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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané.
Pro Inspiraci dnešního úvodníku jsem sáhl do archívu a přečetl si svůj
první úvodník ve Zpravodaji 4/2010. Byl to můj první předvánoční
úvodník, tento může být poslední. Proto se můžu za uplynulými sedmi
lety ohlédnout, podívat se na to, s čím tehdejší zastupitelstvo do
volebního období šlo, co se podařilo a co ne.
Zmiňoval jsem tehdy ty nejpalčivější problémy, které obec tížily, a to:
finanční situace a v návaznosti na to čerpání dotací, dokončení opravy
hřbitovní zdi, stav komunikací, budova staré školy a vybudování nového
hřbitova ve Skřipově.
V průběhu let se finanční situace obce výrazně zlepšila, a to především
postupnou úpravou rozpočtového určení daní, kdy se tlakem na
zákonodárce podařilo zvýšit příjem obcí. Ještě než se tak stalo, byla
obec už v takové kondici, že bylo možné žádat a čerpat dotace na různé
akce, které především řešily technický stav majetku obce a budoucí
úsporu provozních nákladů. Výčet realizovaných projektů je dostupný
na webových stránkách obce. V současné době je zůstatek finančních
prostředků obce vyšší než závazek u banky, a to nám umožňuje realizovat
projekty bez dotací, i když se je v maximální možné míře snažíme
využívat. Finančních prostředků EU je dost, ale bohužel ne pro obce
a jejich potřeby… Tak jsme například z vlastních prostředků zrealizovali
opravu hřbitovní zdi, kdy jsme čtyři roky neúspěšně žádali a hledali
možný dotační titul. Stejně tak i opravy komunikací probíhají postupně
každý rok z vlastních prostředků a budou i nadále pokračovat. Podařilo
se navázat plodnou spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského
kraje a začít s opravami průtahů obcemi a v letošním roce zrealizovat
silnici Skřipov-Hrabství. Velkou radost a doufám, že nejsem sám, mám
z opravy staré školy a také z jejího využití. Myslím, že se jí podařilo
vrátit historický význam i účel, který pro naši obec plnila. Práce na
tomto projektu byla velice náročná pro všechny zúčastněné, a tak si jim
dovolím ještě jednou touto formou poděkovat. Zmíněný nový hřbitov
ve Skřipově se dostal na čelní pozice střednědobého plánu obce, věřím
tedy, že se ho dožijeme.
Abych nezmiňoval jen úspěchy, problém, který nás velmi tíží, je
nedostatek stavebních míst. Zájem stavebníků je v obou částech obce
velký, ale vlastníků stavebních parcel ochotných k jejich odprodeji
je málo. Novým Územním plánem se nám podařilo umožnit stavbu
pouhým dvěma zájemcům. Doufejme, že změnou Územního plánu
www.skripov.cz
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a případně zasíťováním nových parcel uspokojíme další zájemce o život
v naší obci.
Nedílnou, ne-li nejdůležitější součástí života v obci, je její kulturní
a společenský život. Některé akce, věřím, že jen dočasně, zanikly, jiné
v minulém období započaly svou existenci, ale tak to v životě chodí. Když
zůstanu aktuální, pěknou akcí se stal Vánoční jarmark s velkým zájmem
občanů i vystavovatelů. Úroveň této akce pod vedením paní ředitelky
Mgr. Evy Víchové rok od roku roste, a přesto zůstává Jarmark takový
„náš“. K zásadním hodnotám patří výchova a péče o naše nástupce,
na kterých se podílí škola, ale také zájmové organizace. Dlouhodobou
práci s mládeží se stabilními sportovními úspěchy odvádějí manželé
Petrášovi na poli hasičského sportu a v posledních letech se také
velmi rozrostla základna mladých fotbalistů TJ Sokol Skřipov, kdy
v současnosti po našem hřišti prohánějí míč tři! mládežnická družstva.
Všem, kteří se našim dětem věnují, ať už pravidelně nebo pro ně
uspořádají jednotlivou akci, patří velké poděkování!
Závěrem bych všechny občany chtěl přizvat k tvorbě strategického plánu
obce, který bychom měli tvořit v příštím roce a který má reflektovat
přání nás všech na směřování naší obce do budoucna.
Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce!
Ing. Radim Čech, starosta obce

Informace o době a místě konání volby
prezidenta republiky
Starosta obce Skřipov podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů, informuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
dne 12. ledna 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 13. ledna 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech:
26. ledna 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hodin a
27. ledna 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
pro voliče ze Skřipova - OÚ Skřipov, Skřipov č. 80
pro voliče z Hrabství - Hasičská zbrojnice, Hrabství č. 100.
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3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem
konání volby prezidenta republiky hlasovací lístky. Po oba dny volby
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Při
případném konání 2. kola volby prezidenta republiky obdrží
hlasovací lístky pouze přímo ve volební místnosti.
4. Voliči, který v druhý den voleb dosáhne 18 let, bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
6. Každý občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků.
Ve Skřipově 20. 12. 2017
Ing. Radim Čech, starosta obce

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
20. a 21. 10. 2017
Počet všech zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Účast voličů ve volbách v %
Číslo
strany
1
4
7
8
9
10
12
14
15
19
20
21
24
26
28
29
30

Název strany, hnutí, koalice
ODS
ČSSD
Starostové a nezávislí
KSČM
Strana zelených
Rozumní-stop migraci…
Strana svobod. občanů
ODA
Česká pirátská strana
Referendum o EU
TOP 09
ANO
KDU-ČSL
Realisté
Dělnická strana soc. sprav.
SPD-Tomio Okamura
Strana práv občanů

www.skripov.cz

Skřipov
569
344
343
60,45
v.o.č. 1
Skřipov
16
37
13
41
6
1
3
1
17
1
13
130
27
1
2
32
2

Hrabství
231
162
161
70,12
v.o.č. 2
Hrabství
6
16
11
16
6
0
1
0
5
0
7
50
20
0
0
20
3

Celkem
800
506
504
63,25

Výsledky

v%

22
53
24
57
12
1
4
1
22
1
20
180
47
1
2
52
5

4,36
10,51
4,76
11,31
2,38
0,19
0,79
0,19
4,36
0,19
3,96
35,71
9,32
0,19
0,39
10,31
0,99
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Slavnostní vítání občánků
a setkání s jubilanty
Vítání občánků proběhlo v dopoledních hodinách v neděli 10. prosince
v obřadní místnosti obecního úřadu. Se svými rodiči a příbuznými se
dostavilo všech sedm dětí. Učitelky a děti z mateřské a základní školy
pro ně připravily hezké vystoupení.
Odpoledne jsme zase přivítali jubilanty, kteří se v II. polovině letošního
roku dožili 70, 75, 80, 85 let. Z třinácti pozvaných jubilantů se se svými
blízkými do obřadní místnosti dostavilo 11 jubilantů. Po skončení
obřadu bylo pro všechny připraveno malé pohoštění.
V září letošního roku se dožila 90-ti let p. Františka Dušková,
která je naší druhou nejstarší občankou. Jubilantce jsme byli
popřát do dalších let hodně zdraví a pohodu v rodinném
kruhu.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Poděkování
Jedním z úkolů, který je před zastupitelstvem obce, je narovnání
majetkových vztahů. Zvláště v Hrabství snad nevede obecní komunikace
po pozemku ve vlastnictví obce. Proto bych chtěl velmi poděkovat
panu Miloslavu Lindovskému, který věnoval svůj soukromý pozemek,
po kterém vede obecní cesta, obci Skřipov.
Věřím, že se časem třeba i tímto způsobem podaří majetkové vztahy
mezi obcí a soukromými vlastníky těchto pozemků napravit.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Úřední hodiny obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že v době od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017
bude obecní úřad uzavřen. Budeme se na vás těšit opět v novém roce
od 2. ledna 2018. Děkujeme za pochopení.
OÚ Skřipov
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Svoz odpadů o svátcích
Upozorňujeme občany, že svoz domovního odpadu bude před svátky
i mezi svátky probíhat v klasických termínech. Plastový odpad bude
svážen v modrých pytlích v úterý 2. ledna 2018.
Po celý rok je také občanům umožněn sběr:
• malých elektrospotřebičů a baterií - kontejner umístěn na
obecním úřadě
• vyřazené tonery a cartridge z tiskáren - kontejner umístěn na
obecním úřadě
• ošacení - kontejner umístěn u hasičské zbrojnice ve Skřipově
• zářivky a žárovky - kontejner v prodejně TEMPO ve Skřipově

Upozornění řidičům
Nastalo období zimní údržby komunikací a opět se ukazují nešvary
řidičů s parkováním svých vozidel. V tomto období se zhoršují podmínky
pro manévrování s vozidlem a to, co lze v létě s obtížemi zvládnout,
se v zimě stává neřešitelným problémem. Občané, kteří svým
bezohledným parkováním budou bránit zimní údržbě nebo ostatním
řidičům v bezpečném provozu na komunikacích, se vystaví sankci PČR.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Termíny plesů r. 2018
13. 1. 2018
20. 1. 2018
27. 1. 2018
3. 2. 2018
10. 2. 2018
24. 2. 2018
3. 3. 2018
17. 3. 2018

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

Tříkrálová sbírka K+M+B 2018
V sobotu 6. ledna 2018 budou obcházet naše
domácnosti tříkráloví koledníci. Výnos ze sbírky
bude využit pro nemocné seniory a pacienty
www.skripov.cz
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v terminálním stádiu, pro lidi, kteří se dostali do krizové situace nebo
hmotné nouze, pro osoby s mentálním nebo duševním postižením, pro
lidi, kteří nemohou sehnat práci z důvodů různých handicapů.
Charita Opava

Ordinační hodiny praktického lékaře
MUDr. Stanislav Štencel ordinuje během vánočních a novoročních
svátků jen ve Skřipově:
středa

27. 12. 2017

7:00-12:00

čtvrtek

28. 12. 2017

7:00-12:00

pátek

29. 12. 2017

7:00-12:00

Přeji Vám všem požehnané svátky.
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař

Letopisy, místopisy, tradice
Staré latinské přísloví praví: „Laus in ore proprio foetescit.“ čili „Chvála
z vlastních úst smrdí.“ Tudíž neberte prosím následující řádky jako
chválu, ale jako seznámení či přiblížení. Aha, vy ještě nevíte, čeho.
Inu knihy. Ano, připadl mi úkol. A komu jinému taky, když ne autorovi,
seznámit vás se svým posledním počinem, a to knihou s názvem, jenž je
uveden v záhlaví. Zhruba tři roky jsem četl, sbíral, naslouchal a nakonec
se pustil do psaní. Konečným výsledkem je tedy publikace s názvem
Letopisy, místopisy, tradice. Možná to pro někoho bude moc obsáhlé,
ale myslím si, že čtení je to zajímavé. Samozřejmě jsem zůstal věrný
svému patriotismu a kniha se zabývá především Hrabstvím, nicméně
pozorný čtenář se dozví spoustu historických informací nejen od nás,
ale i ze Skřipova, Jakubčovic, Výškovic a dalších okolních vsí. A jak už
z názvu vyplývá, kniha je rozdělena do tří částí. První část se věnuje
historii obce. Dozvíte se o všech pánech, jež Hrabství vlastnili, najdete
zde nejstarší mapy Hrabství nebo také úryvky dobových dokumentů,
ale nejen to, také se například dozvíte o čarodějnických procesech
v Hradci či ve Vítkově. Další část je věnována místům v našem okolí
a jejich názvům. Věřte, že těch míst v okolí Hrabství jsem napočítal
k osmdesáti. Ale nejen místní části zde popisuji, také i různé cesty
a chodníky, které hrabský lid vedly do širého světa. Poslední část jsem
původně neměl v úmyslu psát, nicméně mi tak nějak v průběhu sama
8
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vytanula. Proč? Je na to jednoduchá odpověď. Jelikož zapomínáme.
Přiznejme si, kdo z nás ví, co je to grytka či karkule nebo leknice, jak
se vaří vrťanka, sližky či brija. Ano, tohle jsme zapomněli a lidé, jež
si to pamatovali, již nejsou mezi námi. A právě o tom je poslední díl
mé knihy. Dozvíte se v takzvaném „Zvykoslovném roku“, kdy se který
křesťanský svátek slavil a co s ním bylo spojeno, kdy se chodilo na
skřivánka, jak se vynášela Mařena nebo jak se slavily dožínky. Ale nejen
to, přiblížím vám nejdůležitější okamžiky člověka z počátku minulého
století u nás ve Slezsku. Jak se slavila svatba, křest nebo jak probíhalo
poslední rozloučení. Taktéž se dozvíte, jak vypadal kroj a pro ty, kteří
by si chtěli uvařit něco z éry našich babiček, jsem přidal i pár receptů.
Dnes jezdíme obdivovat kroje a zvyky například na moravské Slovácko,
kde se z tohoto stala taková místní deviza a málokdo tuší, že většina
toho, co zde vidí, se odehrávala i u nás. Takže toto naleznete v závěru
mé knihy. Nicméně pořád to ještě není vše. Protože píšu, a to bych chtěl
zdůraznit, opravdu o místních zvycích a místech, tak jsem postupem
času zjistil, že k většině míst se váže nějaká povídačka či pověst.
A protože tato místa zmiňuji, nechci čtenáře ochudit o tyto pověsti,
takže jsem se rozhodl, že ke knize ještě dopíšu knížečku pověstí. No
knížečku, ona to opravdu měla být knížečka, ale nakonec těch pověstí
je téměř šedesát, takže je to také spíš knížka.
A teď to hlavní, kde se k těmto knížkám můžete dostat. Zatím nikde.
Ale obec Skřipov a ZŠ Skřipov mou knihu podpořily, a tak se můžete
v průběhu příštího roku těšit na její vydání.
V době, kdy se vám dostává do rukou tento zpravodaj, je již po
každoročním vánočním jarmarku pořádaném naší ZŠ. Zde jste mohli
v takové předpremiéře za podpory paní ředitelky pár výtisků sehnat,
nicméně mé možnosti jsou opravdu omezené, takže se jednalo
opravdu jen o pár výtisků, tudíž se na mne nesmíte hněvat, pokud se
na vás nedostalo. Ale jak jsem psal výše, příští rok se můžete těšit na
opravdové vydání ve větší edici. Nicméně, ještě je pořád k dispozici na
OÚ moje první kniha „Škola, kde lišky dávají dobrou noc“, pokud tedy
má ještě někdo zájem.
Takže já vám přeji krásné Vánoce, hezký nový rok a pokoj a mír jak
v srdci, tak v životě.
Na závěr chci jen dodat, že vše, co v mé knize naleznete, jsem psal
s myslí na naše děti a děti našich dětí, jelikož ten, kdo si nepamatuje
minulost, je odsouzen k jejímu opakování.
Radek Kubánek

www.skripov.cz
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Z důvodu blížících se nejkrásnějších svátků v roce si dovolujeme
zveřejnit jeden z mnoha příběhů k zamyšlení psaných rukou
pana Radka Kubánka.

Obchod splněných přání
Daleko na severu, někdo říká, že je to až za polárním kruhem, existuje
malé město. A v tom městě, v jedné zapadlé uličce je malý obchod.
Ten, kdo neví, kde ho hledat, ho dozajista nenajde, ale někteří z nás
vědí, kde ho najít. Vývěsní štít ten obchůdek již dávno nemá. Kdysi
dávno ho odnesl uragán a nový už majitel ani nepořídil, protože každý
zdejší obyvatel stejně ví, že se v obchůdku prodávají přání. Ano, slyšíte
dobře, přání. Stejně tak jako se jinde prodávají housky či zelenina, zde
se prodávají přání.
Obchod nabízí obrovský sortiment, koupit je tady možné prakticky
všechno: velikánské jachty, byty, vdavky, místo korporátního
viceprezidenta, peníze, zajímavou práci, pěknou postavu, vítězství
v soutěži, velká auta, moc, úspěch a mnoho a mnoho jiného. Neprodává
se jenom jedno, a to život a smrt - tím se zabývají v centrále, která
je ovšem úplně jinde. Každý, kdo do obchodu někdy vešel (byli totiž
i takoví, kteří si sice něco přáli, ale nikdy nepřišli; zůstávali sedět doma
a prostě jen po něčem toužili), tedy každý, kdo přišel, se vždy nejprve
zajímal o cenu za své přání.
A ceny jsou zde různé. Například zajímavá práce stojí stabilitu
a předvídatelnost, možnost nezávisle si plánovat život, víru ve vlastní
síly a možnost pracovat tam, kde se mi líbí a ne tam, kde je zrovna
třeba.
Moc zase stojí o něco více: je třeba zříci se některých zásad, najít pro
všechno racionální vysvětlení, umět odmítat, znát svou vlastní cenu
(a ta musí být dost vysoká), dovolit si prohlašovat „JÁ“ a dávat o sobě
vědět bez ohledu na to, zda to okolí schvaluje, či nikoli. Některé ceny se
ovšem zdají být podivné: vdavky je možné získat v podstatě zadarmo,
ale šťastný život je drahý: osobní odpovědnost za vlastní štěstí, umění
těšit se ze života, znalost vlastních přání, zřeknutí se snahy zalíbit se
svému okolí, umění vážit si toho, co je, umění dovolit sám sobě být
šťastný, vědomí vlastní hodnoty a významu, zřeknutí se bonusu „oběti“,
riziko ztráty některých přátel a známých.
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Ne každý, kdo kdy do obchodu přišel, byl připraven rovnou koupit, co
si přál. Někteří, sotva uviděli cenu, se hned otočili a odešli. Jiní dlouho
zamyšleně stáli, počítali hotovost a přemýšleli, kde by získali další
prostředky. Někdo si začal stěžovat na příliš vysoké ceny, žádal slevu
nebo se zajímal o výprodej.
Ale jsou i tací, kteří vytáhnou veškeré své úspory a získají toužebné
přání, zabalené do krásného šustivého vánočního papíru, převázané
obrovskou červenou mašlí. Po šťastlivcích závistivě pokukují jiní
zákazníci, kteří si říkají, že majitel obchodu je asi šťastlivcův známý a on
svoje přání získal jen tak, bez veškeré námahy.
Často majitele obchodu vyzývali, ať sníží ceny, že bude mít více
zákazníků. On ale vždycky odmítl, protože tím by utrpěla kvalita přání.
Když se jednou majitele ptali, jestli se nebojí úpadku, pokyvoval hlavou
a řekl, že v každé době se najdou odvážlivci připravení riskovat a změnit
svůj život, ochotní zříci se všedního, předvídatelného žití, schopní si
věřit, mající dost sil a prostředků k tomu, aby zaplatili za splnění svých
přání. Nu, tedy jestli letos půjdete nakupovat na svátky, nevím, jestli
je tento obchod zrovna pro vás, možná je moc daleko, nebo jsou jeho
dárky pro vás moc drahé, každopádně kdo bude moc, ale opravdu
moc chtít, tak ten obchod jistě najde, a když už ho nalezne, za ten svůj
dárek dozajista zaplatí přiměřenou cenu. A ještě jedna věc, už dobrou
stovku let visí na dveřích obchodu toto sdělení: „Pokud se tvé přání
nevyplňuje, znamená to, že ještě nebylo zaplaceno.“
Radek Kubánek

Vánoční přání
Milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci.
Vánoce a konec roku nás vždycky nakonec donutí k zastavení a zamyšlení
„…to nám to zase uběhlo...“. Najednou jsme nějací sdílnější, posíláme
si přání, přejeme si navzájem. Na pár dnů v roce se dokážeme zastavit,
otevřeme svá srdce, radujeme se z dárků a pocitů štěstí. Rychlost
a tempo života alespoň na pár dnů zvolňuje, jsme s těmi, které máme
rádi, kterých si vážíme, vzpomínáme na ty, kteří mají místo v našich
srdcích a mysli. Přeji Vám, abyste prožili krásné vánoční svátky, štědrý
sváteční večer, teplo u rodinného krbu, pěkné dny plné klidu, pohody
a setkávání v rodinných kruzích.
Vánoce nás zároveň upozorňují na to, že každý konec je předznamenáním
něčeho nového. A tak končí starý rok a je před námi nový. Upřímně
Vám přeji, aby ten nadcházející nový rok 2018 byl šťastný pro Vás i pro
www.skripov.cz
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všechny, jež máte rádi. Nechť vám přinese zdraví, úspěch i splnění
Vašich největších přání…
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Poděkování za sponzorské dary
a spolupráci
Základní škola a Mateřská škola Skřipov děkuje všem dárcům
a sponzorům za finanční i hmotné dary, díky nímž jsme mohli zakoupit
nové moderní učební pomůcky a hračky, vybavit tělocvičnu novým
náčiním, navštívit kulturní a sportovní zařízení...
Sponzorské dary nám poskytli:
• Honební společenstvo Lán - 67 416 Kč
• Skřipov, TJ Sokol Skřipov - 25 622 Kč
• Brano a.s. Hradec nad Moravicí - polytechnická stavebnice
POLY KIT 4 KID
• Ing. Luboš Švidrnoch Skřipov - 5 000 Kč
• Ostroj a.s. Opava - stavebnice MERKUR M8
• AXIS TECH s.r.o. Opava - Kateřinky - 5 000 Kč
• Atlas zájezdů s.r.o. Skřipov - 10 000 Kč
Materiál do pracovních činností nám poskytuje fa Hon a.s. Opava,
Optys, spol. s.r.o Dolní Životice, kulturní, sportovní akce a soutěže
v nemalé míře finančně podporuje SRPDŠ Skřipov, hmotné dary
nám poskytly Městské lesy Opava. Děkujeme také všem spolkům
a sdružením, které s námi spolupracují a pomáhají nám při organizaci
akcí pro děti.
Děkujeme zřizovateli školy Obci Skřipov, starostovi obce Ing. Radimu
Čechovi, všem zastupitelům obce a pracovníkům obce za vstřícnost,
podporu školy a pomoc při řešení nelehkých úkolů a těšíme se na další
spolupráci v roce 2018.
Děkuji paní Janě Pastyříkové, která byla v minulém období předsedkyní
školské rady, za její práci ve školské radě a spolupráci se školou.
Za pomoc ve zvyšování kvality prostředí a prostředků k výuce jsme
velmi vděčni a této pomoci si vážíme. Velmi děkujeme a doufáme, že
budeme v přízni dárců i v následujícím roce.
Pěkné, klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví v roce 2018.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy
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Dušičkový čas v 1. a 2. třídě
Dušičkový čas prožili žáci 1. a 2. třídy netradičně v maskách a s plněním
zábavných úkolů. Nejprve zvládli všichni úkoly připravené žáky
7. ročníku a po splnění strašidelných úkolů nás čekalo v tělocvičně
loučení s podzimem. Děti ve skupinkách plnily „Dráčkovy úkoly“ a po
zásluze byly všechny děti nejen pochváleny za vzornou práci, ale také
odměněny diplomem. Společně jsme si zadováděli tancem, zamávali
podzimu a teď už se těšíme na Vánoce.

ŠKOLSKÁ RADA
Při základní škole působí již od roku 2005 školská rada. Byla zřízena na
základě zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (školský
zákon), a její působnost je vymezena § 167 a § 168 uvedeného zákona.
Zřizovatel školy určil, že naši školskou radu bude tvořit 6 členů.
Volby do školské rady na nové tříleté období se uskutečnily v úterý
14. 11. 2017 v základní škole.

Složení školské rady:
Zřizovatele zastupují:
• Ing. Pavla Kohútová
• Václav Hon
Zákonné zástupce nezletilých žáků zastupují:
• MUDr. Silvie Švidrnochová
• Mgr. Radek Jašek
www.skripov.cz
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Pedagogické pracovníky zastupují:
• Mgr. Ivana Kaňáková
• Mgr. Vlasta Večeřová
Školská rada se mj.
• vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů,
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
• schvaluje školní řád,
• projednává návrh rozpočtu,
• schvaluje pravidla pro hodnocení žáků,
• podává podněty a oznámení řediteli školy či zřizovateli.

Věda a technika nás baví
Dne 16. 11. 2017 se žáci 3. ročníku naší školy zúčastnili Projektového
dne, zaměřeného na vědu a techniku s názvem „Věda a technika nás
baví“. Akci pořádala ZŠ v Hradci nad Moravicí ve spolupráci s Technickou
univerzitou Vysoké školy báňské v Ostravě. Děti měly možnost si
vyzkoušet zajímavé hlavolamy, v hale ZŠ se naučily nové pohybové hry,
seznámily se s různými pokusy a přístroji z oblasti fyziky a dověděly
se mnoho nového o počítačích, z čeho se skládají, co k čemu slouží.
Nejvíce je zaujal přístroj na statickou elektřinu a na měření síly hlasu.
Všichni žáci si den náležitě užili, moc se jim to vše líbilo a doufáme, že
pokud bude podobná akce opět někdy pokračovat, rádi se zúčastníme.
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Máme rádi písničky
Dne 5. 12. 2017 se uskutečnil pro žáky nižšího stupně a mateřské
školy hudebně vzdělávací program hudební skupiny MARBO z Brodku
u Prostějova Máme rádi písničky. Žáci se dověděli, jak vlastně
vznikají písničky, kdo skládá melodii i text, poslechli si některé hudební
nástroje. Společně s oběma účinkujícími si zazpívali nejen známé
melodie, které znají z hodin hudební výchovy, ale i nové umělé písničky
z dílny skupiny Marbo, které se společně během vystoupení naučili.
Atmosféra byla skvělá, dětem se to moc líbilo, svým potleskem daly
najevo, že se jim koncert tak líbí, že dostaly jako přídavek i písničku
navíc. Jako odměnu získala naše škola DVD karaoke s texty, takže
některé skladby si můžeme později v hudební výchově připomenout.
Celý koncert byl příjemným zpestřením předvánočního období.
Mgr. Vlasta Večeřová

Rozsvícení vánočního stromu
Období adventu je v křesťanské tradici obdobím
očekávání příchodu Spasitele a rovněž začátkem
nového liturgického roku. Pro nás ale znamená
spíše hektické období nákupů, pečení cukroví
nebo předvánočního úklidu. Na mnoha místech
Česka se rozsvěcují vánoční stromy. Také v Hrabství
se již podruhé rozsvěcoval vánoční strom. Před
samotným rozsvícením vánočního stromu, o které se postaral starosta
obce Ing. Radim Čech, vystoupily děti z MŠ Hrabství a žáci ZŠ Skřipov.
Naši nejmenší si připravili básničky a písničky, které doprovodili hrou
na dřevěná dřívka, žáci školy předvedli pohádku o stromečku a zazpívali
vánoční písně. Nakonec si občané Hrabství spolu s dětmi zazpívali
koledu. O vánoční atmosféru se postarali také členové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, kteří připravili pro občany punč a pro děti
teplý čaj a malé občerstvení.
Mgr. Jana Bergerová

Beseda v knihovně
Žáci 4. ročníku navštívili dne 6. 12. 2017 knihovnu Petra Bezruče
v Opavě, kde se konala beseda s ilustrátorem a spisovatelem panem
Adolfem Dudkem.
www.skripov.cz
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Děti se během hodiny dověděly spoustu zajímavostí o kresbě, naučily
se kreslit pomocí základních geometrických tvarů a zjistily, že kreslení
není žádná věda, ale vlastně velká zábava. Pan ilustrátor je zapojoval
do všech aktivit, které měl připravené, i do kresby na velkou tabuli
v prostorách sálu knihovny.
Pan Dudek byl vtipný a dokázal všechny zaujmout. Děti odcházely
nadšené, spokojené, veselé.
Mgr. Ivana Kaňáková

Mikuláš ve škole
Ve středu 6. prosince byly děti v mateřské škole a na 1. stupni základní
školy v očekávání… Přijde nebo nepřijde? Ptáte se, kdo? No přece
Mikuláš s andělem a s čerty. Dočkaly se. Dobrotivý Mikuláš se svou
družinou andělů a čertů obešel a obdaroval všechny děti, které si
nadílku zasloužily. Našli se však i žáci, kteří byli odměněni spíše čerty.
Občas se totiž najde někdo, kdo si nečistí zuby, mluví sprostě, zlobí
rodiče, úkoly nepíše nebo zapomíná… A tak se měli čerti co ohánět, aby
dali hříšníkům na pamětnou. Provinilci samozřejmě přislíbili nápravu,
a tak je na chvíli vše, jak má být. Neví se však, jak ta chvíle bude dlouhá.
Mgr. Renáta Havlíková

Vánoce v mateřských školách
Adventní čas a blížící se Vánoce jsou i pro nás v mateřských školách
časem příjemným, plným přání, příprav a těšení se na krásné chvíle
a dárky, které k tomu neodmyslitelně patří.
Už 1. 12. jsme v Hrabství zazpívali koledy a přednesli básně při
rozsvěcování obecního vánočního stromu před KD.
6. 12. nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem, kteří nám přinesli
balíček s překvapením a malými dobrotami. Děti jim poděkovaly
a zazpívaly písně nejen pro Mikuláše, ale taky „obávanému“ čertovi.
Nazdobili jsme si vánoční stromečky, mateřskou školu, vyráběli různé
ozdoby, vánoční řetězy, přání k Vánocům a novému roku. S přispěním
firmy Optys jsme si ve „tvořivé dílně“ vyrobili andělíčky na stromeček.
V mateřské škole v Hrabství jsme tvořili společně s rodiči na vánočním
setkání 12. 12. Naučili jsme se společně vánoční koledy, písně
a básničky, které nám předvánoční čas příjemně vyplnily. Odměnou
pro nás byla spousta dárků, které jsme našli pod vánočními stromečky
v obou školkách. Všichni jsme z nich měli velkou radost.
16

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Závěrem bych chtěla popřát všem dětem, rodičům a ostatním občanům
Skřipova a Hrabství krásné, klidné a spokojené vánoční svátky a v novém
roce hodně zdraví, pohody, radosti a porozumění.
Hana Stanovská

Sbírka PET víček pro Tomáška
V letošním školním roce jsme opět s žáky školní družiny připravili
celoroční sběr PET víček pro Tomáška z Ostravy. Vyrobili jsme sběrné
boxy na víčka do všech tříd i mateřských škol a každý týden PET víčka
žáci sbírají.
Letos nás Tomášek s rodiči opět navštívil 17. 10. 2017 a strávili jsme
spolu krásné podzimní odpoledne na dětském hřišti u školy a pak
v prostorách naší družinky. Povídali jsme si s rodiči o škole, kterou
Tomášek navštěvuje v Ostravě, i o rehabilitacích, které má Tomášek za
sebou i před sebou. Během prázdnin a prvního měsíce školního roku
jsme nasbírali pro Tomáška 3,5 pytle víček, které si rodiče odvezli.
Rodiče nás upozornili na ZMĚNU ve sběru víček. PRO TOMÁŠKA UŽ
SBÍRÁME JENOM PET VÍČKA. Sběrné místo zůstává ve školní družině.
Děkujeme všem žákům, rodičům, zaměstnancům ZŠ a MŠ, našim
obyvatelům za pomoc při sběru PET víček. Poděkování nám poslali
i rodiče Tomáška.

www.skripov.cz
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Aktivity Školní družiny
Podzimní počasí nám umožnilo s žáky pobyt na dětském hřišti u školy
a vycházky do místního lesa, který se s námi letos podělil o krásnou
úrodu hub. Děti byly nadšené, protože každý si z lesa odnesl nejeden
pytlík hub. Celý podzim se věnujeme také sportovním, výtvarným
a keramickým aktivitám. Vařili jsme i mirabelkovou marmeládu, kterou
si žáci mohli odnést domů na ochutnání.
Koncem září jsme se vypravili na odpolední vycházku naučnou stezkou,
která začínala v zahradě LŠU v Hradci nad Moravicí. Do Hradce jsme
se svezli autobusem a zpátky jsme šli po turistických značkách přes
Záviliší a Mostky směrem do Skřipova. Sice jsme neměli slunečný den,
ale hlavně, že nám nepršelo. Cestou zpět jsme sbírali houby, a že jsme
jich našli…
Pokračujeme v celoroční akci „Celé Česko čte dětem“, kdy starší
kamarádi se snaží předčítat těm mladším. Knihy si nosí žáci sami
z domova. Žáci z 1. a 2. třídy si zkusili dle přečtené pohádky Zuzany
Pospíšilové „O chobotnici Aničce“ namalovat příběh, popř. hlavní
postavu. Jejich výtvarné práce jste mohli vidět v našem místním
obchodě.
Na konci října nás čekala „Halloweenská noc“ s přespáním v prostorách
družiny. Připravovali jsme si kostýmy, zdobili dýně a vyzdobili jsme si
i družinu. Nejdříve se strašidla musela ubytovat a pak jsme se vydali na
malý průvod vesnicí. Asi nás nebylo vidět, ale slyšet asi ano…
Potom se všechna strašidla rozdělila do týmů. Přijeli k nám Zombíci,
Kattové, Upíři a Skeletové, aby se utkali ve strašidelném klání, např.
v hodu míčku na ducha, v běhu pavouků, kdo postaví nejdelší housenku,
ve sběru PET víček, ve stavbě svého hradu, ve výrobě hadrového ducha,
o nejlepší mumii. Nesměla chybět ani diskotéka pro strašidla a noční
stezka, na které naše strašidla potkala jiná strašidla - hejkala, upíra netopýra, lesní vílu Evelínu a ducha. Všechna strašidla noční stezku
zvládla na jedničku. Nakonec si každé strašidlo našlo svoji postýlku a po
strašidelné pohádce krásně usnulo.
V rámci školní družiny probíhá každou první středu v měsíci kroužek
„Deskových her“ pod vedením p. Zdeňka Týna z Jakubčovic - (HRAcí
DEskové Centrum Legie je spolek, který se zabývá deskovými a jinými
společenskými hrami). Žáci se zde mohou naučit nové deskové hry,
které jsou pro ně dosud neznámé.
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili odpolední výukový program v knihovně
v Hradci nad Moravicí u příležitosti 150. výročí narození básníka Petra
18
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Bezruče.
Keramické a papírové výrobky našich žáků jste mohli zhlédnout
na „Adventní výstavě v Jakubčovicích“ ve dnech 25.-26. 11. 2017.
Vystavovali jsme jak výrobky s podzimní ,tak zimní tématikou.
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže v rámci X. ročníku ADVENTU NA
ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE na téma „Vánoční svíčka“, který se konal ve dnech
24.-25. 11. 2017.
V prosinci nás čekalo pečení čertích perníčků a oslavili jsme příchod
Ježíška, který nám pod stromeček nadělil i letos spoustu krásných
dárků… Děkujeme, Ježíšku.
Další aktivity žáků můžete zhlédnout na webových stránkách školy:
http://www.zsamsskripov.webpark.cz/ v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Za ŠD Bc. Jitka Dudysová

Fotbalový podzim 2017/2018
Astronomický podzim nám pomalu končí, ale ten fotbalový pro nás
skončil prvním víkendem v listopadu, kdy jsme na našem hřišti hostili
hráče z Palhance, které jsme přehráli po přesvědčivém výkonu 4:1.
Ale ne všechny zápasy byly tak dobré jako ten poslední, to si musíme
objektivně přiznat a samozřejmě udělat něco pro to, aby se to
neopakovalo. Když se zpětně podívám za podzimní částí, řekl bych, že
jsme byli mužstvo dvou tváří. Některé zápasy se nám hrubě nepovedly,
a to jak herně, tak i výsledkově, ale na druhou stranu byly i zápasy, které
nám vyšly skvěle, a kdo je viděl, určitě bude se mnou souhlasit. Mezi
ty horší patřila utkání ve Chvalikovicích, Hrabyni, Komárově a doma
s Těškovicemi a Kyjovicemi. Ale musíme vidět i to pozitivní a mezi tyto
zápasy určitě patří domácí partie s Pustou Polomí „B“, a to hlavně
druhý poločas, ve kterém jsme nasázeli 4 branky a vyhráli jsme 5:4.
Z pohledu hráče musím přiznat, že tenhle zápas měl úplně všechno,
náboj, nasazení, emoce, hezké kombinace a hlavně koření fotbalu
v podobě devíti gólů, což muselo bavit hráče i fanoušky. A ještě musím
zmínit jeden zápas, který se povedl, a to je utkání v Budišovicích, kde
nám vyšlo, do čeho jsme kopli, a soupeře jsme na jeho hřišti smetli
pěti góly. Ostatní zápasy už byly herně vyrovnané, ale výsledkově jsme
je zvládli. Tudíž bych podzimní část sezóny zhodnotil tak 50 na 50. Na
závěr tohoto hodnocení bych se chtěl ještě jednou vrátit k domácímu
zápasu s Těškovicemi a touto cestou se omluvit našemu poctivému
pomeznímu (Jiřímu Brijovi) za to, co vůči němu předvedli někteří naši
hráči. On určitě bude vědět, o co se jedná a jistě si tuto omluvu zaslouží.
www.skripov.cz
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Všichni víme, že Jirka vždycky odvede na lajně poctivý výkon, ale na
druhou stranu emoce na hřiště prostě patří a k fotbalu zvláště. Kdo
se někdy sportu věnoval, to zajisté pochopí. A ty ses fotbalu věnoval
dlouhé roky, tak snad na nás nezanevřeš.
Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, kterou musíme vnímat jako velké
pozitivum skřipovského fotbalu do budoucna, a to je postupné
zapojování našich mladých dorostenců do družstva mužů. Pomalinku
se nám začíná zúročovat práce všech trenérů, kteří se věnují mládeži ve
Skřipově. Ale kluci jsou ještě mladí, někteří sotva dovršili 15 let, takže
mějme trpělivost, jak spoluhráči, tak i fanoušci, protože, jak všichni
víme, bez mladé nastupující generace by to do budoucna nešlo.
A na závěr obligátní poděkování všem, kteří kolem fotbalu něco dělají
a věnují tomu svůj volný čas: Vojtěch Binar st. a František Kolařík výběr vstupného, Hana a Jaroslav Lubojačtí - prodej za barem, obecním
zaměstnancům pod vedením starosty Ing. Radima Čecha, všem hráčům,
trenérům a v neposlední řadě také našim sponzorům, kterými byli:
František Kolařík, Josef Vargo, Radim Čech, Rostislav Bůček, Jaroslav
Lubojacký st., Petr Bzonek a Jan Binar st.
V podzimní části se na naše domácí zápasy přišlo podívat 342 platících
diváků. Za podporu děkujeme i divákům. Na závěr tohoto článku
chci všem popřát hezké a klidné Vánoce a v novém roce štěstí, zdraví
a mnoho životních úspěchů.
Konečná tabulka po podzimní části:
Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

PK

1

Sport-Club Pustá Polom B

12

10

0

2

56:15

30

0

2

TJ Sokol Těškovice

12

10

0

2

53:14

30

0

3

TJ Sokol Horní Lhota

12

9

1

2

37:16

28

0

4

SK Komárov

12

9

0

3

50:18

27

0

5

FC Kyjovice

12

7

0

5

42:28

21

0

6

TJ Sokol Hrabyně

12

6

0

6

19:26

18

0

7

TJ Sokol Skřipov

12

5

2

5

23:27

17

0

8

TJ Sokol Budišovice

12

5

1

6

29:30

16

0

9

TJ Raduň

12

4

2

6

33:28

14

0

10

TJ Palhanec

12

3

2

7

16:37

11

0

11

TJ Sokol Chvalíkovice

12

2

0

10

19:37

6

0

12

TJ DUBINA Větřkovice

12

2

0

10

16:63

6

0

13

FK NOVA Vávrovice B

12

1

2

9

8:62

5

0

Jakub Poltier
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Přípravka a mladší žáci - podzimní část
fotbalové sezóny 2017/2018
Tým fotbalových nadějí Skřipova a blízkého okolí se nám i nadále
rozrůstá. V kategoriích přípravka až mladší žáci (tj. děti ročníku 2005
a mladší) máme aktuálně zaregistrováno 30 dětí ve věku 5-12 let!
Vzhledem k tomuto zájmu jsme pro fotbalovou sezónu 2017/2018
přihlásili dva týmy nejmenších fotbalistů, a to do okresní soutěže G1B
Starší přípravka 1+5 sk. B a F2A Mladší žáci 1+5. Pro zvládnutí tréninků
pak byly děti rozděleny na mladší žáky se starší přípravkou, které trénuje
Radek Komenda, za což mu náleží velký dík, a na mladší přípravku se
všemi začínajícími dětmi, které trénuji já. V našem trenérském snažení
nás pak nezanedbatelně doplňuje Radim Čech.
V týmu starší přípravky (chlapci ročníku 2007 a mladší) se letos sešel
silný ročník dětí, které spolu hrají již přibližně tři roky. S přibývající herní
praxí se konečně dostavily také výsledky. Z osmi podzimních soutěžních
zápasů získali kluci čtyři výhry, jednou remízovali a jen třikrát prohráli.
Přitom jsou v utkáních nasazováni také výrazně mladší chlapci, náležící
věkově do mladší přípravky (ročník 2009 a mladší), jejichž čas přijde
teprve v následujících letech.
Přestože dětí, věkově náležících do kategorie mladších žáků, máme
aktuálně pouze čtyři, byla přihlášena také jejich soutěž, aby byla
zajištěna kontinuita našeho trenérského snažení. V zápasech jsou
chlapci doplňováni šikovnými fotbalisty z naší starší přípravky. I přes
tento věkový handicap dokázal tým plně bodovat ve čtyřech utkáních
a hořkost porážky okusil jen ve třech případech, díky čemuž uzavírá
horní polovinu tabulky.

www.skripov.cz
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Mimo soutěžní zápasy jsme se např. v létě zúčastnili turnaje starších
přípravek ve Štítině a mladších žáků ve Vřesině. Napříč věkovými
kategoriemi bylo sehráno několik přípravných utkání. Pro nepřízeň
počasí trénujeme během zimního období dvakrát týdně v tělocvičně
ZŠ ve Skřipově.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se pozitivně podílejí na
rozvoji žákovského fotbalu ve Skřipově, tedy všem aktivním rodičům,
vedení TJ Sokol Skřipov, obce i základní školy a dětem za zápal, se
kterým k fotbalu přistupují. Současně všem přeji příjemné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2018!
Za trenérský kolektiv Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Fotbal dorostenci
Částečně jsem sezónu kategorie dorostu již hodnotil v předchozím
čísle zpravodaje. Před začátkem soutěže mě všichni upozorňovali, že to
bude složité a kluci budou prohrávat a že je to nebude bavit. Družstvo
dorostu se skládá ze starších žáků, kteří u nás vyrůstají již několik let,
dále přišli kluci, kteří již za žáky hrát nemohli a teď se vrátili. Podařilo se
nám přivézt i kluky na hostování a tím jsme kádr stabilizovali. V první
sezóně chci, ať se dostanou na hřiště všichni, a také zkouším různé
posty, kluci se v sestavě točí a hledáme optimální složení. Je pravda, že
vždycky mužstvo musí táhnout ti starší a zkušenější a k nim se přidají
ostatní, a tak je to i u nás. Příkladem musí jít i kapitán. Kluci si zvolili
kapitána sami, takže s kapitánskou páskou nastupuje Vít Havrlant
a plní své úkoly velice dobře. Bere na sebe zodpovědnost a v mnoha
zápasech rozhodoval právě on, kdy nekompromisně sázel jeden gól
za druhým. Malou rezervu bych viděl někdy ve výbušném chování :-),
ale jinak jde všem příkladem. Jsem velice potěšen tréninkovou účastí,
kdy pravidelně chodilo kolem 15ti kluků. Tento kádr se budu snažit
tady udržet a pokračovat dál. Někteří kluci se již zapojili i do zápasů
dospělých a vedou si výborně. Pokud bych hodnotil podzimní část
sezóny jako celek, tak ze všech zápasů nás fotbalově přehrál jen jeden
celek, a to Raduň. V ostatních zápasech jsme byli vždycky lepším
týmem my, ale neproměnili jsme vždy brankové příležitosti. Ale tohle
je fotbal a vyhrává ten, kdo dá více branek. Mě osobně těší to, že jsme
si v každém zápase vytvořili krásné šance a snažíme se hrát kombinační
fotbal. Nemám klukům co vytknout, začínají, učí se a vše chce čas.
Dovolím si tvrdit, že se popereme o horní příčky tabulky a náš výkon
půjde nahoru. Ano Víťo, nezapomněl jsem, kdyby vás to zajímalo,
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nejlepším střelcem soutěže je právě náš kapitán Vít Havrlant s počtem
11 gólů. Gratulace. Nebudu vypisovat všechny střelce, každý gól je
důležitý, ale také i jeho vypracování a nahrávka. Takže chci pochválit
všechny kluky, kteří se do sezony zapojili a byli součástí téhle nejen
fotbalové party.
Za TJ Sokol Skřipov nastoupili: Bartusek Lukáš, Fešar Radek, Galdia
Lukáš, Havrlant Vít, Hlaváč René, Hromada Tomáš, Jaroš Dominik,
Juchelka Ondřej, Lauček Matěj, Masiarik Lukáš, Melecký Michal,
Melecký Martin, Pastyřík Standa, Řeháček Štěpán, Šalata Lukáš, Štencel
Vojta, Vícha Franta.
Jiří Kubánek, trenér dorostu

Celoroční práce mladých hasičů
SDH Hrabství
Jak je vidět výše na fotografii, mladí hasiči letos sbírají jedno vítězství
za druhým. Opravdu spoustou času, dřiny a pokory si prošly všechny
děti. Já se před nimi hluboce klaním, jejich odhodlání a vytrvalost
jsou neúnavné. Mohli bychom se někdy od našich dětí učit, jaké mají
odhodlání a chuť bojovat a hlavně nic nevzdávat. Jdou si za svým cílem!
Jsou skvělá parta a to je poloviční cesta k vítězství. Vážím si jejich
skromnosti, vzájemné pomoci a že jdou do všeho naplno.

Za rok 2017 získali krásný zlatý putovní pohár, který si vybojovali v LIZE
čtyř okrsků za sérii soutěží, kde obsazovali několik prvenství. Neskutečně
krásná práce všech a my mladým hasičům moc gratulujeme.
www.skripov.cz
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Mladí hasiči nejen soutěží, uklízejí příkopy v okolí obce, ale sami si
vydělávají na aktivity v podobě pletí plevele v lesní školce, kde po
dvakrát na brigádě pomohli mladým stromečkům od drsného plevele.
Mladým hasičům se líbilo, že mohou podat nápomocnou ruku přírodě,
kterou je potřeba chránit. Na brigádě se podíleli i rodiče mladých
hasičů, za což jim velice moc děkujeme. Je to velká podpora.
Rok 2017 nám pomalu končí. Byl to rok plný akcí, soutěží, výletů,
dětského smíchu, radosti, ale i slziček. Společný čas jsme plně využili.
Do konce roku nám schází jen pár dnů a my se těšíme, že ten závěr
si pořádně užijeme na vánočním večírku společně s přespáním v KD
Hrabství, kde za odměnu bude opět velký ohňostroj a dárečky, které si
navzájem nadělíme.
Přeji všem mladým hasičům, aby byli stále tak skvělí jako doposud,
dařilo se jim v soutěžení a v roce 2018 se jim naplnil jejich sen, obhájit
putovní pohár, který tak poctivě vybojovali. Všem dětem přeji, ať pod
stromečkem najdou dárečky, které si přejí. Rodičům pohodové svátky
plné relaxace a radost ze svých dětí. Všem občanům krásné Vánoce
a v roce 2018 spoustu zdraví, štěstí, pohody, vzájemné tolerance, lásky
a spokojenosti.
Taktéž děkujeme všem členům SDH
Hrabství za jejich celoroční pomoc
s dětmi, dopravou, přípravou na
soutěžích, za doprovod na výletech
a různých akcích, které společně
konáme. Jste skvělí a moc si s vámi
práci s dětmi užíváme.
Děkujeme, že vás máme. Bez vás by to nešlo!
Radim & Martina Petrášovi

SDH Skřipov - shrnutí roku 2017
Vážení a milí spoluobčané,
rok se opět chýlí ke konci a všichni zhodnocují úspěchy a pády celého
roku. Dovolte nám shrnout i ten náš hasičský rok.
Naši činnost jsme zahájili velmi netradičně, a to veřejným bruslením
na zdejším rybníce Balatonu. Pro hojnou účast a obrovský úspěch
jsme tuto akci opakovali o týden později s diskotékou a na obou akcích
nechybělo ani občerstvení. Další akcí byl již tradiční maškarní ples, který
se konal v sále v Hrabství. I přes nevelkou účast se ples nadmíru vydařil.
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Proto si Vás dovolujeme pozvat na další ročník plesu, a to 3. 3. 2018
opět v sále v Hrabství.

Na jaře jsme se s hasičskou zástavou účastnili Floriánských mší po
okrsku a jedna mše proběhla také v našem kostele sv. Jana Křtitele.

Pomáhali jsme se slavnostním otevíráním fary a zajišťovali bezpečný
průchod obcí při křížové cestě.
www.skripov.cz
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V červnu jsme započali sezónu
hasičského sportu. Účastnili jsme se
soutěží po celém kraji a dovezli jsme si
i pár zasloužených trofejí. Mimo námi
vyhledávaných akcí probíhají během
roku i akce, kde se testuje fyzická
i technická zdatnost sborů. V rámci
tréninku a souhry mezi jednotlivými
sbory okrsku nás siréna přivolala
např. k fiktivnímu zásahu do Branky
u Opavy, kde hořel lesní porost. Dále
se zkoušela technika u žimrovického
splavu.
Pomáhali jsme na akcích obce, např.
při oslavách výročí osvobození obce,
při organizování dětského dne a při
školních aktivitách. V letošním roce
nás ještě čeká návštěva Mikuláše.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům a popřát všem klidné
prožití vánočních svátků a všechno
nejlepší v novém roce.
SDH Skřipov

Působení Spolku rybářů Skřipova
a Hrabství v roce 2017
Letošní rok byl pro náš spolek ve znamení změn. Spolek vznikl v roce
2008 a hospodaří na obecním rybníku již devět let. Díky změně legislativy
jsme v letošním roce museli změnit stanovy spolku a změnila se i forma
spolku, z občanského sdružení na zapsaný spolek. S tím také souvisela
volba nového vedení spolku. Na ustavující členské schůzi byl novým
předsedou zvolen Tomáš Ulman. Vystřídal tak dlouholetého předsedu
pana Romana Sedláka st., který již tuto funkci nechtěl vykonávat.
Tímto bych chtěl panu Sedlákovi jménem všech členů poděkovat za
jeho devítileté působení a práci ve spolku. Místopředsedou byl zvolen
Václav Honus a jednatelem se stal David Ulman.
Letos jsme také zorganizovali již osmý ročník rybářských závodů, které
se konaly v sobotu 8. července 2017. Rybářských závodů se zúčastnilo
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sedmnáct rybářů. Během závodů byly nachytány ryby v celkové délce
886,5 cm. Pohár za první místo v hlavní kategorii vyhrál Petr Stárek
za ulovené ryby v celkové délce 152,0 cm. Druhé místo získal Tomáš
Horel za ulovené ryby v délce 123,5 cm a třetí pozici obsadil Zbyněk
Vyskočil za ulovené ryby v délce 122,5 cm. Zvláštní cenu za největší
ulovenou rybu získal Jiří Abík, a to za zdolaného kapra délky 54,0 cm.
V březnu byl členskou schůzí
rovněž schválen plán na
vybudování lepšího zázemí
pro organizování našich
rybářských závodů. Součástí
tohoto prostranství bude
dřevěná pergola, srovnaný
terén a parkoviště. Požádali
jsme tedy zastupitelstvo obce
Skřipova o finanční podporu,
která nám byla schválena.
Finanční prostředky byly
převážně použity na stavební
materiál, všechny stavební
práce
byly
prováděny
na brigádách našimi členy. U rybníku jsme během letošního roku
vybudovali parkoviště, opěrnou zeď z kamene, srovnali jsme terén
kolem pergoly a vystavěli skelet dřevěné pergoly. Vybudování toho
všeho našim členům zabralo 220 brigádnických hodin. Proto bych chtěl
poděkovat všem členům, kteří se aktivně podíleli na všech pracích nad
rámec svých povinných brigád.
Také příští rok nás čeká ještě mnoho práce. Musíme dodělat pergolu,
udělat lavičky a stoly a dodělat finální terénní úpravy. Toto prostranství
bude sloužit nejen jako nové a příjemné prostředí pro návštěvníky
rybářských závodů, ale pevně věřím, že bude také sloužit všem, kteří
si přijdou k rybníku Ešik odpočinout a oddechnout si od každodenního
shonu.
Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce Skřipova za
poskytnuté finanční prostředky, bez kterých bychom se do tohoto
projektu nemohli pustit. Vám spoluobčanům přeji příjemné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší v roce 2018.
Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku rybářů Skřipov a Hrabství, z.s.

www.skripov.cz
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Činnost zahrádkářů v r. 2017
V letošním roce se spolek zahrádkářů opět podílel na různých aktivitách
v obci. Pro Diakonii Broumov jsme zorganizovali sbírku ošacení a dalších
věcí v měsíci květnu a v měsíci záři. V červnu jsme se podíleli s ostatními
spolky na konání Dětského dne. Velký úspěch měly hlavně josefovské
bramborové placky a tradičně koláče z Vlkovic.
Z důvodu nedostatku času jsme letos uskutečnili pouze dvě procházky
do okolí Skřipova. V červenci jsme se vydali na kratší procházku směrem
k Balatonu kolem Vojenského rybníka k Onderkovu kříži zpět do
moštárny. Druhá vycházka směřovala kolem Balatonu přes Blešku do
Lesních Albrechtic. Po zaslouženém občerstvení byli někteří dopraveni
zpět autem, ostatní se vrátili po stejné trase zpět. Následně jsme
poseděli v moštárně s dalšími seniory, kteří se nemohli ze zdravotních
důvodů procházky zúčastnit. V letošním roce jsme měli plánovanou
návštěvu zámku v Hradci nad Moravicí, tak snad příští rok se to povede.
Letos se zahrádkáři podíleli na výsadbě zeleně u fary u zadního vchodu
do ordinace a také vysadili mísu u odpočívadla směrem k Onderkovu
kříži.

V letošním roce jsme požádali o dotaci z rozpočtu obce. Příspěvek jsme
použili na nákup židlí a výměnu toalety.
S přáním klidného prožití Vánoc - Zahrádkáři Skřipov, spolek.
Veronika Víchová

Z akcí farnosti
Po stopách starého kapucína se vydalo několik kluků z naší farnosti,
kteří se zúčastnili diecézního setkání ministrantů, uskutečněného
v sobotu 14. října ve Fulneku.
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Ve stejný den se v prostorách fary konaly také tvořivé
dílny, ve kterých si mohly děti (a nejen ony) vyrobit
drobné dárky pro sebe a své blízké, ale také na
misijní jarmark, který se uskutečnil o týden později
u příležitosti Misijní neděle. Kdo si zakoupil výrobek
od dětí, přispěl tak na misie. Kromě drobných výrobků
byly k prodeji také buchty, které upekly ženy z naší
farnosti.
„Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ V duchu tohoto citátu proběhlo
víkendové setkání scholy, které se uskutečnilo od 10. do 12. listopadu
na faře pod vedením Pavly Halfarové a Petry Kubjatkové. Společné hry,
„bojovka“, film, tvoření, modlitba a samozřejmě zpívání, to všechno
čekalo na čtrnáct členek scholy, která svým zpěvem obohacuje nedělní
bohoslužby a zpívá i při dalších příležitostech.
V sobotu 2. prosince jsme už podruhé spolu s místním spolkem
zahrádkářů mohli pozvat všechny spoluobčany na pletení adventních
věnců. Kdo přišel, nejen že si upletl z připraveného materiálu věnec,
ale mohl také posedět u kávy nebo čaje a dobré buchty. Velké díky patří
p. Radku Drašákovi, který nám zajistil dostatek jedlového chvojí, a také
zahrádkářům, kteří se starali o občerstvení.
Pro děti probíhá po celý advent soutěž, na konci které budou všichni
zúčastnění odměněni hezkými dárky. Novinkou letošního adventu
v naší farnosti jsou také roráty - ranní mše sv., při kterých děti za zpěvu
„Ejhle, Hospodin přijde“ chodí v průvodu s rozsvícenými lampičkami.
A po mši sv. „hurá“ na faru na snídani, kde už ochotné maminky
a babičky mají nachystaný čaj a čerstvé pečivo s marmeládou.
Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou
podobu ranní mše svaté v době adventní, doprovázené typickými
zpěvy. Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV.
Každý rok se těšíme na příchod sv. Mikuláše do naší farnosti. A on i letos
(v den svého svátku) opravdu přišel, aby obdaroval všechny hodné
děti. Mikulášská nadílka a posezení bylo připraveno i pro dospělé, a to
v neděli 10. prosince.
Všichni jste srdečně zváni na již tradiční Zpívání koled s kapelou, které
se letos uskuteční v pondělí 25. prosince v 17:00 hodin.
Občanský rok zakončíme děkovnou pobožností v neděli 31. 12. 2017 ve
23:40 adorací před Nejsvětější svátostí oltářní.
www.skripov.cz
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Úpravy v kostele
Kdo jste v posledních dnech navštívili kostel,
nemohli jste přehlédnout „místnost“,
která vznikla pod kůrem v místech, kde se
nacházela zpovědnice. Tento nový prostor
můžeme označit jako „multifunkční“,
protože bude sloužit (nebo už slouží) jednak
jako zpovědní místnost, jednak jako prostor
pro rodiče s malými dětmi. Protože je místnost odhlučněna, rodiče se
nemusejí obávat, že jejich ratolesti budou svým hlasitějším projevem
rušit bohoslužbu. Také se zde během nedělního „kázání“ scházejí
děti s paní katechetkou k promluvě, která jim má přiblížit nedělní
evangelium formou přiměřenou jejich věku.
Další významnou změnou, i když ne tak nápadnou napohled, je
instalace topných koberců v lavicích. Jistě přispějí k tomu, abychom
v zimních měsících mohli lépe prožívat bohoslužby.

Poděkování za podporu
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se v tomto roce aktivně podíleli
na všech činnostech a akcích ve farnosti, a také všem, kdo tyto akce
a aktivity jakýmkoliv způsobem podpořili. Velký dík patří zastupitelstvu
a p. starostovi Radimu Čechovi za významnou finanční podporu při
realizaci topných koberců i za nemalý příspěvek na aktivity pro děti
a mládež. Poděkování patří též hasičům, kteří zajišťovali bezpečnost
provozu na silnicích během průvodu Božího Těla a při velkopáteční
křížové cestě obcí, a zahrádkářům, kteří se postarali o pohoštění při
pletení adventních věnců.
O Vánocích se takřka v každé domácnosti rozzáří stromeček. A právě
světlo, které jej zkrášlí, je to podstatné. Ono dává teplo a ukazuje cestu.
Světlo poukazuje na betlémské Dítě, které je podle evangelisty Jana:
„Světlo ze světla“. Dítě Ježíš ukazuje správný směr v temnotách, ve
kterých tápeme. Ježíš také rozehřívá studená tvrdá lidská srdce, mezi
něž přišel. Vždyť on si nenechal nic pro sebe, ale o všechno se s lidmi
rozdělil. To je tak silná myšlenka, že dokonce i my - častokrát sobečtí
a lhostejní - jsme schopni být o Vánocích k druhým lidem trochu
vstřícnější.
Snad si letos, milí spoluobčané, farníci pro velký shon a přípravu Vánoc
nenecháme vzít to nejpodstatnější: Světlo, které nám Bůh o každých
vánočních svátcích nabízí. At to Světlo září z našich očí a srdcí neméně,
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než světla a ozdoby na vánočních stromech. Přeji požehnané dny
adventu a Vánoc a dobře prožitý rok 2018 Vám i všem rodinám, zvláště
dětem, starým a opuštěným.
P. Mario Račko

Ze života farnosti letošní rok rokem
výročí kněze Vojtěcha Tkadlčíka
Všichni si pamatujeme letošní velkou slávu, kdy naši náves ozdobila
budova nové fary. Jejím otevřením se zahájila nová etapa duchovního
života vesnice. S příchodem pátera Mgr. Maria Račka začala obroda
společenského života věřících. Fara současně plní i úlohu kontaktního
místa obvodního lékaře, takže spojuje duchovní i fyzický život obyvatel
naší obce.
Samotný současný kostel, tedy jeho budova (vystavěn v létech 18411844, jak si můžete přečíst na pamětní desce v chodbě kostela nad
dveřmi na „kruchtu“) stojí jakoby ve stínu slávy nové fary, ale i tam se
stále vylepšují podmínky pro jeho duchovní vyžití.
Přitom letošní rok je rokem 170. výročí instalace prvních varhan do
našeho kostela (sloužily až do r. 1942) a 160. výročí, kdy se k naší
farnosti připojily Jakubčovice, s kterými je naše farnost od té doby
spojena.
Nejdůležitější, i když smutné výročí letošního roku, je ale 20. výročí
od úmrtí Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, posledního kněze naší
farnosti. Je nutno zde připomenout, že zatím naše farnost spadá pod
působnost farnosti Březová a P. Račko je jen zástupcem v naší farnosti
(a naší snahou by mělo být opětovné získání samostatné farnosti, jak to
v historii vždy bývalo a P. Račko by mohl/měl získat v naší samostatné
farnosti definitivu jako její kněz)
Ale zpátky k osobě profesora a kněze Vojtěcha Tkadlčíka. Kdo byl
tento člověk, kterého si mladší generace již ani nepamatuje a přitom
se nesmazatelně zapsal nejen do historie naší farnosti, ale i do srdcí
farníků?
Mons. prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík, rodák z Kostelce u Kroměříže,
narozen 8. 2. 1915, byl vědec, univerzitní profesor, obnovitel
bohoslovecké fakulty v Olomouci v roce 1968 a pak znovu v roce
1989. Především však to byl dobrý člověk v tom nejčistším slova
smyslu! Komunistickým režimem byl perzekuován, nemohl vykonávat
www.skripov.cz
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pedagogickou činnost, fakulta v Olomouci byla opětovně rušena. Byl
mu dokonce odebrán státní souhlas ke kněžskému výkonu (v letech
1955 až 1967). Po zrušení bohoslovecké fakulty v Olomouci v roce
1974 dostal „kněžskou umístěnku“ k nám do Skřipova, kde od července
1974 do listopadu 1989 působil jako administrátor a kněz farnosti. Po
Listopadové revoluci byl povolán znovu do Olomouce, kde pomáhal
obnovit činnost bohoslovecké fakulty a kde byl zvolen i jejím prvním
děkanem. Za zásluhy o církev byl jmenován v roce 1990 čestným
papežským prelátem s titulem monsignore.
Mons. Vojtěch Tkadlčík zemřel v Olomouci 25. 12. 1997, ale až do své
smrti s naší farností udržoval společenský a duchovní vztah. Pro svou
lidskou moudrost a vlídnost byl a dosud je všemi farníky, co ho měli
možnost poznat, stále oblíben a vzpomínán.
Rok 2017 je tedy rokem 20. výročí úmrtí tohoto mimořádně lidsky
poctivého, vzdělaného a službě Bohu oddaného člověka.
Proto se obec ve spolupráci s kostelní radou farnosti rozhodla
připomenout památku Mons. Vojtěcha Tkadlčíka a odhalit mu pamětní
desku v našem kostele. Vzpomínkový akt proběhne za účasti zástupců
hejtmanství kraje, biskupství, děkanátu olomoucké fakulty a dalších
hostů v neděli 11. února 2018 na slavnostní mši.
Věříme, že i tímto slavnostním aktem pomůžeme zařadit Mons.
Vojtěcha Tkadlčíka a jeho působení v naší obci do povědomí široké
veřejnosti.
Milan Lindovský
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v sobotu
27. ledna 2018
od 20 hodin

v Kulturním domě
v Hrabství
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SK SLEZAN SKŘIPOV, z.s., pořádá
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V průběhu večera
vystoupení taneční
skupiny STYX

K tanci a poslechu
bude hrát „BLANKYT“

Občerstvení zajištěno
Bohatá tombola

Hudba v pekle : „DJ Snail“
ODJEZD AUTOBUSU Č. 1:
1 19:10 Opava (katastr. úřad)
2 19:20 Branka u Opavy
3 19:25 Hradec škola
4 19:30 Kajlovec
ODJEZD AUTOBUSU Č. 2:
1 19:15 Bohučovice
2 19:20 Jakubčovice
3 19:25 Skřipov

vstupné 190,v ceně místenka,
teplá večeře
a odvoz autobusem

AUTOBUSY ZPĚT VE 3:00

Předprodej vstupenek: Tomáš Dušek, tel.: 721 415 129

Pořadatelé:
Obec Skřipov, SRPDŠ Skřipov, Zahrádkáři Skřipov

Doprava autobusem: odjezd ze Skřipova v 19.45 hod.,
návrat zpět ve 2.30 hod.
Prodej vstupenek na tel.: 553 781 124 nebo 734 620 186

Zahájení předtančením žáků ZŠ
Hudba: skupina La Perfecto
Vstupné včetně večeře: 180 Kč
Vstupenka je slosovatelná
Bohatá kuchyně

v sobotu 10. února 2018
ve 20 hodin
do Kulturního domu
v Hrabství

Zveme všechny příznivce hudby a tance na

80 Kč

cena:

rezervace vstupenek
Laďka Melecká
tel.: 606 971 198
(prodej i na místě)

v sále Kulturního domu Hrabství
začátek ve 20:00 hod.
hraje: DeejaySnail
občerstvení: teplá kuchyně
tombola: hodnotné ceny

ples

Maškarní
3. 3. 2018

SDH Skřipov si Vás dovoluje pozvat
na

SRPDŠ pořádá a srdečně Vás zve na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES
17. 3. 2018 od 14.00 hodin
v Kulturním domě v Hrabství
Vstupné: děti zdarma, dospělí 50,-

Těší se na Vás pořadatelé

Inzerce

Jste pracovití a chcete si vydělat? Hledáme nového zaměstnance na práci

SKLADNÍKA
Co získáte?
-

dobrý plat s příplatky za směny
podnikové stravování za zvýhodněnou cenu
pravidelné zdravotní masáže v pracovní době
práci ve zkušeném a přátelském kolektivu
práci v zavedené firmě - pracoviště ve Skřipově
Očekáváme, že budete:

- pracovat s ochotou
- spolehlivý/á
- samostatný/á
Kontakt: Jan Hrbáč, tel.: 721 276 822

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 3. 2018 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: Prosinec 2017

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Účinkují: saxofon – Víťa Binar a Ondra Kolovrat
housle – Pavla Halfarová, Marie Halfarová
příčná flétna – Katka Halfarová
varhany – Jana Šubertová
dětská schola

v pondělí 25.12.2017 v 17:00 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele ve Skřipově

které se uskuteční

ZPÍVÁNÍ KOLED
S KAPELOU

Srdečně Vás zveme na

