jakubčovicích. Žáci
svým programem vždy přispívají k důstojnému průběhu všech akcí.
Eva Víchová
www.skripov.cz
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Výstava prací žáků a kronik
V sobotu 4. června 2011 byla v Základní škole a Mateřské škole
ve Skřipově zahájena výstava prací žáků naší školy, školní družiny,
mateřské školy, ZUŠ v Hradci nad Moravicí a výstava kronik, pamětních
knih a dobových fotogtafií.
Výstavu zahájil krátkým proslovem starosta obce pan Ing. Radim Čech
a žáci naší školy krátkým programem.
Výstavka se přítomným návštěvníkům velice líbila, obdivovali pestrost
a nápaditost vystavovaných prací i šikovnost našich žáků.
V obřadní místnosti si návštěvníci mohli prohlédnout nejen staré
kroniky obce a školy, ale také fotografie zachycující významné události
z života obce. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě výstavky
podíleli, i těm, kteří návštěvníky v sobotu a neděli výstavkou provázeli.
Eva Víchová

Z činnosti ŠD
Ve dnech 9. - 10. 4. 2011 se uskutečnila „Jarní výstava v Jakubčovicích“
- tradičně již pořádána místním svazem žen, na které ŠD prezentovala
výrobky žáků a prodej velikonoční keramiky. Z výtěžku výstavy
a sponzorského daru od rodičů žáka navštěvujícího ŠD, jsme zakoupili
stolní fotbal v hodnotě 9 780 Kč a nové DVD v hodnotě 930 Kč.
Tímto chceme poděkovat všem, kdo si keramiku zakoupili, a také za
sponzorský dar.
V dubnu jsme oslavili „Den země“ naučnou stezkou prožáky
1. - 3. očníku.
Jako každoročně jsme začátkem května navštívili v obcích Hrabství,
Skřipov a Jakubčovice naše starší spoluobčanky a popřáli jim vše
nejlepší ke “Dni matek.“ Od našich žáků pak dostaly perníkové srdce,
pečené děvčaty v ŠD, a papírovou kytičku. Totéž obdržely všechny
maminky.
„Den dětí“ jsme s žáky oslavili sportovním odpolednem a smažením
vajec. Žáci soutěžili v netradičních disciplínách.
8
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Druhou červnovou sobotu jsme vyrazili na „Turistickou vycházku“ trasa Skřipov-hájenka Mostky-Kalvárie-Hradec nad Moravicí. I když
byla účast žáků minimální, krásný den jsme si všichni užili.
Závěr školního roku završíme odpolední návštěvou kina v Hradci nad
Moravicí.
Jitka Dudysová

Náš školní výlet
Před měsícem nám paní učitelka oznámila, že pojedeme v úterý 7. 6.
na školní výlet do DinoParku a ZOO v Ostravě.
Ráno 7. června bylo krásné sluneční počasí a my jsme kolem osmi
hodin vyjeli. Cesta autobusem netrvala dlouho, neboť jsme si ji
zkracovali mlsáním dobrot, které nám na cestu připravila maminka.
Nejprve jsme jeli do Dino Parku. Když jsme vystoupili z autobusu, už
z dálky jsme viděli obrovské dinosaury, kteří se různě hýbali a vydávali
rozličné zvuky. Navštívili jsme také 3D kino, kde jsme dostali speciální
brýle. Při krátkém filmu, ve kterém jsme se dostali do doby, kdy žili
dinosauři, jsme uhýbali, protože letěla moucha a přes brýle se nám
zdálo, že letí na nás. Po prohlídce parku jsme odjeli do ZOO. V ZOO bylo
plno krásných zvířátek. Nejvíce se mi líbily kozy, ke kterým jsme mohli
jít a nakrmit je. Těšili jsme se také na slony, kde bylo tento rok narozené
slůně. Cestou zpátky jsme projeli ZOO vláčkem.
Potom už jsme nasedli do autobusu a byli jsme rozvezeni do našich
vesnic, kde bydlíme. Byl to krásný výlet, na který budu dlouho
vzpomínat.
Tereza Melecká, 5. ročník
DinoPark

ZOO Ostrava

U nás v mateřské škole
V letošním školním roce navštěvovalo MŠ ve Skřipově 28 dětí, MŠ
v Hrabství 15 dětí. V průběhu roku děti absolvovaly plavecký kurz
v Opavě, cvičení gymnastiky, navštívily kino ve Slatině, Slezské divadlo
v Opavě a několik divadelních a loutkových představení v MŠ. Společně
s rodiči se zúčastnily Drakiády, rozsvěcování vánočního stromku, oslav
osvobození obce. K tradičním akcím patří také vystoupení u příležitosti
přivítání nových občánků obce ve spolupráci se ZŠ a OÚ. 1. června jsme
rovněž oslavili v MŠ Den dětí, který byl spojený se smažením vajíček
a v Hrabství s malým výletem do hradecké cukrárny. 17. června jsme
všichni společně vyrazili na školní výlet do „Liščího mlýna“ ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Rázem se děti proměnily v indiány a prožily den plný
her a soutěží, vyráběly si indiánské čelenky, jezdily na koni, zdolávaly
přírodní překážky. Odměnou pro ně byla medaile za splněné úkoly. Pro
předškolní děti, které MŠ opustí, bylo připraveno v Hrabství rozlučkové
dopoledne, ve Skřipově akce s názvem „Zvládnu to i bez maminky.“ Děti
prožily podvečer s opékáním a různými úkoly s rodiči, večer a noční
spánek bez maminky v MŠ jen společně s učitelkami. Všichni se toho
zhostili velmi statečně.
Letos naše MŠ opustí tyto děti: Ve Skřipově - Marie Bučková, Marie
Halfarová, Klára Jarošová, Michaela Laníková, Anna Malohlavová,
Izabela Tesařová a Michal Zválený. V Hrabství - René Havrlant, Nela
Kubánková, Vendula Černíková a Eva Weczerková. Přejeme jim hodně
nových a hezkých zážitků v ZŠ, ať se jim všem dobře daří.
A my už se těšíme na naše nové kamarády, kteří k nám po prázdninách
do MŠ přijdou.
Hezké a bezpečné prázdniny všem dětem i jejich rodičům.
Hana Stanovská
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Dětský den v areálu TJ Skřipov 2011
Dne 5. 6. 2011 se na hřišti TJ Sokol uskutečnil Dětský den. Na děti čekala
spousta atrakcí a soutěží. Mimo jiné skákací hrady, trampolína, autíčka
na el. pohon, byla připravena ukázka dovednosti na koních, děti vozila
po Skřipově koňská bryčka a spousta dalších dovednostních atrakcí
pro děti. Tohle vše by nebylo možné uspořádat, pokud by nevyšlo
počasí, a to nás v letošním roce nezklamalo. Chtěl bych poděkovat
všem organizátorům za obětavou práci, kterou věnovali přípravám.
Poděkování patři všem sponzorům a panu Václavu Honovi, který celou
akci zaštiťoval.
Sponzoři: Fa Hon a.s, Milan Lindovský, SRPDŠ, Obec Skřipov, Karel Hon,
Petr Vícha, Petr Bzonek, Pekárna Illík Bílovec, Marek Skotnica, Hynek
Tížek, John Deere, Citroen Opava, Auto Heller Opava, Optys, Vladimír
Kubánek, Vlastimil Orlík, Lenka Skotnicová, Ing. Daniel Šimečka.
Za organizátory Dětského dne Jiří Šalata

Kopaná
POLNOST soutěž mladší žáci 1 + 7
Průběžné výsledky jaro 2011
Litultovice : Skřipov
Skřipov : Holasovice

10 : 2
3:0

Žimrovice : Skřipov

4:1

Hradec n/M : Skřipov

10 : 3

Skřipov : Suché Lazce

10 : 5

P.Polom : Skřipov

7:3

Skřipov : Opava 2004

3:0

Opava 2004 : Skřipov

6:5

Naše naděje se umístily na sedmém místě s devíti body a skórem
35 : 82.
www.skripov.cz

13

Skřipovský fotbal reprezentovali v jarní části tito hráči:
Adam Bartusek, Erik Bryja, Jakub Cihlář, Miloš Cihlář, Josef Čech, Vít
Havrlant, René Hlaváč, Marek Jakub, Stanislav Pastyřík, Dominik Jaroš,
Lukáš Jaroš, Patrik Jaroš, Tomáš Jaroš, Martin Melecký, Michal Melecký,
Lukáš Šalata a Vojtěch Štencel.
Poděkování patří trenérům – Ladislavu Jarošovi, Lukáši Meleckému
a Jiřímu Šalatovi, kteří svůj volný čas věnovali malým fotbalistům.
Pro soutěžní ročník 2011/2012 bude v našem oddíle i nadále působit
žákovské družstvo. Děti narozené v roce 2001 a mladší, které mají
zájem hrát fotbal, se mohou přihlásit u výše uvedených trenérů.

NIKOL NÁPOJE OKRESNÍ SOUTĚŽ III. TŘÍDA SK.B – MUŽI
Výsledky jarní části 2011
Holasovice : Skřipov
Skřipov : Palhanec
Otice „B“ : Skřipov
Skřipov : Hlavnice
Budišov n. B. : Skřipov
Skřipov : Větřkovice

3:1
2:1
2:4
1:0
2:1

Vávrovice : Skřipov

4:0

Březová : Skřipov

3:1

Skřipov : Chvalíkovice

2:3

N. Sedlice : Skřipov
Skřipov : Komárov
Brumovice : Skřipov
Skřipov : P. Polom „B“
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4:2

1:0
8:1
1:1
3:2
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Konečná tabulka ročníku 2010/2011
1. Větřkovice

26

19

2

5

82 : 35

59

2. Otice „B“

26

18

2

6

78 : 40

56

3. Vávrovice

26

16

3

7

67 : 31

51

4. Hlavnice

26

14

3

9

48 : 34

45

5. Nové Sedlice

26

13

1

12

56 : 48

40

6. Březová

26

12

3

11

52 : 58

39

7. Chvalíkovice

26

11

5

10

50 : 40

37

8. Budišov n. B „B“

26

10

4

12

44 : 79

34

9. Skřipov

26

10

4

12

41 : 39

34

10. Pustá Polom „B“

26

9

5

12

40 : 52

32

11. Brumovice

26

8

7

11

44 : 58

31

12. Holasovice

26

7

7

12

39 : 43

28

13. Komárov

26

6

0

20

40 : 93

18

14. Palhanec

26

4

4

18

32 : 63
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Za Skřipov nastoupili tito hráči: David Binar, Pavel Cihlář, Viktor Cihlář,
Zbyněk Dluhoš, Radomír Drašák, Michal Gebauer, David Horáček,
Ondřej Hrbáč, Ladislav Jaroš, Jiří Kubánek, Radek Kubánek, Richard
Lichý, Dušan Lindovský, Jan Lubojacký, Jakub Poltier, Aleš Střižík, Jiří
Šalata, Patrik Šalata, David Ulman a gólman Oldřich Žák.
Trenéry mužstva jsou Radim Zbořil a Jiří Šalata.
Poděkování patří Janě a Pavle Kubánkovým za prodej občerstvení. Dále
děkujeme všem, kteří přispěli k hladkému průběhu sezóny.
Jarní zápasy sponzorovali: Hynek Tížek, Petr Bzonek, Jiří Šalata, Josef
Vargo, JK Cars a Jan Binar. Díky moc.
Velký dík patří divákům, kterých bylo za jarní část sezóny 350.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast na dalších sportovních a kulturních
akcích pořádaných TJ SOKOL Skřipov.
Jiří Vícha

www.skripov.cz
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Pozvánka na karneval
TJ Sokol Skřipov
pořádá

KARNEVAL
13. 8. 2011 v 20 hodin na hřišti TJ Skřipov.
Hudba: DJ Komárek
Zvou pořadatelé

Sběr starého papíru
Vážení spoluobčané,
touto cestou bychom Vás rádi požádali o veřejnou sbírku netříděného
starého papíru na odvoz sběrných surovin. Tato sbírka bude použita
pro mladé hasiče a jejich potřeby. Možnost odběru je každý pátek
v „hasičárně“ od 17 hodin do 18.30 hodin, nebo po domluvě telefonem
(724 30 30 39 - Martina Petrášová) sběr vyzvedneme u Vás doma.
Za mladé hasiče děkujeme.
Radim a Martina Petrášovi

První svaté přijímání
Dne 5. 6. 2011 v kostele sv. Jana Křtitele ve Skřipově přistoupily
k prvnímu sv. přijímání čtyři děti. Přijímání proběhlo v krásně
vyzdobeném kostele. Sváteční atmosféru doplnil také zpěv dětí za
doprovodu elektrofonických varhan.

Boží muka
Občané Hrabství si jistě při cestě na hřbitov povšimli, že Boží muka,
stojící naproti lípy, prošla opravou. O tato Boží muka pečovala několik
let moje maminka paní Terezie Murcková. Zdobila je pravidelně
16
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čerstvými květinami a sekala trávu v jejich okolí. Zhoršení zdravotního
stavu v loňském roce jí bohužel znemožnilo v této péči pokračovat.
Starost o úpravu okolí převzali obecní pracovníci.
Letos se však Boží
muka začala povážlivě
naklánět a hrozilo jejich
zřícení. Dnes jsou však
opravena a připravena
zase nějaký rok čelit
nepřízni počasí. Našel se
někdo, kdo nespoléhal
pouze na obecní úřad,
ale sám se zapojil do
udržování dědictví po
předchozích generacích.
Děkujeme touto cestou
našim
spoluobčanům,
manželům Anně a Adolfu
Adamcovým a panu
Pavlu Sedláčkovi za to, že
vlastními prostředky tuto
opravu provedli.
Eva Ulmanová

Okna plná květin
Pokojovým rostlinám se na okenních parapetech velmi dobře daří.
Když je navíc pěkně naaranžujete, získáte působivé zákoutí.
Kdo má rád bramboříky, může květináč sladit s barvou květů. Bramboříky
mají rády nižší teploty, proto je vhodné je umístit do ložnice nebo na
verandu.
Stálezelený břečťan bude zdobit vaše okno po celý rok. Lze ho různě
tvarovat, a pokud ho občas pohnojíte, bude vypadat velice pěkně.
Ve veliké oblibě jsou nyní různé druhy orchidejí. Stále častěji se
objevují na okenních parapetech. Barvu květináče přizpůsobíme barvě
interiéru.
www.skripov.cz
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Kromě orchidejí lze na okno umístit rozchodník, věncovec nebo
oblíbený zelenec.
Pokud nemáte čas starat se o spoustu květin, nenáročnou rostlinou,
kterou můžete umístit do závěsného květináče a umístit dlouhodobě
ve vodě, je scindapsus.
Nezapomínejte také na bylinky, které rovněž patří na okno. V pěkném
květináči udělají v kuchyni příjemnou atmosféru při vaření.
I když rostliny potřebují světlo, přímé sluneční paprsky jim škodí.
Nestavte je na parapety oken směřujících k jihu.
Zahrádkáři Skřipov

Fotbalové utkání SEVER-JIH
V pátek 8. 7. 2011 v 17.00 se uskuteční tradiční sportovní a společensky
vyhledávaný fotbalový zápas SEVER-JIH. Toto utkání pořádá SK SLEZAN
SKŘIPOV na hřišti TJ Sokol Skřipov. Po skončení zápasu bude k tanci
a poslechu hrát country skupina Slatinský Schrummel.
Občerstvení je zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé
MUDr.Stanislav Štencel.

Taneční
SK SLEZAN SKŘIPOV pořádá od neděle 25. 9. 2011 v Kulturním domě
v Hrabství cyklus 10 tanečních lekcí pod vedením zkušeného tanečního
mistra Mirka Spáčila. Taneční proběnou vždy v neděli od 17:00 do
19:00. Kurzovné je stanoveno 1400 Kč na jeden pár.
Přihlášky přijímá MUDr. Stanislav Štencel na telefonickém kontaktu
553 781 102, 553 781 045, 732 378 260.
Těšíme se na Vaší účast.
MUDr.Stanislav Štencel.
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