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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
sotva skončila úspěšná plesová sezóna, už vítáme jaro a očekáváme
Velikonoce.
Uplynulý čtvrtrok byl opět plný nejen zábavných akcí, ale i práce.
O plesech píšou dále ve Zpravodaji jednotlivé spolky. Já bych chtěl jen
vyzdvihnout zajímavou aktivitu, kterou pro nás připravili dobrovolní
hasiči Skřipova. V období třeskutých mrazů připravili na Balatonu
bruslařskou plochu, zajistili občerstvení, a kdo měl chuť, mohl si
zabruslit nebo se setkat s přáteli. Někteří jsme bruslili po mnoha letech.
Velmi významnou událostí bylo slavnostní otevření fary ve Skřipově,
na jejíž rekonstrukci se obec podílela investicí do ordinace praktického
lékaře. Jak jistě všichni pacienti vědí, pan doktor Štencel již v nových
prostorách od března ordinuje.
V minulém Zpravodaji jsem Vás informoval, že z důvodu přestěhování
odstoupil ze zastupitelstva obce Ing. Vladan Boháč. Počet zastupitelů
na jedenáct doplnil po složení slibu pan Ondřej Havlík. Místostarostkou
obce se pak stala paní Eva Ulmanová, která již v minulosti tuto pozici
zastávala a má s ní bohaté zkušenosti.
Po dlouhých letech se podařilo dostat cesty v našich obcích na krajský
seznam cest určených k opravě. Konečná jednání proběhla s ohledem
na roky čekání překvapivě rychle. V současné chvíli je oprava silnice
III. tř. mezi Skřipovem a Hrabstvím vysoutěžena, smlouva s dodavatelem
podepsána a v nejbližší době by měla proběhnout realizace. O přesném
termínu a organizaci opravy Vás budeme informovat.
Toto období je v naší obci ve znamení tvorby a schvalování rozpočtu
obce na tento rok. Se změnou rozpočtových pravidel se tak děje
pravděpodobně naposledy a letošní rok bude výjimečný tím, že na
podzim budeme schvalovat ještě jeden rozpočet, a to na rok 2018.
Přeji Vám krásné jaro a příjemné Velikonoce
Ing. Radim Čech, starosta obce

www.skripov.cz
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Třídění papíru – POZOR ZMĚNA!
Z důvodu problémů s tříděním papíru v plastových pytlích, kdy do
papírového odpadu občané přidávali i jiný odpad, přistoupila obec
Skřipov ke změně ve svozu papíru, a to přistavením kontejnerů v obou
částech obce:
• Hrabství – u autobusové zastávky
• Skřipov – za prodejnou Jednoty
Občanům je dále dána možnost svozu papíru od rodinných domků, a to
v den svozu plastu (každé liché pondělí). Papír, který má být odvezen
obecními pracovníky, musí být správně vytřízen a svázán.
Správně vytříděný papír je takový, který bude zvlášť svázán:
• kartonový materiál
• novinový papír
• barevný papír (časopisy)

Úhrada poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává
i pro rok 2017 zachován. Občané jej mohou uhradit ve dvou 50%
splátkách, první je splatná do 30. 4. 2017, druhá do 31. 10. 2017.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 13. května 2017 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery
na ostatní domovní odpad, lednice, televize, autobaterie a pneumatiky
z osobních automobilů.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00 hod.
Stanoviště kontejneru:
• Skřipov – za tělocvičnou TJ Sokol
• Hrabství – před hasičskou zbrojnicí
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Změna svozu domovního odpadu
a BIO popelnic
Dnem 6. dubna končí týdenní svoz domovního odpadu, další svoz bude
za 14 dnů, to je 20. dubna 2017, každý sudý čtvrtek.
Společně se změnou svozu domovního odpadu započne svoz BIO
popelnic a to od 6. dubna 2017 každý sudý týden ve čtvrtek.
Svoz plastového odpadu – každé liché pondělí.

Tlak vody ve vodovodním řádu v Hrabství
Již delší dobu se občas objeví stížnosti na tlak vody ve vodovodním
řádu v Hrabství. Obec tuto situaci monitorovala, ale přesnou zákonitost
těchto obtíží se nedařilo vypozorovat. Obtíže nastávaly nepravidelně
při odběru vody z hydrantů. Údaje, které zaznamenává regulační ventil
na vstupu do obce, nepřesahovaly povolenou mez určenou vyhláškou
č.428/2001, která je maximálně 6 barů, v odůvodněných případech
7 barů.
Další možností, proč k těmto haváriím na zařízeních odběratelů
nastává, byl výškový rozdíl mezi regulačním ventilem a místem odběru
(domácností). Proto jsme po dohodě s jedním z občanů, u kterého se
obtíže projevovaly nejčastěji a nejmasívněji, nechali provést měření
tlaku odbornou firmou. To opravdu prokázalo závislost tlaku vody na
umístění nemovitosti. V tomto případě se jednalo o cca 0,5 barů vyšší
tlak než na regulačním ventilu pod správou SmVaK. I přesto se však
naměřený tlak za 24 hodin pohyboval v rozmezí 3,2 až 4,5 barů, což je
tlak v souladu s vyhláškou.
Ukazuje se tedy, že zařízení odběratelů nezvládají pokles a následný
návrat tlaku vody na původní úroveň. Technickými vlastnostmi
vodovodních zařízení se zabývají České státní normy, ve kterých
se mimo jiné uvádí, že nejvyšší provozní přetlak, jemuž musí části
vnitřního vodovodu odolat, aniž by se na nich vyskytly netěsnosti,
poruchy a deformace, je alespoň 10 barů.
Z těchto zjištění vyplývá, že obec jako správce vodovodního řádu
nemůže přijmout opatření, která by zabránila těmto obtížím na
zařízeních odběratelů. Těm, u kterých se tyto problémy vyskytují,
www.skripov.cz
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můžeme pouze doporučit revizi Vašich vnitřních rozvodů a případně
instalaci pojistného nebo redukčního ventilu na Vaše zařízení.
Obec Skřipov

Přehled o počtu obyvatel za r. 2016
Počet
Přistěhovaných
Odstěhovaných
Narozených
Zemřelých
Počet obyvatel k 31. 12. 2016

Skřipov
21
15
15
7
742

Hrabství
9
3
5
3
299
Veronika Víchová, ohlašovna

Tříkrálová sbírka 2017
Termín pro letošní tříkrálové koledování v našich obcích byl stanoven
na sobotu 7. ledna. Ve Skřipově koledovalo 7 skupinek, v Jakubčovicích
3 a v Hrabství 2 skupinky koledníků v doprovodu svých vedoucích.
Při společném sčítání obsahu všech 12 pokladniček jsme došli k částce
70.596 Kč. Tato částka je nejvyšší v celé historii Tříkrálové sbírky
v našich obcích.
Vybrané finanční prostředky letos plánuje Charita Opava využít na nákup
zdravotnického materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské
a hospicové péče. Pro pečovatelskou službu plánuje Charita Opava
pořídit automobil a vysokozdvižný vozík pro chráněné technické dílny,
zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce. Zbývající finanční
prostředky jsou určeny na stavební úpravy pro sociálně terapeutickou
dílnu Radost, určenou mentálně postiženým občanům.
Příroda si pro nás letos připravila opravdu mrazivé počasí, a tak touto
cestou děkuji všem spoluobčanům, kteří koledníkům nabídli pro zahřátí
horký čaj.
Poděkování za úspěch Tříkrálové sbírky patří koledníčkům a vedoucím
skupinek, kteří obětovali svůj čas a pohodlí. Můj hlavní dík patří
všem občanům našich obcí, kteří do pokladniček přispěli. Vážení
spoluobčané, děkuji Vám.
Sylva Víchová
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Oslavy osvobození obcí Hrabství a Skřipova
Oslavy osvobození se v Hrabství uskuteční v pátek 28. 4. 2017.
Lampiónový průvod bude zahájen v 19:30 na dolním konci obce, poté
proběhne vzpomínková akce u pomníku padlých u kulturního domu
s kladením věnce a vystoupením žáků MŠ a ZŠ Skřipov. Bude opět
připravena vatra, opékání špekáčků, občerstvení.
Ve Skřipově proběhnou oslavy o týden později, tj. v pátek 5. 5. 2017.
Lampiónový průvod se obcí vydá v 19:30 od ZŠ a MŠ Skřipov k pomníku
padlých. Zde si připomeneme výročí osvobození obce krátkou
vzpomínkovou akcí, kladením věnce a vystoupením žáků MŠ a ZŠ.
Průvod bude pokračovat k firmě Hon a.s., kde bude připravena vatra,
opékání špekáčků a malé občerstvení.

Ordinace praktického lékaře
Od 1. 3. 2017 MUDr. Štencel ordinuje v rekonstruované budově fary ve
Skřipově v původních zavedených ordinačních hodinách:
Po:

7:00-12:00

Skřipov

Út:

13:00-18:00

Skřipov

St:

7: 00-12: 00

Skřipov

Čt:

7: 00-10: 00

Hrabství

Pá:

7: 00-12: 00

Skřipov

Tel: 553 781 102, E-mail: stanislav.stencel@seznam.cz
Na tomto místě chci poděkovat Římskokatolické farnosti Skřipov
a Obci Skřipov za vstřícnost k vyřešení místa ordinace všeobecného
praktického lékaře a firmě HON a. s., HON kuchyně a HON kovo s.r.o.
při návrhu a realizaci interiérového řešení.
Nová ordinace je moderní, prostorná a dostupná. Splňuje všechna
kritéria registrace a provozního řádu. Je nadstandartně vybavena
přístrojovou technikou – EKG a přístroji na rychlou laboratorní
diagnostiku přímo v ordinaci. Je zajištěna léčebně preventivní péče,
dispenzarizace chronických pacientů, pracovně lékařská služba
a návštěvní služba.
www.skripov.cz
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Prostorové řešení ordinace umožnuje stabilizovat dostupnost
lékařských služeb v dlouhodobém časovém horizontu.
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2017/2018 proběhne
v Základní škole a Mateřské škole Skřipov ve středu 12. dubna v době
od 14:00 do 17:30 hod. v učebně 1. třídy.
K zápisu si rodiče přinesou rodný list předškoláčka a svůj občanský
průkaz. Přijít k zápisu a přihlásit dítě k nám do školy mohou i rodiče,
kteří nepatří do naší spádové oblasti.
Bližší informace k zápisu a potřebné formuláře najdete na webových
stránkách školy (www.zsamsskripov.webpark.cz).

Zápis do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy Hrabství se uskuteční ve středu 10. května
2017 v době od 14:00 – 16:00 hod.
Zápis do Mateřské školy Skřipov se uskuteční ve čtvrtek 11. května
2017 v době od 13:00 – 17:00 hod.
Bližší informace k zápisu a potřebné formuláře najdete na webových
stránkách školy (www.zsamsskripov.webpark.cz) pod mateřskou
školou.

Novinky v předškolním vzdělávání
od školního roku 2017/2018
Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ:
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – §34 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen
školský zákon).
8
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Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve
kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské
škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců
místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže §34a odst. 2
školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou
mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu
s §34a odst. 5 školského zákona.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Škola nanečisto 2017
Pro rodiče a děti, které se připravují na vstup
do školy, připravily p. uč. prvního stupně pod
vedením paní ředitelky cyklus setkání „škola
nanečisto“. Cílem této akce bylo připravit
děti na jednu z prvních významných událostí
v životě, na zahájení školní docházky v naší
škole.
Společně jsme se seznámili se svými kamarády, naučili se písničky,
zahráli pohádku, a jak se ukázalo, v mnohých dětech je ukryt herecký
talent. Svou bezprostřednost a snahu děti ukázaly nejen při hrách, ale
také při „práci“. Zdárně si poradily při plnění zadaných úkolů, zdolaly
překážkovou dráhu i první geometrický diktát, vyrobily si veselou
myšku. Odměnou jim byla naše „kouzelná“ interaktivní tabule. Rodiče
byli seznámeni s organizací vyučování v 1. třídě, s provozem školní
družiny a školní jídelny, s prostředím školy.
Co říci závěrem? Budeme se těšit na setkání s Vámi u zápisu, který
proběhne v naší škole dne 12. 4. 2017 v době od 14.00 – 17.30 hodin.

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 16.2.2017 pořádala ZŠ a MŠ ve Skřipově „Den otevřených
dveří“. Návštěvníci školy si mohli prohlédnout učebny a prostory
školy, učebnice, techniku a učební pomůcky, které využíváme při
výuce, školní kroniky a fotografie ze školních akcí. Žáci 2. stupně si pod
www.skripov.cz
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vedením p. uč. Mgr. Barbory Kožané připravili pro veřejnost a žáky
1. stupně program s názvem „Den národů“. Každá třída si vybrala jeden
kontinent a to, co je pro tento kontinent a jeho státy typické, předvedla
přítomným prostřednictvím vtipných scének, výrobků, jídel, kulturních
a sportovních ukázek. Pro své prezentace si žáci také tematicky vyzdobili
třídy, připravili si kostýmy a veškeré pomůcky, které používali. Záznamy
z těchto vystoupení můžete zhlédnout na webových stránkách školy
ve videogalerii. O tom, že ve škole máme šikovné žáky a žákyně,
přesvědčila přítomné také výstavka prací žáků. Pro návštěvníky bylo
připraveno malé občerstvení ve „školní kavárničce“ a pro děti malování
na obličej a hrátky ve školní družině.
Děkuji všem vyučujícím a žákům, kteří se na této zdařilé akci podíleli.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Lyžařský výcvik žáků základní školy
Ve dnech 20.-24. 2. se žáci 5. a 7. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu na
Vaňkově kopci. Žáci si užili každý den dva dvouhodinové bloky lyžování
– dopolední a odpolední. Pro zájemce byl v nabídce také snowboard.
Obědy jako od maminky, výborní instruktoři a celkově milé a přátelské
prostředí na Vaňkově kopci přispělo k naší spokojenosti. Moc jsme si
všichni celý týden užili!
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Turnaj ve vybíjené
V pondělí 20. března jsme měli potěšení přivítat v naší škole žáky
čtvrtých a pátých tříd ze základních škol z Těškovic, Branky a Hradce nad
Moravicí. Domácí nastoupili do turnaje ve dvou družstvech, celkově
proti sobě tedy v turnaji bojovalo 5 týmů. Hra to byla velmi napínavá,
vyhrát chtěli všichni. Nakonec boj o krásné poháry, diplomy a sladké
odměny dopadl následovně: 1. místo získali žáci z Branky, 2. místo
obsadily Těškovice a na 3. místě se umístili naši žáci. Byl to krásně
strávený odpolední čas. Velmi si vážíme dobré spolupráce s okolními
školami. Děkujeme paním učitelkám, které žáky doprovodily, a také
těm, které turnaj připravily.

Za organizátory Lenka Martinková

Keramické dílničky v MŠ
Ve dnech 20. 2. a 21. 2.2017 proběhly již potřetí
v odpoledních hodinách v prostoru školní
družiny Keramické dílničky pro děti a maminky
z MŠ Skřipov a dne 23. 2. 2017 pro děti a maminky
z MŠ Hrabství.
Děti i maminky si společně zase vyzkoušely práci s keramickou hlínou
a vyrobily si samé překrásné výrobky.
Více na webových stránkách ZŠ a MŠ Skřipov: http://www.zsamsskripov.
webpark.cz/ v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA - FOTOGALERIE
Za MŠ Jitka Dudysová

www.skripov.cz
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Aktivity Školní družiny
Po vánočních prázdninách jsme pod naším vánočním stromečkem našli
spoustu nových dárků, jako např. nový fotbalový míč, koloběžky, hrací
koberec Skákacího panáka, stavebnice Lego a Sevu pro kluky i holky
a nové společenské hry.
Pokračujeme i nadále v projektu „Celé Česko čte dětem“, kdy
předčítáme dětem z knih, které si samy donesou z domu. Od začátku
roku předčítáme z knih, které děti dostaly o Vánocích.
Dalším celoročním projektem v družině je „Sběr víček pro Tomáška“.
Koncem prosince jsme mohli zase odevzdat Tomáškovým rodičům
4 pytle víček. DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM POMÁHÁTE SE SBĚREM.
Hned v prvním týdnu nového roku jsme se spolu s dětmi vydali za
zvířátky do lesa. Přinesli jsme jim ke krmelci spoustu jablíček, mrkve,
kaštanů, sena a starého pečiva. Snad si na těch dobrotách zvířátka
pochutnala.
Od ledna se naše aktivity zaměřily na život indiánů. Žáci 3., 4. a 5. ročníku
vypracovali referáty o životě indiánů, o jejích zvycích, o jejich jídelníčku,
o bydlení, o oblečení apod. Náčelnici jednotlivých kmenů si vylosovali
své indiánské spoluhráče. Rozdělili se do čtyř kmenů – Apači v čele
s náčelníkem Rudým Jestřábem, Čirokiové v čele s Bílým Medvědem,
Tetoni v čele s Velkou Sovou a Huróni v čele s Divokým Jelenem. Každý
indián si vymyslel své indiánské jméno. Vyráběli jsme velké totemy
(z kobercových trubek) pro každý indiánský kmen. Každý indián si
vyrobil své týpí, indiánské tričko, čelenku a svůj hudební nástroj, tzv.
dešťovou hůl. Z keramiky jsme vyráběli korálky, amulety, hlavy indiánů
a masky na totemy. Každý indián si také vytvořil svůj indiánský lapač
zlých snů. Společně jsme vyrobili indiánskou truhlu, do které ukládáme
vše potřebné pro naše indiánské dny.
Indiánským karnevalem jsme oslavili pololetí a první vysvědčení
prvňáčků. Vše začalo indiánským tancem a celé odpoledne jsme hráli
indiánské hry, např. hod oštěpem, lakros a tzv. foukačku. Tajemný byl
i tanec šamanů jednotlivých kmenů spolu s hlavní šamankou.
Jedno celé odpoledne jsme si lámali hlavu hlavolamy, které k nám do
družiny v únoru přivezl p. Dušan Lederer z Větřkovic.
Také nás navštívil maskot projektu „Ovoce a zelenina do škol“ Méďa
Kubík se svým asistentem, kdy nám prezentovali jednotlivé druhy
12
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zeleniny a ovoce, které žáci z projektu dostávají celý školní rok.
V únoru jsme pořád soutěžili a soutěžili... V první třídě proběhl turnaj
„O nejrychlejšího golfového hráče“, dále si chlapci zahráli turnaj ve
„Stolním fotbale“ a ti starší i v „Pokru“. Děvčata se utkala v deskových
hrách „Člověče nezlob se“ a „Dáma“. Gratulujeme všem vítězům
jednotlivých turnajů.
Další aktivity žáků můžete shlédnout na webových stránkách školy:
http://www.zsamsskripov.webpark.cz/ v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Za ŠD Jitka Dudysová

Básnička „O sněhulákovi“
Postavím si sněhuláka,
je večer a už se smráká.
Až zítra přijde den,
dostavím tě jen.
Sněhulák je ze tří koulí.
Jedná velká, druhá menší
a ta třetí nejmenší.
A to je náš sněhulák,
přináší nám zimní čas.
Barunka Stiborová, 3. třída

Dětský maškarní ples 2017
V sobotu 18. března 2017 odpoledne se konal v KD Hrabství jako každý
rok Dětský maškarní ples. Rodiče dětí z MŠ ve Skřipově a v Hrabství
a členové SRPDŠ připravili dětem program, občerstvení a zábavu.
Plesu se zúčastnilo 97 dětí a 107 dospělých. Děti si zasoutěžily
a společně si i s rodiči zadováděly při tanci.
Vrcholem plesu byla bohatá tombola, losování vstupenek o ceny
a tradiční novinová válka rodičů proti dětem.
Velké díky patří všem sponzorům, jejichž zásluhou jsme mohli maškarní
ples pořádat, všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě maškarního
plesu a tomboly, dětem, klukům Válkovým a jejich týmu za skvělou
www.skripov.cz
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hudbu, Igimu za modelování balónků, bábě a dědkovi z perníkové
chaloupky za prodej občerstvení, všem v kuchyni za jejich pomoc,
také týmu maminek za přípravu zábavy i všem ostatním, kteří jakkoli
pomohli.
Doufáme, že se všichni sejdeme za rok znovu.

Poděkování
Výbor SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov chce tímto poděkovat všem rodičům,
učitelům a sponzorům za spolupráci při pořádání všech akcí.
Rovněž si vážíme finančních i hmotných darů.
Výtěžek tradičně použijeme ve prospěch dětí.
S úctou
za SRPDŠ Hana Malohlavová

Pozvánka na fotbalové jaro
Rozpis utkání III. třída sk. „C“ - ONDRÁŠOVKA
NE

26. 3. 2017

15:00

SO

1. 4. 2017

15:30

NE

9. 4. 2017

15:30

SO

15. 4. 2017

16:00

SO

22. 4. 2017

16:00

SO

29. 4. 2017

Komárov : Skřipov
Skřipov : Štítina “B“
Budišovice : Skřipov
Skřipov : Hrabyně
Těškovice : Skřipov
Skřipov : volno

6. 5. 2017

SO

13. 5. 2017

SO

20. 5. 2017

17:00

Skřipov : Kyjovice

SO

27. 5. 2017

17:00

Březová : Skřipov

SO

3. 6. 2017

17:00

Skřipov : Větřkovice

SO

10. 6. 2017

17:00

Skřipov : Raduň

NE

18. 6. 2017

17:00

15

16:30

Horní Lhota : Skřipov

SO

Skřipov : volno

Chvalíkovice : Skřipov

Zpravodaj Skřipova a Hrabství
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Rozpis utkání Starší žáci 1+7 sk. „B“ - ARGOS ELEKTRO
PO

24. 4. 2017

16:00

Pustá Polom : Skřipov

SO

29. 4. 2017

14:15

Chlebičov : Skřipov

SO

6. 5. 2017

14:00

ČT

11. 5. 2017

16:30

SO

20. 5. 2017

14:30

SO

27. 5. 2017

10:00

SO

3. 6. 2017

14:30

Skřipov : Velké Hoštice
Malé Hoštice : Skřipov
Skřipov : Otice
Hradec n. M. : Skřipov
Skřipov : Kylešovice

Rozpis utkání Starší přípravka 1+5 sk. „C“ - OSTROJ
ČT

6. 4. 2017

16:00

SO

15. 4. 2017

11:30

PO

24. 4. 2017

16:30

SO

29. 4. 2017

12:00

Slavkov : Skřipov
Skřipov : Hradec n. M.
SFC Opava ”B” : Skřipov
Skřipov : Vítkov

ČT

4. 5. 2017

17:00

Pustá Polom : Skřipov

ÚT

16. 5. 2017

17:00

Chvalíkovice : Skřipov

SO

20. 5. 2017

12:30

Skřipov : Budišov n. B.

NE

28. 5. 2017

10:00

Březová : Skřipov

SO

3. 6. 2017

12:30

Skřipov : Otice

Zimní fotbalové soustředění mužů
TJ Sokol Skřipov 2017
Ve dnech 8.-12. března 2017 proběhlo tradiční zimní fotbalové
soustředění mužstva TJ Sokol Skřipov. Místem pobytu se již po páté stal
fotbalový areál ve Valašské Bystřici nedaleko Rožnova pod Radhoštěm.
V penzionu bylo zajištěno ubytování i stravování, přímo u něj se
nalézalo travnaté tréninkové hřiště a nedaleko tělocvična v místní
základní škole.
V tomto roce jsme se naštěstí nemuseli potýkat s problémem
posledních let, kterým býval nízký počet účastníků. Naopak, letos byla
účast rekordní, byť zahrnovala také čtyři hráče kategorie starších žáků.
Svou účastí akci podpořili: Lukáš Bartusek, Ondřej Bartusek, David
Binar, Jakub Eller, Ondřej Eller, Jiří Kubánek, Josef Kubánek, Matěj
www.skripov.cz
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Lauček, Jan Lubojacký, Kamil Martinčík, Martin Melecký, Jakub Murcek,
Filip Ospalík, Jakub Poltier, Štěpán Řeháček, Aleš Střižík, David Ulman,
František Vícha, Oldřich Žák a trenér Jiří Vícha.
Na soustředění jsme odjeli ve středu v 15.30. Ten den proběhlo pouze
ubytování a večeře a jen skupina čtyř hráčů absolvovala dobrovolný
večerní výběh. Od čtvrtku do soboty se trénovalo dvoufázově dopoledne a odpoledne. Z důvodu deštivého počasí, zejména v pátek,
se uskutečnily oba tréninky v tělocvičně. Jinak se trénovalo na
venkovním travnatém fotbalovém hřišti a soustředit jsme se tak mohli
hlavně na práci s míčem, který nám v zápasech mnohdy docela překáží.
V rámci regenerace po odmakaných trénincích byl v pátek a v sobotu
večer zařazen do programu také plavecký bazén v Rožnově p. R. Oproti
předchozím rokům proběhl i nedělní dopolední trénink povinně pro
všechny. Po obědě následoval návrat ke svým rodinám.
Letošní zimní soustředění se vydařilo prakticky po všech stránkách vysoký počet účastníků, kvalitní tréninková náplň a třeba i nízký počet
nepříjemností v podobě úrazů a onemocnění hráčů. Nezbývá proto než
poděkovat hlavnímu organizátorovi a staro-novému trenérovi v jedné
osobě Jirkovi Víchovi za bezvadnou organizaci a hladký průběh celé
akce, také ostatním členům TJ, kteří se zapojili do přípravy soustředění,
a samozřejmě všem zúčastněným hráčům, bez nichž by pořádání akce
nemělo smysl. Věřím, že už nyní se všichni opět těšíme na přelom
února a března 2018...

Za účastníky fotbalového soustředění,
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., hráč a člen výboru TJ Sokol Skřipov
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Fotbalová přípravka - zimní období
2016/2017
Ve srovnání s předchozími lety byla zimní příprava fotbalové přípravky
TJ Sokol Skřipov poměrně intenzivní. Po krátké pauze po skončení
soutěžních zápasů podzimní fotbalové sezóny jsme se začali scházet
a trénovat každý čtvrtek v tělocvičně Základní školy ve Skřipově. Od
února jsme pak přidali další tréninkový den, kterým bylo spolu se
čtvrtkem pondělí. V tělocvičně budeme hledat útočiště přibližně
do konce března. Pak bychom se měli přesunout opět na venkovní
travnaté hřiště ve Skřipově a trénovat tradičně úterý - čtvrtek. První
soutěžní utkání nás pak čeká 6. dubna ve Slavkově.
Začátkem roku jsme se zúčastnili dvou turnajů - 14. ledna ve Vítkově,
kde jsme ještě v konkurenci týmů Březové, Vítkova a Oldřišova neobstáli,
zato o týden později 21. ledna jsme ve Štítině vybojovali vynikající
druhé místo za Kravařemi, přičemž až za námi se umístily týmy Štítiny
a Morkých Lazců. V únoru jsme dvakrát změřili síly při tréninkovém
fotbalovém zápase s týmem Chvalíkovic.

www.skripov.cz
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Závěrem bych chtěl poděkovat za pomoc s trénováním druhému
trenérovi Radku Komendovi, protože ukočírovat přibližně 15 dětí není
vůbec jednoduché! Děkuji také všem rodičům, kteří aktivně přistupují
k dění okolo naší fotbalové přípravky, a samozřejmě všem dětem za
jejich nadšení pro fotbal!
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Fotbal starší žáci - zimní období 2016/2017
Stejně jako přípravka jsme nezaháleli a po krátké pauze jsme začali
trénovat 2x týdně v tělocvičně. Přihlásil jsem naše kluky na jediný turnaj
do Opavy, který se konal 12. 12. 2016 ve víceúčelové hale. Turnaje
se účastnilo 10 klubů - Kravaře, Kobeřice, SFC Opava, Slávie Opava,
Kylešovice, Hradec nad Moravicí, Otice, Chlebičov, Holasovice, Skřipov.
Pro naše kluky bývají tyto turnaje dost náročné, nejsme zvyklí na
rozměr tělocvičny, hru na auty a také nemáme tak širokou základnu. Ale
říkám si, každá zkušenost dobrá. V nabité konkurenci jsme ale bojovali
a podařilo se nám konkurovat i zvučnějším klubům. Po výborném
výkonu všech kluků jsme obsadili krásné 3. místo a získali první pohár
do sbírky. Dále jsme trénovali v tělocvičně a ladíme formu na jarní
část sezóny. Někteří kluci se pomalu zapojují do tréninků s mužstvem
dospělých a také okusili pár minut v přátelských utkáních. I když to jsou
jejich začátky, vedou si velice dobře a vidím zde budoucnost našeho
fotbalu.
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Děkuji všem rodičům a příznivcům fotbalu, kteří pomůžou a přiloží
ruku k dílu.
Jiří Kubánek, trenér starších žáků TJ Sokol Skřipov

Turnaj ve stolním tenise
Letošní ročník tradičního turnaje ve stolním tenise se uskutečnil
v sobotu dne 4. 3. 2017. Jako obvykle se mělo soutěžit ve třech
kategoriích – děti, ženy a muži. Bohužel žena se dostavila jen jedna,
takže se od této kategorie nakonec zcela upustilo. Děti a muži hráli na
dvě kola systémem každý s každým.
V kategorii dětí, která proběhla jako první, byli do turnaje zapsáni
2 účastníci. Konečné umístění bylo následovné:
1. Josef Čech
2. Patrik Jaroš
Pouze 3 soutěžící se přihlásili do kategorie mužů, čímž si každý zajistil
umístění na prvních příčkách. Již od začátku se vyprofilovali dva
šampioni, kteří mezi sebou svedli zápas napínavý až do konce. Ve finále
vypadalo výsledné pořadí takto:
1. František Kolařík
2. Ing. Vojtěch Kubánek
3. Ing. Radim Čech
Zdá se, že každý rok se
setkáváme s nižší a nižší účastí,
i přesto si všichni účastníci
hru užili a dobře se bavili.
Tímto bych chtěl poděkovat
soutěžícím a všem, kteří se na
přípravě a průběhu turnaje
podíleli. Budeme doufat, že
příští ročník se postará o větší
počet účastníků do všech
kategorií a nabídne příležitost
novým talentům.
Jiří Vícha

www.skripov.cz
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Pozvánka na utkání Sever vs. Jih
Čas letí opravdu rychle, blíží se měsíc červen, který se nese ve znamení
slunečných a krásných dnů, proto je čas vás všechny pozvat na tradiční
fotbalové utkání Sever proti Jihu, které se uskuteční na fotbalovém
hřišti ve Skřipově dne 9. června 2017. Po skvělé loňské zkušenosti
by se o zábavu dětí opět měla starat skupina TOMINO, a aby to
dospělým nebylo líto, bude pro ně večer hrát výborná country kapela
Slatinský Schrummel. Tímto vás naše sdružení SK Slezan Skřipov, z.s. co
nejsrdečněji na tuto akci zve a všichni se těšíme na hojnou účast.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

8. Slezský ples
Rok se s rokem sešel, a tak SK Slezan Skřipov, z.s. 28. ledna pořádal
v pořadí již 8. Slezský ples. Letos vůbec poprvé dopravily naše hosty do
Kulturního domu v Hrabství dva autobusy, a to zejména díky velkému
zájmu hostů z Opavy a přilehlých obcí. Autobusy bez problémů
dorazily na místo konání kolem půl osmé a až do osmé hodiny se sál
stále zaplňoval. Naše sdružení velice těší, že sál byl plně obsazen jako
v předešlých letech. Několik minut po osmé hodině proběhlo oficiální
zahájení plesu úvodní řečí dvou moderátorů a poté se začala plně
rozvíjet zábava. Nejenom k tanci, ale i k poslechu hrála hostům kapela
La Nanita, která skvěle předvedla své umění. Vedle kapely La Nanita
mohli hosté v takzvaném Pekle využít hudební projekce DJ Snaila.
Není pochyb o tom, že ples měl hladký průběh, navíc si troufám říci, že
podle úsměvů na tvářích našich hostů si všichni tento ples naplno užili.
V ceně vstupenky byla jako každým rokem teplá večeře, která taktéž
neměla chybu, a navíc mohli hosté využít výběru ze dvou jídel. O prodej
alkoholických i nealkoholických nápojů a slaného pečiva se v průběhu
celého večera staraly dva bary, a sice jeden v předsálí a další v Pekle.
Celý večer pak vyvrcholil očekávanou tombolou, jež překypovala svou
pestrostí, rozmanitostí a hlavně hodnotnými a užitečnými cenami.
Mimo to, že zhruba 300 cen čekalo na své nové majitele, proběhlo ještě
losování pěti hlavních cen, mezi kterými se nacházely dva víkendové
pobyty, večeře v restauraci Salaš, poukázka do Elektro Špacír a kávovar.
Po vylosování tomboly bylo pro hosty připraveno milé překvapení,
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které ještě více ozvláštnilo atmosféru v sále. Proběhla totiž akce zvaná
„šťastná židlička“. To znamenalo, že u každého stolu se nacházela jedna
šťastná židlička, a kdo na ní seděl, obdržel malou pozornost. Poté si naši
hosté vychutnávali poslední momenty tohoto plesu a zároveň si mohli
nabídnout výbornou škvarkovou pomazánku anebo sádlo. Ve tři hodiny
ráno čekaly na hosty opět dva autobusy, které je bezpečně dopravily do
svých domovů. Co je nutno říci, je poděkování všem účastníkům našeho
plesu, bez nichž by ples ani nemohl být, dále pak všem sponzorům,
kteří nám finančně či hmotnými dary přispěli na chod plesu. A bez
koho by ples taktéž fungovat nemohl, jsou organizátoři a příznivci
našeho sdružení, kteří se podíleli na práci v kuchyni, v barech, v šatně
a na prodeji lístků a vydání cen z tomboly. Všem patří veliký dík a mimo
jiné bych vás chtěl s předstihem pozvat na 9. Slezský ples, jenž se bude
konat 27. 1. 2018 opět v Kulturním domě v Hrabství.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov, z.s.

Zahrádkáři Skřipov, spolek – z činnosti
v r. 2016
Také v r. 2016 se Zahrádkáři Skřipov podíleli na zpestření života v obci
nejenom svým členům, ale i dalším občanům obce.
Již několik let se zahrádkáři angažují ve sběru ošacení, hraček, knih,
přikrývek, knih a dalších použitelných věcí, které mohou posloužit
potřebným lidem. V tomto roce se konala sbírka 2 krát, a to v měsíci
dubnu a září. Společně s Červeným křížem v Hrabství se nám podařilo
nasbírat velké množství oblečení. Diakonie Broumov je nám za tuto
činnost velice vděčná.
Díky podpory obce se nám podařilo vylepšit prostory moštárny, které
využíváme ke společnému posezení.
Připojili jsme se také k organizování Dětského dne, který se konal
v červnu.
Od měsíce května až do října jsme uspořádali pět výletů do blízkého
i vzdálenějšího okolí obce.
Navštívili jsme místa, jako jsou Bravenčík, Askalóna, Balaton, Rybníček,
salaš Kajlovec, Bitmanka, U Obrázku, rybníky v Bravenčíku, Na Štipkách.
www.skripov.cz
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Tyto vycházky vesměs končily v moštárně, kde jsme připravili opékání
špekáčků, případně něco sladkého ke kávě či bylinkovému čaji. Při
tomto posezení se hodně vzpomínalo na události ze současnosti,
z minulých i dávnějších let.
V roce 2017 chtějí zahrádkáři pokračovat v započaté tradici - vycházkách
do přírody, kdy pro zdatnější turisty bychom chtěli uspořádat vycházku
na zámek v Hradci nad Moravicí, také výlet na zámek Raduň, pro
občany, kteří se nemohou vycházek zúčastnit, poskytnout alespoň
příjemné posezení.
Víchová Veronika

Sbírka pro Diakonii
Zahrádkáři Skřipov, spolek, pořádají pro Diakonii Broumov

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv - veškerou nepoškozenou
 Hračky - nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Knihy
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů,
nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v době od 8.00 hod. do
11.00 hod. – moštárna Skřipov
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za odevzdané věci.
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Slavnostní otevření fary, co bude dál…
29. ledna 2017 jsme za přítomnosti generálního vikáře Mons. Martina
Davida a dalších hostů slavnostně otevřeli novou farní budovu. Celá
slavnost začala v 10:00 děkovnou mší svatou, poté jsme se přesunuli před
faru, kde byla po krátkém proslovu p. Karla Hona, p. generálního vikáře
a pana starosty Ing. Radima Čecha přestřihnuta páska. Následovalo
požehnání fary a prohlídka, při které se všichni přítomní mohli podívat,
jaké prostory jsou na faře k dispozici. Zájemci mohli nahlédnout do
budoucí ordinace, do farního sálu i do jednoho z podkrovních bytů. Pro
všechny bylo také přichystáno malé občerstvení.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podíleli
na náročné přípravě slavnostního otevření naší fary: členům farní
rady za organizaci, všem, kdo pomáhali při úklidu a výzdobě kostela
i fary, ministrantům, kostelníkům, p. varhaníkovi a schole, děkujeme
hasičům, kteří pomohli s občerstvením a zajištěním bezpečnosti.
Velký dík patří p. Karlu Honovi, který až do poslední chvíle dokončoval
potřebné práce na faře a staral se o hladký průběh celé slavnosti.
A jak jsou využité farní prostory teď, po dvou měsících od otevření?
Na faře se pravidelně scházejí různá společenství naší farnosti:
společenství mládeže, schola, chrámový sbor, hnutí Modlících se
matek, ministranti, dále zde příležitostně probíhá příprava dětí, které
letos poprvé přistoupí k 1. sv. přijímání, a dospělých katechumenů,
kteří se připravují ke křtu. Mezi dalšími uskutečněnými aktivitami bylo
také promítání dvoudílného filmu o africké světici sv. Bakhitě nebo
víkendová akce pro mládež.
A co nás čeká v následujícím čtvrtletí? Zanedlouho budeme slavit
Velikonoce. K již tradičním obřadům Velkého pátku patří pobožnost
křížové cesty, při které si připomínáme utrpení Ježíše Krista. Letos
chystáme křížovou cestu naší obcí, při které v průvodu projdeme
některými ulicemi a na připravených zastaveních se krátce pomodlíme.
Podrobný rozpis velikonočních obřadů a bohoslužeb najdete ve vývěsce
na hřbitovní zdi. Podobný průvod plánujeme u příležitosti slavení svátku
„Božího těla“ v neděli 18. června. Mnozí ze starších občanů možná mají
v paměti tyto průvody, které se v minulosti konaly běžně.
Kromě již zmíněných pravidelných aktivit se chceme poprvé zapojit
do celorepublikové akce Noc kostelů, na kterou bychom už teď rádi
www.skripov.cz
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pozvali všechny občany. Letos připadne na pátek 9. června. Připravuje
se také otevření farní knihovny.
Za pořádání téměř všech vyjmenovaných aktivit a akcí vděčíme o. Mariu
Račkovi, který na faře bydlí od konce minulého roku. Važme si toho, že
máme mezi sebou kněze, který dokáže oslovit všechny věkové skupiny
farníků a ochotně a s nadšením se jim věnuje.
Pavla Halfarová

Nabídka pronájmu fary
Římskokatolická farnost ve Skřipově nabízí prostory fary k pronájmu na
společenské akce – rodinné oslavy, křest, první sv. přijímání, kary.
Počet míst: do 60 osob, k dispozici je plně vybavena kuchyně, možnost
dovozu vlastního občerstvení nebo formou cateringu.
• Krátkodobý pronájem (do 3 hod.) 1 000 Kč
• Dlouhodobý pronájem (nad 3 hod.) 1 500 Kč
V případě zájmu se obracejte na p. Marii Honovou, mob.: 721 548 087.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 6. 2017
na adresu zpravodajsah@email.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
Redakční rada: Vladan Boháč, Pavla Kohútová, Hana Stanovská,
Eva Ulmanová, Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Březen 2017
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UPOZORNĚNÍ !!!!

úterý 7,10 - 7,50 a 13,00 - 15,00
středa 7,10 - 7,50 a 12,30 - 13,30
čtvrtek 13,00 - 15,00
pátek 7,00 - 7,50 a 12,30 - 13,30

- budova ZŠ pod schodištěm (naproti 1. třídy)

A PEVNĚ SVÁZANÝ!!!

PAPÍR MUSÍ BÝT VYTŘÍDĚNÝ (KARTONY ZVLÁŠŤ, LETÁKY ZVLÁŠŤ APOD.)

KDY

KDE

SBĚR PAPÍRU 2. - 5. 5. 2017

ZŠ A MŠ SKŘIPOV VYHLAŠUJE JIŽ TRADIČNÍ

Pozvánka na Den matek
Obec Skřipov a žáci ZŠ a MŠ Skřipov
srdečně zvou všechny maminky a babičky
na oslavu

DNE MATEK,
který se bude konat v neděli 14. 5. 2017
ve 14:00 hod. v KD v Hrabství.

Program
pohádka „O dvanácti měsíčkách“ jako muzikál
pásmo básniček a písniček
hudební a taneční vystoupení

Těšíme se na Vaši účast
Žáci ZŠ.

