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Přání ke Dni matek
Maminko moje, ty jsi láska sama,
Tvá náruč voní jako jablíčko,
jak je mi dobře, když mne k sobě vineš
a říkáš mi – ty moje sluníčko!
K svátku Dne matek přejí všem matkám hodně
lásky, radosti a pohody v jejich rodinách.
Ing. Radim Čech
starosta obce

Přání k Velikonocům
Příjemné prožití Velikonoc, hodně
sluníčka a bohatou pomlázku všem
našim občanům přeje
Ing. Radim Čech
starosta obce

Vážení a milí spoluobčané,
od zvolení nového zastupitelstva uplynulo již téměř pět měsíců
a obvyklých sto dnů hájení je tedy pryč. Mohu Vás ujistit, že i když zimní
období nás spíše navádělo “zalézt za pec”, chod obce se nezastavil
a práce na rozvoji naší obce pro další období pokračovaly.
Jeden z nejdůležitějších úkolů v tomto období bylo sestavit rozpočet
obce pro rok 2011. Musím konstatovat, že jednání mezi zastupiteli
k sestavení rozpočtu probíhala věcně a korektně. V mezidobí mezi 2. a 3.
zasedáním zastupitelstva proběhly tři pracovní schůzky zastupitelstva,
na kterých jsme řešili dotační tituly, stav staré školy, webové stránky
obce a samozřejmě rozpočet obce. Zastupitelé se shodli na tom, že
budova staré školy je v takovém stavu, že je vhodné ji zachovat.
Pokusíme se využít dvou dotačních titulů určených na sanaci takovýchto
objektů. Jiná cesta, než přes dotace, k záchraně této budovy není.
Chtěl bych Vás spolu s ostatními zastupiteli požádat o účast na dění
a rozvoji obce v rámci činnosti v odborných komisích např. kulturní,
sportovní, životního prostředí, stavební ap. V případě Vašeho zájmu se
obraťte na kteréhokoli zastupitele nebo přímo na OÚ.
Již v minulém Zpravodaji jsem upozorňoval na bezpečnostní situaci
v obci. Jak jistě mnozí z Vás vědí, došlo v minulém období k několika
trestným činům – krádežím (pohonných hmot, v samoobsluze).
Bohužel díky úsporné politice státu nemůžeme očekávat zvýšený
pohyb policistů v rámci prevence. Proto je nutné opravdu si všímat
svého okolí a pohybu cizích osob a nebýt lhostejní k dění v obci. Na
to navazuje apel na nás milovníky psů, abychom dbali na dodržování
obecně závazných vyhlášek. Zejména po zimě je pohled na ulice v obci
opravdu zoufalý. Chovejme se zodpovědně, voďme psy na vodítku,
případně s náhubkem, uklízejme exkrementy a také občané, kteří psy
nechovají, se na nás jistě budou dívat jinak.
Na závěr Vám chci poděkovat za podporu a náměty k naší práci. Velmi
nám to pomáhá a posunuje kupředu k našemu cíli: pěknější obci
a spokojenějšímu životu v ní.
Starosta obce Radim Čech

www.skripov.cz
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Usnesení

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Skřipov,
konaného dne 14. 3. 2011 v KD Hrabství
Zastupitelstvo obce schvaluje:
20/3 Program zasedání doplněný o nový bod č. 8 Veřejná zakázka –
Vypracování projektové dokumentace na stavbu „Nevyužitá
Základní škola v obci Skřipov – sanace budovy proti zemní
vlhkosti a sanace střešního pláště“
21/3 Za členy kontrolního výboru Ing. Petra Hrušku a Hynka Tížka
22/3 Dodatky č. 3 ke Smlouvě č. 30/2009 o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti a pověřuje starostu k podpisu
23/3 OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
24/3 OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a dstraňování
komunálních odpadů
25/3 OZV č. 3/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 04/2000
obce Skřipov o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj
26/3 OZV č. 4/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 1/2001 obce Skřipov o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
27/3 Zrušit Směrnici zastupitelstva obce č. 1/2007 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení obce Skřipov“
ze dne 23. 7. 2007 a výnosy zrušeného fondu zapracovat do
rozpočtu obce roku 2011 ve výši cca 226 tis. Kč
28/3 Rozpočet obce na rok 2011
29/3 Rozpočtový výhled na rok 2012 – 2013
30/3 Poptávkové řízení – zjednodušeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku na SLUŽBY – projekční a inženýrské práce na
stavbu „Nevyužitá základní škola v obci Skřipov – sanace budovy
proti zemní vlhkosti a sanace střešního pláště“.
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31/3 Pětičlennou komisi na vyhodnocení nabídek veřejné zakázky
na SLUŽBY – projekční a inženýrské práce na stavbu „Nevyužitá
základní škola v obci Skřipov – sanace budovy“ ve složení:
Ing. Radim Čech, Ing. Miloš Cihlář, Ing. Petr Hruška, Eva Ulmanová,
David Ulman. Náhradníci: Zdeněk Láryš, Ing. David Binar
Zastupitelstvo obce ukládá:
32/3 Starostovi obce přepracovat Jednací řád zastupitelstva obce do
dalšího následujícího zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
33/3 Dělbu působnosti funkce místostarosty, zapracovanou
v organizačním řádu obecního úřadu.
34/4 Zadat zpracování nových internetových stránek obce firmě
Galileo.

Rozpočet obce na rok 2011
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511

Název paragrafu
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 Poplatek ze psů
1361 Správní poplatek

Příjmy
1 530 000
60 000
130 000
1 650 000
8 400
3 500 000
620 000
460 000
37 000
20 000

Neinvestiční přijaté transfery za státního
rozpočtu

472 973

Ost. neinv. přijaté dotace – Úřad práce
Příspěvek Nadace OKD – doplatek z roku 2010
Investiční dotace SZIF-vyúčtování 2010

120 000
30 000
878 057

2212 Komunikace-běžné provozní výdaje
www.skripov.cz

Výdaje

35 000
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Název paragrafu

Příjmy

Spoluúčast-státní komunikace-technická
příprava
Místní komunikace Hrabství-výhon-spoluúčast
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2310 Pitná voda
Rozšíření vod. řádu Skřipov - projekt
2321 Odvádění odpadních vod
3113 ZŠ a MŠ - opravy
Mateřská škola - opravy /plíseň/
3119 Ost.záležitosti vzdělávání - příspěvek
3314 Činnosti knihovnické
3319 Činnosti kulturní
3349 Místní tisk - Zpravodaj
3392 Činnost kulturního domu
3399 Činnost sboru pro občanské záležitosti
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3631

Pohřebnictví
Komunální služby
Nakládání s majetkem - věcná břemena
VPP - krytí z ÚP /plat+pojištění)
Projekt na sanaci - stará škola - spoluúčast
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3723

Sběr a svoz ostatních odpadů
(plast,sklo,železo)

3725 Využívání komunálních odpadů - EKO-KOM
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Malý traktor - sekání trávy
5512 Požární ochrana Skřipov-provozní výdaje
Odměny
automobil
Název paragrafu
Rekonstukce budovy Skřipov -spoluúčast
5512 Požární ochrana Hrabství-provozní výdaje
Odměny
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50 000

550 000
140 000

1 000
8 000
36 000
19 000
34 000

Veřejné osvětlení - rozšíření
VO Hrabství-Skřipov

3632
3639
3639
3639

Výdaje

200 000
76 541
640 000
20 000
50 000
30 000
10 000
1 718 000
33 000
15 000
31 000
200 000
45 000
10 000
200 000
95 000

5 000
70 000
25 000

30 000
155 000

10 000

120 000
30 000
540 000

15 000

240 000

70 000

Příjmy

60 000
226 000
62 000
20 000
190 000
Výdaje
111 000
67 000
20 000
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6112

6171

6310
6320
6399

Název paragrafu
automobil
Zastupitelstvo obce-provozní výdaje
Odměny
Pojištění
Činnost místní správy-provozní výdaje
Zpracování žádostí o dotace
Platy
Pojištění
Odměny
nové www stránky obce
čerpání sociálního fondu
Příjmy a výdaje z finančních operací-BÚ
Příjmy a výdaje FRB
Pojištění

Příjmy

1 000

7 000
4 470

Úhrady sankcí za porušení rozpočtové
kázně-FÚ

1 013 855

6399 Platby daní - obec
Vratka dotací 2010 /volby - sčít. lidu/
6409 Fond dětí
Příspěvky - spolky v obci
Příspěvek Armáda spásy
Členství SMO
Členství Mikroregion Moravice
Členství MAS
Členství Spolek pro obnovu venkova
Příspěvek - útulek pro psy
Rezerva na kapitalové výdaje

8 400
7 835
55 000
60 000
3 000
4 500
1 100
2 100
1 500
10 000
500 000

Celkem výdaje
Celkem příjmy

10 402 283
10 511 900

Financování - převod fin.prostředků z roku
2010

747 164

Financování - zrušení „Fondu rozvoje bydlení“
Splátka úvěru
Celkem

Výdaje
310 000
40 000
635 000
177 000
430 921
40 000
1 225 000
422 000
20 000
20 000
34 300
22 000
231
29 000

221 761
1 078 542
11 480 825

11 480 825

Schváleno: Dne 14. 3. 2011 na zasedání ZO Skřipov
Usnesení č. 28/3
www.skripov.cz
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Změny Obecně závazných vyhlášek (OZV)
Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce vydalo na svém 3. zasedání
nové Obecně závazné vyhlášky:

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

• Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se zrušuje obecně

závazná vyhláška č. 04/2000, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj

• Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 01/2001, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

Změny OZV byly vyvěšeny na úředních deskách, můžete je najít na
internetových stránkách obce či přímo na obecním úřadě.

Přehled o počtu obyvatel v r. 2010
Počet
přistěhovaných
odstěhovaných
narozených
zemřelých
počet uzavřených sňatků občanů obce
počet obyvatel k 31. 12. 2010

Skřipov
12
18
11
5

Hrabství
1
3
1
4

706

295
Veronika Víchová, ohlašovna
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Informace z obecního úřadu
Změna úředních hodin od 1. 4. 2011
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
8.00 - 10.00 - Zavřeno
8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
8.00 - 10.00 - 13.00 - 15.00
Zavřeno

Úhrada poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu mohou
občané uhradit ve dvou 50% splátkách, první je splatná do 30. 4. 2011,
druhá do 31. 10. 2011.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 30. dubna 2011 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
hodin.
Stanoviště kontejnerů: Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
			
Hrabství - před hasičskou zbrojnicí
Změna svozu odpadu
Dnem 20. dubna 2011 končí týdenní svoz odpadů, další svoz bude až
4. května 2011 každou sudou středu.
Svoz plastového odpadu provádějí zaměstnanci obce každé liché
pondělí.
Opětovně žádáme občany, aby neodkládali plastové a skleněné odpady
k nádobám rozmístěným po obci, které jsou již přeplněné. Způsobujete
tím nepříjemné znečisťování a špatný vzhled obce v okolí kontejnerů.
Velké 1100 l-ové kontejnery jsou v obci Skřipov umístěné u prodejny
Tempo a u hasičské zbrojnice, v Hrabství u prodejny potravin.
V opačném případě bude obec nucena přehodnotit rozmístění
kontejnerů.
Děkujeme za pochopení.
www.skripov.cz
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Čas dovolených se blíží
Pozor na změny v zákoně o cestovních dokladech!
Zákonem č. 197/2010 Sb. dochází ke změně zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech.
Podle této novely bude muset od 26. 6. 2012 pro cesty do zahraničí mít
cestovní pas i dítě mladší deseti let.
Termíny související s vydáváním dětských cestovních dokladů:
• 1. 7. 2011 přestanou úřady zapisovat děti do cestovních pasů
rodičů
• 1. 1. 2012 mají rodiče možnost požádat o vydání elektronického
občanského průkazu, kterým se budou moci děti pohybovat po
státech Evropské unie v rámci schengenského prostoru
• 26. 6. 2012 zápisy dětí v pasech pozbývají platnosti, dítě už smí
cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.
Veronika Víchová, matrika

Pozvánka na oslavy osvobození
obcí Hrabství a Skřipova
Oslavy osvobození obce Hrabství
se uskuteční v pátek 29. 4. 2011.
Program:
• Tradiční lampiónový průvod vyjde v 19.30 hod. z dolní části
Hrabství
• Položení věnce u pomníků padlých
• Proslov pana starosty a krátký program dětí ZŠ a MŠ Skřipov
• Zapálení vatry
• Prohlídka zrekonstruované hasičské zbrojnice, občerstvení
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Oslavy osvobození obce Skřipov
se uskuteční v pátek 6. května 2011 v 18.00 hod
Sraz u pomníku padlých
Program:
• Položení věnce u pomníku padlých
• Proslov pana starosty a krátký program žáků ZŠ a MŠ Skřipov
• Po skončení vzpomínkové akce bude program oslav pokračovat
v areálu školy ukázkou zásahu hasičské jednotky. Ve spolupráci
se sborem dobrovolných hasičů a ZŠ a MŠ Skřipov bude pro děti
připravena stezka odvahy a malé občerstvení (čaj, sladkosti,
opékání buřtů).

Vítání občánků
Dne 20. března proběhlo vítání občánků, kteří se narodili během měsíce
listopadu a prosince 2010. Ze sedmi pozvaných se vítání zúčastnilo šest
dětí se svými rodiči a příbuznými.
Pěkný program pro všechny připravili se svými žáky učitelky ZŠ a MŠ.
Veronika Víchová, matrikářka

www.skripov.cz
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Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem touto cestou poděkovala za Vaše dary při
letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 8. ledna. Ani tentokrát
jste nezklamali a malé koledníčky jste přijali ve svých domovech,
vyslechli si jejich poselství a přispěli na dobrou věc. Vaše štědrost je
obdivuhodná zvláště v dnešní tíživé ekonomické situaci.
A jaký je výsledek letošní Tříkrálové sbírky? Ve Skřipově jsme
vykoledovali 25 143 Kč, v Hrabství 13 340 Kč a v Jakubčovicích 15 903 Kč,
Dohromady za celou farnost to činí 54 386 Kč. Letošní výtěžek sbírky je
určen na pomoc nemocným, handicapovaným a seniorům.
Finanční prostředky z loňské sbírky použila Charita Opava na
zkvalitnění péče o seniory. Mimo jiné zakoupila starší osobní automobil
pro pečovatelskou službu a nakoupila zdravotnický materiál, např.
antidekubitní matrace. Část peněz zaslala na Haiti lidem postiženým
zemětřesením.
Určitě jste si všimli, že letos přibyly ve Skřipově nové skupinky koledníků.
Děti mají opravdu veliký zájem se tohoto koledování zúčastňovat
a pomoci tak dobré věci. Tuto skutečnost nám mohou leckde závidět,
především ve větších městech.
Můj dík patří všem vedoucím skupinek, kteří věnovali svůj čas
a s koledníky obešli přidělený úsek obce. Děkuji dětem, které se
v hojném počtu zúčastnily koledování, a děkuji všem štědrým dárcům.
Díky Vám se děti učí pomáhat ostatním.
Všichni nasbírali tento obnos peněz
Hrabství
Skřipov
Jakubčovice
Celkem

13 340 Kč
25 143 Kč
15 903 Kč
54 386 Kč

Sylva Víchová
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Vážení spoluobčané,
jsme potěšeni, že situace s nakládáním s odpady různého charakteru se
v naší obci stále zlepšuje. Vy občané si uvědomujete, že nejen pořádek
doma, ale i v okolí je třeba udržovat. Pravidelně je svážen běžný
komunální odpad, v obcích jsou rozmístěny kontejnery na sklo a plasty,
plasty jsou navíc sváženy zaměstnanci obce přímo od Vašich domovů,
2x ročně využíváte přistavené velkoobjemové kontejnery na ostatní
nebezpečný domovní odpad a v neposlední řadě využíváte sběrná
místa (v prostorách Obecního úřadu ve Skřipově a také v Kulturním
domě v Hrabství) na sběr drobných domácích elektrických spotřebičů,
ke kterým nedávno přibyl i sběr monočlánkových baterií. Jednou za rok
pořádají hasiči sběr železného šrotu, spousta z Vás odváží železný šrot
a papír sama.
My na obecním úřadě si zase uvědomujeme, že spousta domácností
mění styl života, způsoby vytápění a s tím souvisejí i druhy odpadů,
které jsou námi všemi produkovány. Ne všichni jsou schopni na svých
zahradách zpracovat posečenou trávu, ořezané větve či shrabané listí
a také přechodem k ekologičtějšímu topení přibývá jako odpad i papír.
My se touto otázkou budeme samozřejmě stále intenzivněji zabývat.
Není však jednoduché vymyslet a najít způsob, jak nejjednodušeji tyto
odpady zpracovat, zda a kam umístit kontejnery nebo jakým způsobem
je svážet, skladovat a předat je k dalšímu využití. Pokud si prostudujete
podrobněji obecní rozpočet, zjistíte, že toto zpracování odpadů je

www.skripov.cz
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velice nákladné a poplatky vybrané od Vás občanů zdaleka nestačí na
pokrytí těchto nákladů. Je to ale mnohem levnější a také bezpečnější,
než kdybychom nezodpovědně tento odpad vozili na černé skládky do
okolí našich vesnic a my jej pak museli odstraňovat. Snížit tyto náklady
na zpracování shromážděných odpadů nám pomáhá spolupráce
s firmou Eko-KOM. Touto spoluprací se nám všem občanům do obce
vracejí finanční prostředky. Letos jsme za třídění odpadů v roce 2010
touto formou obdrželi 70.000 korun. Čím více odpadů roztřídíme
a odvezeme, tím více dostaneme zpět. Možná to ani sami nevíte, ale
Vy občané můžete přispět ke zvýšení těchto příjmů i jinak. Pokud
vozíte odpady do různých sběrných dvorů sami a dostanete potvrzení
za dovoz či paragon za výkup starého papíru a železa, doručte nám,
prosím, tento paragon, ať už osobně na obecní úřad, vhozením do
obecní schránky či podáním Vašemu nejbližšímu zastupiteli. I tento Váš
paragon slouží pro firmu Eko-KOM jako důkaz pro třídění odpadů v naší
obci a my máme možnost získat zpět více finančních prostředků, které
budou dále použity pro Vás občany na zkvalitnění života v naší obci.
Vladan Boháč, místostarosta

Kdy zodpovídá za bezpečnost a chování
žáků škola?
Škola přebírá plnou zodpovědnost za žáky (jejich bezpečnost, zdraví
i chování) obrazně řečeno v okamžiku, kdy žák překročí práh při vstupu
do školy. Její zodpovědnost končí při překročení prahu při opuštění
školy. Jinak vždy za dítě zodpovídá jeho zákonný zástupce, tj. rodič.
Jestliže však ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním,
v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním,
popř. po vyučování (čekání na autobus, čekání na kroužky, čekání
na vyučování v ZUŠ apod.), zajistí nad nimi dohled a žáci se zdržují
v určených prostorách. A v této době škola za žáky zodpovídá!
Dohled nad žáky 1. stupně zajišťuje školní družina. Chce-li mít rodič
zajištěn dohled nad žáky 1. - 5. ročníku v době polední přestávky, čekání
na autobus, čekání na odpolední kroužky, čekání na vyučování v ZUŠ
apod., musí své dítě přihlásit do školní družiny. Na přihlašovacím lístku
14
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do družiny rodič uvádí čas odchodu a osobu, která si dítě z družiny
vyzvedne nebo zda dítě odchází z družiny domů samo. Jakákoliv změna
je možná jen předem písemným požádáním.
Jestliže se koná tzv. akce „mimo školu“ (tj. na místě jiném než ve škole,
např. exkurze, vycházka, sportovní utkání, výlet apod.), pak ředitel školy
určuje způsob dohledu nad žáky. Vychází z konkrétních podmínek:
dopravní situace, vykonávané činnosti, věková a rozumová vyspělost
žáků. Čili jinak pro 1. ročník a jinak pro 9. ročník. Ředitel školy je dále
povinen určit čas a místo „srazu“ žáků. A 15 minut před srazem zajistí
na daném místě učitele vykonávajícího pedagogický dohled. Ředitel
dále určí čas a místo skončení akce. Tím končí dohled školy nad žáky.
Tyto skutečnosti oznámí zákonným zástupcům žáků alespoň jeden den
předem. Usoudí-li přesto rodič, že jeho dítě není dostatečně vyspělé
na to, aby se např. autobusem dopravilo do Opavy, kde na něj čeká na
autobusové zastávce učitel a pak zpět domů z autobusové zastávky,
na kterou ho učitel po skončení akce doprovodí, může své dítě z akce
omluvit a poslat jej do školy, kde je zajištěn dohled.
V době polední přestávky má žák nárok opustit školu. Škola pak za jeho
bezpečnost ani chování nezodpovídá. Jestliže v této době něco provede,
zodpovídá za něj a řeší to rodič – ne škola. Pokud se škola přesto dozví
o nevhodném chování žáka mimo vyučování, může to nejvýše s žáky
probrat, oznámit to rodičům či jiným kompetentním orgánům.
Naše škola má ve svém školním řádu větu:
„Ctí žáka naší školy je chovat se i v době mimo vyučování v duchu
školního řádu tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy.“
Miroslav Adámek, ředitel školy

Volná místa uklízeček
Od srpna 2011 se vzhledem k odchodům do důchodu uvolní v základní
škole 2 místa uklízeček. Uklízečky ve škole v době školního vyučování
pracují v dělených směnách. Jejich pracovní doba je od 6.00 do 9.00,
od 14.00 do 19.00 hodin.

www.skripov.cz
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O tato místa již několik let ústně i písemně žádalo více uchazeček.
Žádám proto všechny zájemkyně, aby opětovně potvrdily, zda jejich
zájem trvá, a to v písemné žádosti řediteli školy, doručené osobně
nebo poštou do 30. 4. 2011, stačí stručně uvést základní osobní údaje
a důvod zájmu o místo uklízečky. V květnu pak ředitel školy rozhodne
o přijetí.
Miroslav Adámek, ředitel školy

Webové stránky školy
Sledujte nově budované webové stránky školy na adrese:
www.zsamsskripov.webpark.cz

Sponzorské dary
Jménem dětí a žáků naší základní i mateřské školy opět děkuji všem
sponzorům, kteří nám přispěli finančně i jinak. V této těžké době
šetření tyto dary významně přispívají k lepší vybavenosti škol učebními
pomůckami, hračkami, televizory a jinou technikou, k vybavení
zájmových kroužků. Již za tři měsíce letošního roku hodnota darů
dosáhla 13 500 Kč.
V letošním roce plánujeme obměnit zastaralé vybavení mateřské školy
především novým nábytkem. Vyzývám místní podnikatele i občany
k přispění libovolnou částkou, abychom spolu s dotací od obce založili
finanční fond, který by umožnil vytvořit dětem hezké prostředí.
O každém sponzorském daru je sepsána řádná darovací smlouva, ve
které si dárce může konkretizovat určení daru. O využití daru je dárce
informován, s jeho svolením je i zveřejněn. Výši darů můžete sledovat
na webových stránkách školy.
Miroslav Adámek, ředitel školy
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Zápis prvňáčků
Zápis do školy je důležitým okamžikem v životě každého dítěte.
V Základní a Mateřské škole ve Skřipově se zápis uskutečnil 26. ledna
2011. Pro děti jsme připravili zábavné úkoly, při kterých jsme se
s dětmi seznamovali a ony nám zábavnou formou hry přibližovaly,
co umějí. S nadšením plnily zadané úkoly, odpovídaly na záludné
otázky a prokazovaly své výtvarné schopnosti. Za své snažení pak byly
odměněny drobnými dárečky, které pro ně vyrobili žáci naší ZŠ. Se
zápisem nám již tradičně pomáhaly žákyně vyšších ročníků, převlečené
za pohádkové bytosti.
Pan ředitel ihned po zápisu vydával rodičům rozhodnutí o přijetí jejich
dětí do 1. třídy a odpovídal na případné dotazy rodičů. Pro příští školní
rok bylo do naší školy zapsáno 17 dětí.
Nastávajícím školáčkům přejeme, aby byli ve škole spokojeni a šťastni.
                                                                                                             Eva Víchová

Zápis do Mateřské školy
Zápis proběhne ve středu 27. dubna 2011 v MŠ ve Skřipově a ve čtvrtek
28. dubna 2011 v MŠ Hrabství vždy v době od 10.00 do 16.00 hod.
K zápisu je nutné doložit žádost o přijetí do MŠ a další příslušné
přílohy, které si předem zákonný zástupce vyzvedne v mateřské škole
(po 1. 4. 2011).
V uvedené dny se zákonný zástupce dostaví k zápisu a přinese s sebou:
a) vyplněnou žádost a přílohy s příslušnými potvrzeními (lékař
apod.)
b) rodný list dítěte
c) svůj průkaz totožnosti
Další informace budou také zveřejněny na webových stránkách školy –
www.zsamsskripov.webpark.cz
Hana Stanovská

www.skripov.cz
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Poděkování
Školní družina Skřipov děkuje firmě HON a.s. za poskytnutí materiálu
pro vytvoření šatny pro žáky ŠD.
Konkrétní poděkování patří p. Romanu Cihlářovi za zprostředkování,
zajištění a opravu a výrobu laviček do této šatny.
vychovatelky ŠD

Pozvánka
Žáci dramatického kroužku při ZŠ a MŠ Skřipov a ZUŠ v Hradci nad
Moravicí zvou všechny maminky a babičky na oslavu

DNE MATEK
Uskuteční se v neděli 8. května 2011 ve 14.00 hod. v sále U Meleckých.
Program: Vystoupení žáků ZUŠ
Divadelní představení pohádky:

„Jak Lehkolup ke štěstí přišel“
Vstupné dobrovolné

18
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Pozvánka na výstavu
OÚ ve Skřipově ve spolupráci se ZŠ a MŠ Skřipov zvou všechny občany
na

VÝSTAVU

kronik, dobových fotografií a práci žáků
ZŠ a MŠ Skřipov, školní družiny
a ZUŠ v Hradci nad Moravicí
Výstava se uskuteční ve dnech 4. - 5. června v prostorách ZŠ Skřipov
a bude zahájena ve 14.00 hodin krátkým programem žáků ZŠ. Během
výstavy budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si prostory školy,
a to v sobotu od 14.00 – do 17.00 hod a v neděli od 13.00 do 17.00
hodin.
Zvou pořadatelé

Práce školního zastupitelstva
Ve 2. pololetí školního roku 2010/2011 začalo na naší škole pracovat
Dětské zastupitelstvo. Je tvořeno zvolenými zástupci žáků 5. – 9.
třídy, kteří budou svou třídu zastupovat a také budou mít patronát
nad třídami nižších ročníků. Pravidelně se budeme scházet vždy první
středu v měsíci. Společně připravíme pro své spolužáky spoustu
zajímavých soutěží a podpoříme charitativní sbírky. Nezapomeneme
na mimoškolní aktivity, zapojíme se do různých soutěží, budeme dbát
o čistotu a pořádek ve škole a jejím okolí. Naše práce je teprve na
začátku a věříme, že se nám bude dařit. Očekáváme od svého okolí
nové nápady a podněty k práci. Co říci závěrem? Držte nám pěsti!!

www.skripov.cz
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Pronájem školní jídelny
Základní škola a Mateřská škola Skřipov nabízí ke konání společenských
akcí pronájem prostor školní jídelny.
Velká jídelna
Malá jídelna
Prostory k uložení
občerstvení a cukroví

Do 8 hodin
600,300,-

Za každou další hodinu
150,150,-

Do 6 hodin
400,-

100,-

-

-

Přípitek, kávu, čaj a veškeré jídlo připravuje školní jídelna (nelze si
přinášet své potraviny).
Nájemce si může donést vlastní zákusky, slané pečivo, ovoce,
alkoholické a nealkoholické nápoje.
Přípravu tabule zajišťuje pronajímatel. Individuální požadavky na další
výzdobu lze dohodnout s vedoucí školní jídelny, také termín návozu
občerstvení a techniky.
Kapacita jídelny na společenskou akci s tancem: cca 40 míst, při akci
k sezení maximálně 60 míst.
Bližší informace podá vedoucí jídelny Jana Šubertová,
kontakt: email: zsskripov@volny.cz
tel.: 734 620 185
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Společenský ples
Dne 12. 2. 2011 proběhl v sále Kulturního domu v Hrabství společenský
ples, který pořádalo SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov. K tanci a poslechu nám
hrála výborná kapela RELAX z Větřkovic.
Ples byl již tradičně zahájen polonézou, kterou nám předvedli žáci
8. a 9. třídy ZŠ. Další vystoupení bylo v duchu country, ve kterém žáci
4. a 5. třídy předvedli, co vše se již zvládli naučit v country tanečním
kroužku. Poděkování patří také všem p. učitelkám, které věnovaly svůj
čas na přípravu vystoupení.
Neobešli bychom se bez sponzorské pomoci, za kterou děkujeme
všem, kteří nám přispěli. Děkujeme rovněž p. Foltové nejen za
květinové doplňky vystupujícím, ale také za nádherné květinové vazby
do tomboly.
Během plesu panovala dobrá nálada, družná atmosféra, ke které
napomohla také skvělá kuchyně a občerstvení.
Velké poděkování patří rovněž všem, kteří věnovali potřebný čas
a energii pro uspořádání této akce.
Hana Stanovská

Kytička
Barevné lístky kytiček
krásné jak tisíce hvězdiček.
Kdopak je asi zalívá,
když kytička už umdlívá?

Na zahradě,
na louce,
všude bydlí kytičky,
mají tolik vodičky.

Trpasličí víly,
nebo motýli?
Brouci na nich dřímají,
včelky zase zpívají.

Večer už jsou unavené,
je třeba jít spát,
ráno pak je čeká
zas nádherný čas.
Aneta Komendová - 5. ročník

www.skripov.cz
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Pastelka
Barevná je jako duha,
velká i ta malá tuha.
Kouzla vyčaruje na papír
pro radost i krásný smích.

A teď kreslím městečko
s domečky i s náměstím,
abys měl kde bydlet.
Myslím si, myslím.

Pejsek, kočka, slon,
to je ale shon.
Celou zoologickou zahradu
ovládla dobrá nálada.

I když pastelka je dřevěná,
pro mě však je kouzelná.
čáry, máry, fuk
a obrázek udělá kuk.
Alžběta Štenclová - 5. roč.

Ukázky z tvorby dětí

Fotbalové jaro 2011
V neděli 27. března zajížděli naši fotbalisté k prvnímu mistrovskému
utkání na horkou půdu do Holasovic. Věřím, že naši hráči nenechají nic
náhodě a dovezou první tří jarní body.
Fotbalovým fandům nabízíme jízdní řád všech jarních zápasů.
NIKOL NÁPOJE III. třída sk. „B“ – MUŽI – JARO 2011
NE 27. 3.
SO 2. 4.
SO 9. 4.
SO 16. 4.
SO 23. 4.
SO 30. 4.
SO 7. 5.
SO 14. 5.
SO 21. 5.
SO 28. 5.
SO 4. 6.
SO 11. 6.
SO 18. 6.

15.00
15.30
13.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Holasovice
Skřipov
Otice „B“
Skřipov
Budišov n/B
Skřipov
Vávrovice
Březová
Skřipov
N.Sedlice
Skřipov
Brumovice
Skřipov

-

Skřipov
Palhanec
Skřipov
Hlavnice
Skřipov
Větřkovice
Skřipov
Skřipov
Chvalíkovice
Skřipov
Komárov
Skřipov
P. Polom „B“

Naše fotbalové naděje začínají mistrovská utkání zhruba o měsíc
později než muži utkáním na hřišti soupeře v Litultovicích.
Pro zájemce uvádíme časový rozpis všech utkání žáků.
POLNOST soutěž mladších žáků 1+7 skupina „A“
SO 23. 4.
SO 30. 4.
SO 7. 5.
ST 18. 5.
SO 21. 5.
NE 29. 5.
SO 4. 6.

14.00
14.15
14.00
17.00
14.45
10.00
14.45

Litultovice
Skřipov
Žimrovice
Hradec n/M
Skřipov
P. Polom
Skřipov

-

Skřipov
Holasovice
Skřipov
Skřipov
Suché Lazce
Skřipov
Opava 2004

Přijďte povzbudit naše malé i velké fotbalisty. Na Vaši návštěvu se těší
hráči a pořadatelé.
Jiří Vícha

www.skripov.cz
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Sportovní a kulturní akce pro r. 2011
v areálu TJ Sokol Skřipov
• Dětský den
• Karnevaly

Tenisový kurt pro r. 2011
Jak všichni víme, koncem minulého roku nás po těžké nemoci navždy
opustila správkyně našeho tenisového kurtu p. Petrášová. Velice si
vážíme její práce, kterou pro nás vykonávala.
Proto nastala otázka, kdo se ujme nového správcovství. Oslovil jsem
Pavla Sýkoru, který bydlí poblíž a má určitý vztah ke kurtu. Přislíbil
mi, že to zkusí. Pokud by došlo k dalším změnám, informace budou
vyvěšeny při vstupu do areálu TJ.
za TJ Skřipov předseda Jiří Šalata

Sportovní ples 2011
Dne 15. 1. 2011 se v KD v Hrabství uskutečnil tradiční sportovní ples,
který pořádala TJ Skřipov. K poslechu a tanci nám hrála skupina Štístko
z D. Lutyně. K programu jsme připravili vystoupení taneční skupiny
STYX, kterou vede p. Roháčková. O skvělé občerstvení se opět postarala
rodina Balharových a Kateřina Macková, která jim pomáhala, proto
bych chtěl všem poděkovat za výbornou spolupráci. Do příštího plesu,
který se bude konat v prvním termínu 7. 1. 2012, jsme už teď připravili
změnu v podobě nové kapely z Bolatic, UNICO.
Žádný ples by se neobešel bez tomboly a ta je výsledkem sponzorů,
kteří přispěli jak finančně nebo nějakým darem. Proto bych jim chtěl
poděkovat a těším se na další spolupráci. Sponzoři plesu: Fa HON
nábytek, JK Cars Team, Pavel Pavlovský, Petr a Josef Víchovi, Hynek
Tížek, Josef Vargo, Oldřich Žák, Petr Bzonek, Lumír Dak, Fa Optys, Jan
Churavý, Jan a Lucka Melečtí, Jiří a Stanislav Víchovi, Ladislav Jaroš,
Radek Kubánek, Jiří Kubánek, David a Jan Binarovi, Škoule a Kivka
24

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Cihlářovi, Jiří Vícha ml, fa. Alma Pneu, Hynarovi, Magda Marková,
Lumír Sedláček, Ing. Jiří Petráš, Ladislav Stanovský, Březinovi, Feram
stavebniny, Věra Heidová, Andrea Králová, Libuše Kubánková, Šindlář,
TJ Sokol Skřipov. Poděkování patří i těm, kteří se starali o chod plesu,
a to byli Ladislav Jaroš, Olda Žák, L. Kubánková, L.Cihlářová, J. Vícha ml.
a všichni, kteří se podíleli jak na přípravě, tak na samotném úklidu sálu.
Závěrem doufám, že se za rok opět všichni sejdeme a budeme se tak
skvěle bavit jako letos.
za TJ Skřipov předseda Jiří Šalata

2. Slezský ples
Dne 29. 1. 2011 se uskutečnil v sále Kulturního domu v Hrabství
2. slezský ples, který pořádal SK Slezan Skřipov. Děkujeme všem
plesovým hostům, kteří si našli čas v této uspěchané době a přišli mezi
nás v tradiční plesovou sezonu a tím podpořili naše občanské sdružení.
K tanci a poslechu hrála osvědčená hudební skupina TOM MIDI pod
vedením pana Tomáše Kreciocha. K dispozici byla výborná teplá večeře,
čerstvé slezské koláčky, chutné jednohubky, káva, čaj a pestrá nabídka
v baru. Po úvodní hudební sadě vystoupila taneční skupina žáků ZŠ
Skřipov pod vedením Mgr. Vlasty Večeřové s ukázkou country tanců.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli finančními i věcnými
dary.
Děkuji všem organizátorům plesu za čas, energii a nadšení. Během
celého plesu panovala výborná nálada, družná atmosféra a uvolnění
z běžných starostí. SK Slezan Skřipov zve všechny zájemce na 3. slezský
ples do Kulturního domu v Hrabství dne 28. 1. 2012.			
		
MUDr. Stanislav Štencel

Oznámení
Informace o činnosti SK Slezan Skřipov jsou k dispozici na internetových
stránkách: www.skslezanskripov.cz
MUDr. Stanislav Štencel
www.skripov.cz

25

2. ročník PINGPONGMÁNIE
Stolní tenis. Právě tento sport spojil v sobotu 22. ledna 29 lidí nadšených
pro tuto disciplínu. Jednalo se o druhý ročník PINGPONGMÁNIE, tedy
navázání na úspěšný první ročník tohoto turnaje z roku 2009. Dějištěm
akce se opět stala tělocvična ZŠ Skřipov.
Vše započalo v 9 hodin ráno, kdy se hráči zaregistrovali, a poté
následovalo losování jednotlivých základních skupin. Již tento úvodní
los naznačil, že turnaj bude velice zajímavý.
Pak už vzduchem začaly svištět míčky a odstartovaly první zápasy.
Nejprve se do svých utkání pustili muži, v jejichž kategorii se
nashromáždilo 22 účastníků. Po základních skupinách následovala
střetnutí ve vyřazovacím pavouku, kde se již startovní pole začalo dělit
na více a méně úspěšné.
Tou dobou již ke stolům přistoupily také ženy, aby svedly souboje ve
své kategorii. Celkem se jich do turnaje zapojilo 7, a protože se v jejich
kategorii hrálo systémem „každá s každou“, bylo k vidění 21 zápasů.
Bylo se tedy skutečně na co dívat.
Utkání v obou kategoriích měla svou kvalitu a vysoké tempo. Pestré
útoky střídaly precizní obrany a zase naopak, což se všem přihlížejícím
určitě zamlouvalo.
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I přes pozdější start svých zápasů dokončily ženy všechna svá utkání
dřív než muži. Nejvíce bodů nakonec nasbírala slečna Eva Nedvídková
z Hlubočce, druhé místo obsadila Verča Šindelářová z Kylešovic a na
třetí příčce vztyčila pomyslný prapor Skřipova Zuzka Šindlářová.
Poté se do finiše blížila také kategorie mužů. Z celkových 22 startujících
již zůstala jen poslední čtveřice a propukly boje o finále. Do něj se
nakonec probojovali dva borci, kteří k nám přijeli z Bravinného, pánové
Luboš Pěla a Dušan Nováček. Před branami finále zůstali zástupci
Skřipova, pánové Milan Hula a Stanislav Vícha, kteří se utkali o 3. místo,
úspěšnějším se stal Milan Hula.
Pokud jsme dosud mluvili o velice kvalitních a ve vysokém tempu
hraných utkáních, finále bylo skutečnou třešničkou na dortu. Oba
borci předváděli téměř neskutečné výměny plné nejrůznějších rotací
a dalších kulišáren, ale i tvrdých a nekompromisně umístěných smečí
a obranné hry daleko od stolu. Nechali plně vyniknout své dovednosti
získané pravidelným tréninkem a svou hrou přiváděli do varu i publikum,
které mnoho výměn ocenilo potleskem. Z vítězství v zápase hraném na
tři vítězné sety se nakonec radoval Luboš Pěla, který tak podtrhl své
skvělé výkony během celého turnaje.
Ostatní účastníci však také nemuseli smutnit, neboť všichni předváděli
kvalitní výkony, kterými celý turnaj obohatili.
Jsem rád, že se tedy podařilo důstojně navázat na vydařený první
ročník. Účast 29 lidí je velmi sympatická a povzbuzující do dalších let,
tak doufejme, že se brzy dočkáme pokračování.
Děkuji řediteli ZŠ Skřipov panu Miroslavu Adámkovi a obecnímu úřadu
Skřipov s panem starostou Radimem Čechem v čele za vynikající
spolupráci, děkuji sponzorům, firmám Optys a Opacar, kteří dodali ceny
pro vítěze, děkuji Kubinovi, který tyto ceny od sponzorů obstaral, děkuji
svým rodičům za pomoc s občerstvením, děkuji Škoulemu za plakáty
a diplomy (www.pavelcihlar.cz), děkuji všem, kteří mi byli jakkoliv
nápomocni před, během i po turnaji a především děkuji všem aktivně
zúčastněným stolním tenistům, že se nebáli a přišli si zasportovat!
Juni

www.skripov.cz

27

ČČK v Hrabství
Český červený kříž v Hrabství jako každý rok zahájil svou letošní
činnost pořádáním společenského plesu. Jsme rádi, že i tentokrát se
sešlo hodně tanečníků a příznivců našeho spolku. Rádi spojujeme věci
příjemné s užitečnými, proto jsme letos darovali všem přicházejícím
dámám keramické drobnosti, které vytvořili ve chráněných dílnách
Charity Opava, a tím jsme podpořili její činnost.
K poslechu i tanci tradičně zahrálo vynikající TRIO Domino z Ostravy,
v kuchyni „kouzlila“ paní Balharová se synem, žízeň „tišili“ manželé
Vranešicovi a celý večer zpříjemňovali další naši stálí pomocníci. Všem
moc a moc děkujeme.
Začátkem března jsme uspořádali odpolední posezení s malým
občerstvením pro všechny své členy. Předsedkyně Jana Nykšová
představila nové členy výboru, připravili jsme malé občerstvení,
popovídali si a strávili společně příjemný podvečer. Český červený kříž
mění všeobecně výši členských poplatků, přesto většina členů zůstala
v našem spolku a za to jim i touto cestou děkujeme.
Od dubna budeme pořádat každý týden „zdravé čtvrtky“ a srdečně
všechny zveme na cvičení ZUMBY do Kulturního domu v Hrabství.
								

Dětský maškarní ples
Bylo krásné sobotní odpoledne, počasí lákalo na výlety do přírody
a děti na hřiště, přesto se sedm fotbalistů chystalo na svůj „zápas“
uvnitř Kulturního domu v Hrabství. A tentokrát vůbec nešlo o fotbal
– konal se dětský maškarní ples. Sál zaplnili indiáni, vojáci, piráti,
čerti a čertice, princezny, víly, nevěsty, kuchařky, zdravotní sestřičky,
kašpárci a další pohádkové postavičky. Naši malí kamarádi tancovali,
soutěžili, malovali, soupeřili s dospělými, samozřejmě řádili a doufám,
že se výborně bavili. Za všechny své aktivity dostali sladkou odměnu
a nakonec si odnesli krásné ceny z bohaté tomboly.
Připravit zábavné odpoledne pro naše děti vyžaduje přípravy a ochotu
se na nich podílet. Takže tímto děkuji všem rodičům, kteří se do této
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každoroční akce zapojili, dále paním učitelkám Holušové a Stanovské
a všem sponzorům, kteří nám přispěli jak finančně, tak krásnými
cenami do slosování vstupenek dospělých účastníků.
„Děkovačka“ by mohla být dlouhá alespoň na tři strany Zpravodaje jako
při předávání filmových cen, přesto si neodpustím osobní poděkování
těmto našim pomocníkům. Lucii a Zuzce Šindlářovým a Martinovi
Fickovi za rekordní prodej párků v rohlíku, Lucii Řeháčkové a Janě
Nykšové za příjemnou obsluhu v baru, babičkám Helence Kubánkové
a Marušce Vaňkové za srdečné přivítání hostů a prodej vstupného.
I když nepatří do řad rodičů dětí z mateřské školky, udělali si čas a přišli
nám pomoci. Ještě jednou velký dík.
Maškarní ples v Hrabství má svou tradici a děti se na něj každý rok těší,
tak ať nám vydrží chuť to pro ně dělat a setkáme se zase příští rok na
veselém reji masek.
Věra Havrlantová

www.skripov.cz
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Senioři
Milí senioři a seniorky,
máte chuť si jednou ze měsíc popovídat a zavzpomínat? Přijďte
každý třetí čtvrtek v měsíci na malé posezení do Kulturního domu
v Hrabství, vždy od 14.00 hodin, pouze dubnové setkání proběhne až
po Velikonocích, tedy 28. 4.
Vezměte s sebou dobrou náladu a nějaké drobné na čaj nebo kávu.
Tímto také děkujeme panu starostovi za podporu a poskytnutí předsálí
na tato setkání.
Srdečně zvou seniorky

Inzerce
Masáže
lymfatická
manuelní
bylinné měšce
medová
lávové kameny
klasická
Pedikúra

•
•
•
•
•
•

Šónová Svatava
Hrabství 20
Tel.: 737 358 456

30

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ HRABSTVÍ
pořádá
pravidelně každý čtvrtek od 7. dubna 2011 (včetně)
vždy od 18.00 - 19.00 hodin
v sále Kulturního domu v Hrabství,

zábavný fitness program ZUMBA
Lekce Zumba fitness® zvládne úplně každý, nepotřebujete mít žádné
taneční či fitness zkušenosti, je navržena pro každého bez rozdílu
věku, váhy či kondice.
ZUMBA® je úžasná pro mysl, tělo i duši. Využívá základní kroky
především salsy, reggaetonu, merengue a cumbie, objevuje se také
tango, flamengo, samba, a mnohé další.
Cvičí se na úžasnou veselou motivující hudbu,
která Vám sama hýbe tělem !!!

Vezměte si s sebou cvičební úbor a láhev vody.
Poplatek za hodinovou lekci - 40 Kč na osobu.

Přijďte se pobavit a zapomenout
na všechny starosti!!
Na všechny se těší VERONIKA PFLEGEROVÁ

www.skripov.cz

Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem
MKČR E 14140
Redakční rada: Hana Stanovská, Vladan Boháč, Eva Ulmanová
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Duben 2011
Příspěvky do příštího čísla Zpravodaje můžete zasílat do
5. 6. 2011 na e-mailovou adresu vladan.bohac@seznam.cz

