Přání k Velikonocům
Když jarní květy září
a slunce náhle plá,
tak příroda svou náruč
každému otvírá.
Krásné Velikonoce a radost
z každého prožitého dne
přeje starosta obce
Ing. Radim Čech

Den matek
Co krásnějšího je tu?
Co platnějšího světu než
hebká náruč matky,
v níž dítě, poklad sladký?
To nade všechny skvosty
a nejsmělejší mosty.
K svátku Dne matek hodně
lásky a pohody v rodině
přeje starosta obce
Ing. Radim Čech
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Vážení a milí spoluobčané,
po mírné zimě už zavládlo pevně jaro a většina z nás se již naplno
věnuje svým zahrádkám a domům. V obsahu tohoto čísla Zpravodaje
najdete pojednání, které se věnuje našemu společnému veřejnému
prostoru trochu provokativním způsobem.
Na 32. zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet pro rok 2014.
V letošním rozpočtu není příliš zřejmé, jakými investičními akcemi se
chce obec zabývat. Velký objem prostředků je vyhrazený v rezervě. Je to
proto, že máme v letošním roce požádáno o několik dotací a nemůžeme
předjímat, v které budeme úspěšní. Z těch nejdůležitějších bych rád
zmínil dvě, a to zateplení základní školy a rekonstrukci budovy staré
školy. Na starou školu jsme znovu podali žádost o dotaci na vybudování
sociálních bytů - jde o bydlení určené výhradně pro seniory. V tomto
trendu budeme pokračovat i v nadcházejícím období tak, abychom
obecní majetek dále zvelebovali a zlepšovali místo pro život nás všech.
V únoru se uskutečnil 3. Obecní ples, který obec uspořádala ve spolupráci
se SRPDŠ při ZŠ a MŠ Skřipov a Zahrádkáři Skřipov. K tanci a poslechu
nás večerem provázela skupina Griffis, která potvrdila svůj výkon
z loňského plesu, a myslím, že jsme všichni byli spokojeni. V kuchyni
svůj koncert rozehrála skupina ve složení paní Ludmily Binarové a paní
Ludmily Skotnicové, a tak jak jsme zvyklí, byl to opět galakoncert! Rád
bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na průběhu plesu, a také
v neposlední řadě sponzorům za bohatou tombolu.
Jistě jste si všimli, respektive zaslechli, že se nám podařilo po dvouletém
úsilí uvést do provozu bezdrátový rozhlas. Kromě běžných hlášení
je důležitou funkcí rozhlasu napojení na Integrované bezpečnostní
centrum v Ostravě. K vyhlášení případného ohrožení neslouží pouze
siréna, ale i slovní výstraha. V našich podmínkách důležitou funkcí je
minimálně dvoudenní provoz rozhlasu i bez dodávky elektrické energie.
Doufejme, že tuto funkci nebudeme potřebovat.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Váš starosta Radim Čech

Usnesení
Usnesení z 30. zasedání ZO Skřipov konaného dne 18. 12. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
262/30 program zasedání
263/30 rozpočtové provizorium na rok 2014
264/30 finanční spoluúčast na dotačních akcích Venkovského
mikroregionu Moravice ve výši 75 719 Kč
265/30 rozpočtové opatření č. 6
Usnesení z 31. zasedání ZO Skřipov konaného dne 15. 1. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
266/31 program jednání
267/31 podání žádosti v rámci ROP Moravskoslezsko - Modernizace
výuky na základních školách - „Učíme se, vzděláváme se,
bádáme - moderně, efektivně, pro život“
268/31 poskytnutí účelové dotace na spolufinancování projektu
„Učíme se, vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně,
pro život“ z rozpočtu obce a vyjadřuje souhlas s pětiletou
udržitelností projektu
269/31 složení povodňové komise:
předseda: Ing. Radim Čech
místopředseda: Ing. Vladan Boháč
tajemník a zapisovatel: Ing. Pavla Kohútová
členové: Jiří Gebel, Radek Štencel, Eva Ulmanová,
		
Ing. Stanislav Kyjovský
Usnesení z 32. zasedání ZO Skřipov konaného dne 17. 3. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
270/32 program jednání rozšířený o bod: schválení OZV č. 1/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, schválení OZV č. 2/2014 Požární řád
obce Skřipov, schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
www.skripov.cz
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271/32

272/32

273/32

274/32
275/32

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - prodloužení
kanalizačního řádu v Hrabství
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 30/2009 o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti, uzavřený mezi stranami Obec Skřipov
- TQM-holding s.r.o. Opava - Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava
a pověřuje starostu k podpisu
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
uzavřené v roce 2009 mezi Obcí Skřipov - ARRIVA Morava a.s.
Ostrava - Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava a pověřuje starostu
k podpisu
odměny neuvolněným členům ZO ve výši - místostarosta:
5200 Kč, předseda FV: 1300 Kč, předseda KV: 700 Kč, člen ZO:
540 Kč to od 1. 4. 2014
provozní příspěvek p.o. Základní škola a Mateřská škola
Skřipov, ok. Opava ve výši 1 980 000 Kč
rozpočet obce pro rok 2014 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování
celkové zdroje ve výši

14 272 270 Kč
1 680 000 Kč
15 952 270 Kč

běžné výdaje

9 261 918 Kč

kapitálové výdaje

6 287 000 Kč

splátka úvěru
celkové výdaje ve výši

403 352 Kč
15 952 270 Kč

276/32 rozpočtový výhled na r. 2015 - 2016
277/32 podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 1/3 předpokládaných
rozpočtových výdajů
278/32 podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi z Ministerstva
pro místní rozvoj
279/32 OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
280/32 OZV č. 2/2014 Požární řád obce Skřipov
6
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281/32 dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje – „Prodloužení kanalizačního řádu
pro veřejnou potřebu v obci Skřipov část Hrabství“
Zastupitelstvo obce ukládá:
282/32 starostovi zajistit odstranění nefunkční zábrany nad hřbitovní
zdi do 20. 3. 2014

Informace z obecního úřadu
Vzpomínka na osvobození obce
Ve dnech 28. a 30. dubna 2014 si připomeneme 69. výročí osvobození
obou našich obcí.
Vzpomínková akce se uskuteční v Hrabství 25. dubna 2014 v 19.30
hodin lampionovým průvodem z dolní části obce k památníku padlých.
U kulturního domu bude připraveno opékání buřtů s občerstvením.
Oslavy osvobození Skřipova se uskuteční ve středu 30.4.2014 v 19.00
hodin vzpomínkovou akci u pomníku padlých.

Tříkrálová sbírka 2014
Již první lednovou sobotu proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Letos
nám přálo mimořádně příznivé počasí. A stejnou přízeň projevili občané
Skřipova a Hrabství malým koledníkům. Společně se podařilo vybrat
26.245 Kč ve Skřipově a 13.996 Kč v Hrabství. I tentokrát se k nám
přidali koledníci z Jakubčovic, kteří vybrali celkem 21.177 Kč. Celkem se
vybralo o čtyři tisíce korun více, než v loňském roce.
Tříkrálová sbírka je velkým projevem vzájemné solidarity občanů.
Ukazuje se, že pokud lidé vědí, že jejich dary poslouží konkrétním
projektům a konkrétním lidem v jejich okolí, rádi pomohou.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je určen na nákup zdravotnického
materiálu, na nákup přístrojů tišících bolest nemocným, na zlepšení
pracovního prostředí v chráněné charitní dílně, na opravu střechy
v domově pro duševně nemocné a na provoz mateřského centra.

www.skripov.cz
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Dovolte mi, abych závěrem poděkovala všem koledníčkům, vedoucím
skupinek a všem dárcům. Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem za to,
že i v této těžké době dokážete myslet na druhé.
Hrabství

13.996 Kč

Jakubčovice

21.177 Kč

Skřipov

26.245 Kč

Celkem

61.418 Kč

Sylva Víchová

Úhrada poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává
pro rok 2014 opět zachován. Občané je mohou uhradit ve dvou
splátkách, a to do 30. 4. 2014 a do 31. 10. 2014.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 26. dubna 2014 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

Změna svozu odpadu
Dnem 3. 4. 2014 končí týdenní svoz odpadů, další svoz bude za 14 dnů,
to je 17. dubna 2014, každý sudý čtvrtek. Svoz plastového odpadu
provádějí zaměstnanci obce každé liché pondělí.

Kdy se psí exkrement stává obecním
hovnem
Tento článek není ani tak o psech, ale o tzv. pejskařích, kteří svou
bezohledností znečisťují naši obec.
8
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Jako většina občanů, také já se pohybuji denně po vsi a vidím to,
co všichni. Tady je poškozený chodník, přeplněný koš u hřbitova
či nepořádek na zastávkách, tam zase upravené prostranství nebo
zabetonovaný nový koš.
Nejvíce ale člověka upoutá na chodníku rozšlapaný či u plotu umístěný
psí exkrement tak, jak jsme ho vídávali o Vánocích a setkáváme se
s ním i nyní.
Všichni chceme mít své okolí hezké a voňavé, ale spousta z nás jen
za svým plotem a ke sbírání výkalů svých mazlíčků je lhostejná. Víme
dobře, kteří občané chodí se psem na procházku po vsi, vždyť je denně
potkáváme. Velice se pohoršujeme nad nepořádkem v obci. Ale co
majitel psa? Neměl by mít tolik inteligence, aby po svém pejskovi
uklidil (když jde ven, velice dobře ví, že jeho pejsek bude vykonávat
svou potřebu a zajistit se potřebným vybavením). Jenomže přece on
za psa platí, tak ať se obec stará. Obzvlášť, když neumístí koše na psí
exkrementy, včetně sáčků.
Tento nedostatek snad obec časem také napraví, snažme se to napravit
i my, kteří chodíme s pejsky na procházky, i my, kteří „pejskáře“
potkáváme, nebojme se je napomenout, aby si po svém miláčkovi
uklidili.
Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, udělejme vše pro to, aby jím
zůstal i pro lidi, kteří pejska nevlastní nebo s ním nechodí na procházky
po vsi.
Váš spoluobčan

Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život
Základní škola a Mateřská škola Skřipov ve spolupráci s Obcí Skřipov
podala žádost do projektu vyhlášeného Regionální radou regionu
soudržnosti Moravskoslezského kraje, zaměřeného na modernizaci
výuky v základních školách. Navrhovaný projekt nese název
Učíme se, vzděláváme se, bádáme - moderně, efektivně, pro život
Jeho hlavním cílem je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných
předmětů a cizího jazyka. V rámci projektu by mělo být vybudováno
www.skripov.cz
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moderní materiálně technické zázemí, které bude odpovídat
požadavkům a potřebám žáků i pedagogů. Zřízením přírodovědné
a jazykové učebny v naší škole by byla posílena především atraktivita
a názornost výuky daných předmětů. Pokud se nám podaří získat
dotaci na náš projekt, dojde k vybudování jedné učebny pro výuku
cizího jazyka a jedné přírodovědné učebny, která bude sloužit k výuce
chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a vlastivědy. Celková výše výdajů
činí 855 050 Kč, z toho dotace činí 85% celkových způsobilých výdajů
a spolufinancování z vlastních zdrojů činí 15% celkových způsobilých
výdajů.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy
Naši milí předškoláčci byli pozváni společně se svými rodiči k zápisu
do 1. třídy 21. ledna 2014. Ve škole už na ně čekala zvířátka, která jim
pomohla při plnění rozličných úkolů. Všechny děti se nadmíru snažily
a za své skvělé výkony byly odměněny drobnými dárečky a pamětním
listem. Celkem jsme přivítali 27 budoucích prvňáčků a už teď se těšíme,
až usednou do školních lavic.
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Zápis do MŠ
Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková
organizace oznamuje, že ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se uskuteční
ve dnech:
• 6. května 2014 v MŠ Hrabství v době od 8.30 - 12.00 hod.
• 7. května 2014 v MŠ Skřipov v době od 10.00 - 14.00 hod.
Rodiče si přinesou k zápisu rodný list dítěte a potvrzení o trvalém
pobytu. Další formuláře najdete na www stránkách školy
(zsamsskripov@webpark.cz) nebo si je vyzvedněte v MŠ.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

„Co má být konáno, uč se konáním“
(J. A. Komenský)
V rámci výuky pracovních činností si žáci naší základní školy procvičují
své dovednosti v rukodělných činnostech. Žáci druhého stupně
se už rozhodují o svém budoucím povolání. Současným trendem
v přihláškách na střední školy je převaha středoškolského maturitního
vzdělávání nad učňovským školstvím. Naopak pracovní trh si žádá spíše
profese kvalifikovaných řemeslníků.
Proto jsme v tomto školním roce velmi uvítali nabídku pana Václava
Hona z firmy Hon a.s. na spolupráci v rámci pracovního vyučování. Pan
Hon, jako majitel firmy na výrobu kancelářského nábytku, poskytl naší
škole materiál a nářadí na práci se dřevem. Děti tak mohly vytvořit
jednoduché hudební nástroje, dřevěná ptačí krmítka, rámečky na
obrázky a vyřezávaná zvířátka. Zároveň se některé třídy naší školy
zúčastnily exkurze do firmy HON a.s., aby se seznámily s procesem
výroby a s pracovními příležitostmi, které firma nabízí. Zejména pro
žáky osmého a devátého ročníku je přínosné porovnat teorii s praxí
a vyslechnout si zkušenosti manažera podniku. Škola rozšířila vybavení
školní dílny o další pracovní nářadí.
Další spolupráce se zaměřila na práci s kůží; děti budou vyrábět šperky
a ozdoby.

www.skripov.cz
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Věříme, že spolupráce s firmou HON a.s. bude dlouhodobou záležitostí
a bude přínosem a motivací pro obě strany a děkujeme za vstřícnost
a pomoc při zajišťování materiálu.
Mgr. Monika Krajčovičová

Dětské zastupitelstvo
Školní rok 2013/2014 jsme zahájili volbou nových členů z řad 5. ročníku,
fotografováním a rozdělením patronátních tříd. Připravovali jsme se
také na organizační výpomoc při Pohádkovém lese, ale bohužel nám
letos počasí vůbec nepřálo. Podpořili jsme dobrovolnou sbírku Kůň
terapeut, kde jsme zakoupením „Motanic“ v ceně 25 Kč pomohli
dobré věci - přispěli jsme částkou 525 Kč na výcvik a krmení koní,
pomáhajícím nemocným lidem. Druhou dobročinnou akcí byl prodej
„malého dinoparku“ pro Fond Sidus a částka, kterou jsme odeslali, byla
351 Kč. Žáci měli možnost přeměřit své síly v přeskoku přes švihadlo
v daném časovém intervalu. Věřte, nevěřte, dá to opravdu fušku
vydržet 1 minutu přeskakovat co nejrychleji. V předvánočním čase nás
již tradičně čekalo soutěživé klání v mistrovském skládání puzzle. Děti
se moc těšily, až přeměří své síly. Dále jsme soutěžili ve skoku snožmo
z místa a uspořádali turnaj v pexesu. A co nás ještě čeká? Vyhodnotíme
probíhající výtvarné soutěže, zaměřené na prevenci kouření a drog,
připravujeme Barevný den, soutěž Král střelců na koš...však uvidíte.
O naší činnosti je možné se informovat na www stránkách školy.
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Cyklus Škola nanečisto
V letošním školním roce opět proběhne na naší škole cyklus pořadů pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče „ŠKOLA NANEČISTO“.
Děti si pod vedením učitelek I. stupně vyzkoušejí, jak to chodí ve
škole, naučí se nové písničky, zahrají si zajímavé hry, budou „číst, psát
a počítat“, namalují hezké obrázky a poznají mnoho nových kamarádů.
Rodiče mohou své děti sledovat, popř. jim i trochu pomáhat. Rodičům
budou v průběhu celého cyklu poskytnuty informace týkající se provozu
ZŠ, vyučování, potřebných pomůcek pro vyučování, chodu ŠD, školní
jídelny, organizace zájmových kroužků apod..
Termíny setkání: úterý 15. 4. 2014
úterý 22. 4. 2014
úterý 29. 4. 2014
Začátek všech setkání - 16.00 hod. v 1. třídě ZŠ Skřipov

Zpráva z Ekoškoly
Co to je Ekoškola? Mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují
ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí
a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí, program je určen pro celou
školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity
a úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Také
naše škola je zapojena do tohoto programu. K tomu, abychom mohli
požádat o titul Ekoškola, je zapotřebí, abychom „zvládli“ alespoň dvě
ze čtyř základních témat - energie, odpady, voda a prostředí školy.
My jsme si zvolili téma odpady a voda. Důležité je, aby byli aktivně
zapojeni všichni žáci a zaměstnanci školy, tedy aby např. všichni
věděli, jak třídit odpad a také třídili, jak šetřit vodu apod. Důležitou
roli hraje v programu školní ekotým, ve kterém mohou pracovat nejen
žáci, učitelé, ale i správní zaměstnanci školy, rodiče a spoluobčané.
Dosáhnout titulu Ekoškola je naším cílem, neméně důležitá je ale cesta,
kterou jsme se vydali a během které směřujeme k tomu, čemu se říká
udržitelný rozvoj. Více najdete na stránkách www.ekoskola.cz.
Lenka Martinková, koordinátor EVVO

www.skripov.cz
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Zapojení školy do mezinárodní odpadové
kampaně Litter Less
Díky podpoře paní ředitelky a zapojení do programu Ekoškola jsme
dostali jako škola i letos možnost zapojit se do mezinárodní odpadové
kampaně Litter Less. Celý projekt má za cíl snížit množství odpadu
a zvýšit povědomí o tom, jak vzniku odpadu předcházet. V rámci
kampaně probíhají a budou celý školní rok probíhat aktivity zaměřené
na problematiku odpadu. Podívejme se společně alespoň na některé:
Sběr hliníku - celoroční soutěž, hliník se odevzdává průběžně celý rok,
vyhlášení nejlepšího třídního kolektivu a nejlepšího sběrače proběhne
v červnu 2014; pro třídu je připravený výlet, pro jednotlivce věcná
odměna, favority jsou prozatím Renata Najsrová a 5. třída; Sběr
papíru proběhne 19.-22. května, sbírat mohou všichni, rodiče i občané
Skřipova, kteří starý papír přinesou, nahlásí jen jméno, kterému žákovi či
třídě máme připsat sesbírané kilogramy; odměny jsou opět připravené
pro nejlepší třídní kolektiv - zajímavá exkurze či výlet a pro jednotlivce
věcná odměna; připomínáme, že ve škole máme sběrné nádoby na
vysloužilé elektrospotřebiče, box na odběr starých baterií a box na
tonery z tiskáren; tyto nádoby mohou samozřejmě využít i všichni
občané, jsou umístěny hned u hlavního vchodu do školy; svým sběrem
přispíváme nejen ke snížení komunálního odpadu, ale škola získává za
odevzdané kilogramy body, které pak „vymění“ za drobné pomůcky
pro žáky (blíže www.recyklohrani.cz). Aktivit v rámci zmiňované
kampaně je samozřejmě více, veškeré informace můžete najít na
http://www.eco-schools-litterless.org/ popř. na stránkách školy.
Lenka Martinková, koordinátor EVVO

Den Země 2014
Den Země proběhne v naší škole ve středu 16. dubna 2014. Jelikož rok
2014 byl organizací UNESCO vyhlášen rokem Krystalografie (neživé
přírody) a Rodinných farem, zaměřili jsme i my aktivity v rámci oslav Dne
Země tímto směrem. A jak budeme slavit? Pro žáky 1. stupně zajistila
paní ředitelka návštěvu Ekofarmy na Požaze. Děti poznají život na farmě
a věříme, že se s námi pak podělí o dojmy a získané informace třeba
formou obrázku nebo krátké zprávičky na webu školy či v dalším čísle
14

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

zpravodaje. Žáci 2. stupně si již od ledna aktivně připravují prezentace
na téma Neživá příroda a Rodinné farmy. Od 10.00 hodin bude probíhat
ve škole již 2. ročník Školní konference žákovských prezentací. Všichni
jste do školy na tuto akci zváni, přijďte se podívat, jak žáci prezentují
svou práci, jistě se dozvíte mnoho zajímavého. Pro nejlepší prezentující
je připravena hodnotná odměna. A kdo ty nejlepší bude vybírat? No
přece odborná porota, věříme, že naše pozvání příjme pan starosta,
pan ředitel Městských lesů Opava a jeden z vás - máte-li někdo z vás
zájem zasednout do poroty, neváhejte a ozvěte se. Držte nám palce, ať
se nám i letošní ročník vyvede nejméně tak dobře jako ten první.
Lenka Martinková, koordinátor EVVO

„Zelená“ škola
Na den 17. března již tradičně připadá jeden z nejveselejších národních
svátků na světě. Vzhledem k tomu, že se Irové bavit opravdu umějí,
není divu, že se oslavy jejich patrona - Svatého Patrika - brzy rozšířily do
celého světa. Nejinak tomu bylo i v naší základní škole. Žáci se v tento
den oblékli do zelené barvy a „sedmáci“ si připravili krátký program
se zpěvem a irským tancem. Za jejich svědomitou přípravu jim děkuji.
Martina Bálová

Školní družina
Koncem loňského roku nás ještě navštívil Ježíšek a přinesl nám nové
lego a hrací koberec Člověče, nezlob se. Strávili jsme s žáky odpoledne
plné vánočních zvyků u stromečku, poslouchali koledy a kamarády,
kteří nám vyprávěli, jak oni slaví doma Vánoce.
V lednu a únoru probíhaly různé turnaje. Pro kluky turnaj ve stolním
fotbale, který byl rozdělen do dvou kategorií - mladší žáci (1.-2. třída)
a starší žáci (4.-5.třída), pak také pro starší žáky turnaj v šachu. Pro
1.-2. třídu byl uspořádán turnaj o nejrychlejšího golfového hráče
v minigolfu.
V lednu jsme si zadováděli na Pyžamové párty, kterou jsme pro žáky
uspořádali v prostorách ŠD na oslavu ukončení 1. pololetí, a prvňáčci
tak mohli oslavit své první vysvědčení.
www.skripov.cz
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V keramickém kroužku už připravujeme nové výrobky, které můžete
zhlédnout na Velikonoční výstavce v Jakubčovicích v měsíci březnu.
Dne 9. 2. 2014 jsme mohli vidět v České televizi na programu ČT/:D
pořad ŠIKULOVÉ, který se natáčel koncem listopadu v naší ŠD - našim
žákům se práce dařila, a pokud jste nestihli tento díl vidět, můžete se
podívat na internet www.sikulove.cz v sekci videoarchiv.
Za ŠD Jitka Dudysová

Lyžařský výcvik - ozdravný pobyt
V pondělí 6. 1. 2014 jsme jeli na lyžák na Praděd do hotelu Figura. Autobus
měl zpoždění, když přijel, rychle jsme tam všechno naházeli, rozloučili
se s rodiči a odjeli. Byli jsme na místě asi za hodinu a půl.
K první večeři v hotelu jsme měli svíčkovou, bylo to docela dobré.
Bydleli jsme v pěkných pokojích s koupelnou. Celý týden jsme lyžovali
jako o život. Ve čtvrtek byla diskotéka, hráli tam pěkné písničky
a připravovali nám super koktejly. Všichni jsme tančili, dokonce i paní
učitelky. Ten večer jsme měli i prodlouženou večerku.
V pátek, poslední den, byly závody ve slalomu. Ti, kteří vyhráli, dostali
medaile.
Bylo to super, určitě pojedu i příští rok.
Darja Binarová, žákyně 5. ročníku

Dětský maškarní karneval
První březnovou sobotu se v KD Hrabství konal tradiční Dětský maškarní
karneval, který pořádalo SRPDŠ společně s rodiči dětí MŠ Hrabství
a Skřipov.
Letošní rok dětem zajišťovali program TRPASLÍCI. Parta rodičů,
vystupujících právě v maskách trpaslíků, si pro děti připravila spoustu
soutěžních úkolů. Společně si všichni zadováděli při tanci. A vrcholem
programu, jako každým rokem, byla novinová válka - rodiče proti
dětem.
Nemůžeme opomenout bohatou tombolu připravenou pro děti.
Děkujeme všem, kteří ji jakýmkoliv přispěním pomohli přichystat.
16

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Také bychom chtěli poděkovat těm, kteří se starali o občerstvení. Bylo
nachystáno mnoho balíčků vynikajících věnečků, chutných koláčů
a dobré hot dogy. V baru bylo množství nápojů a nejen pro děti.
Znovu bych chtěla vyslovit velké DÍKY všem, kteří přispěli k uskutečnění
odpoledne plného dětské radosti, především rodičům a sponzorům.
Monika Honová za výbor SRPDŠ

Pozvánka
Žáci dramatického kroužku při Základní škole
a Mateřské škole Skřipov a Obec Skřipov
zvou všechny maminky a babičky na divadelní pohádku

O PLAVÁČKOVI
Divadelní představení se uskuteční u příležitosti Dne matek v neděli
11. května ve 14.00 hod v sále U Meleckých.
Srdečně zvou pořadatelé

www.skripov.cz
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Sportovní stránky
5. ročník Pingpongmánie
Na konec roku 2013, konkrétně 28. 12. 2013, připravila TJ Sokol Skřipov
turnaj v ping pongu pro žáky. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm
malých borců, kteří bojovali o zisk té nejcennější medaile. Z vítězství
se nakonec radoval Michal Melecký, na druhém místě skončil Adam
Dušek a bronzovou příčku obsadil Lukáš Šalata. Drobnou odměnu
obdrželi také ostatní účastníci turnaje.
5. ročník PINGPONGMÁNIE pokračoval v sobotu 25. 1. letošního roku
v kategorii mužů a žen. K prezentaci dorazilo 6 žen a 9 mužů. V ženské
skupině bylo vybojováno toto pořadí: První místo patřilo Libuši
Dluhošové, druhá skončila Jana Kolaříková a na třetím místě se umístila
Ivana Binarová. Ve druhé kategórii bylo dosaženo těchto výsledků:
Zlatou medaili si odvezla Martina Víchová, stříbrnou medaili vybojoval
Petr Vranešic a bronzová medaile patří Tamáši Ernestovi.

Jménem TJ Sokol Skřipov děkuji všem za účast na tomto turnaji a věřím,
že všichni přítomni byli s průběhem této akce spokojeni a potvrdí to za
rok svou účastí na šestém ročníku Pingpongmánie.
Jiří Vícha

Sportovní ples
V sobotu 11. ledna 2014 se v Kulturním domě v Hrabství konal jako již
každý rok tradiční SPORTOVNÍ PLES, organizovaný TJ Sokol Skřipov.
K tanci a poslechu nám po celý večer hrála hudební skupina BLEDULE
a podle stále zaplněného tanečního parketu soudíme, že se musela
18
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líbit. Večeře, připravená manžely Balharovými, byla opět skvělá a tímto
moc děkujeme. Nechyběly jednohubky, koláče, káva, čaj a pestrá
nabídka baru, vše za příznivé ceny.
Začátek plesu byl odstartován dětským tanečním vystoupením v rytmu
zumby s instruktorkou Míšou. Večer nám také zpříjemnila sportovní
soutěž, do které se zapojily tři skupiny a bojovaly v disciplíně střelba do
branky fotbalovým míčem a střelba do branky floorbalovým míčkem.
Na třetím místě se umístily ženy ve složení Ludmila Cihlářová, Michaela
Kubánková, Zdeňka Mazurová a Alena Žáková. Na druhém místě
skončila překvapivě skupina mladších hochů ve složení Radek Kubánek,
Richard Lichý, Přemysl Poltier a Radim Stanovský. První místo obsadili
Karel Hon, Miloslav Lindovský, Jiří Šindlář a Ing. Jan Vícha, u kterých
zvítězila zkušenost a klid v koncovce. Všem zúčastněným gratulujeme.
Tradičně o půlnoci proběhlo losování pestré tomboly, která čítala přes
100 hodnotných cen. Mezi hlavní ceny patřil třídenní wellness pobyt na
Slovensku, kancelářský stůl, kancelářská židle, robotický vysavač, tablet
atd. Během plesu panovala dobrá nálada a účastníci se výborně bavili.
Tímto srdečně zveme všechny milovníky tradičních venkovských plesů
na příští sportovní ples, který připravujeme na 10. 1. 2015 v Kulturním
domě v Hrabství.

www.skripov.cz
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Závěrem chci poděkovat všem členům TJ Sokol Skřipov, kteří se
na organizaci a přípravě plesu podíleli. Děkuji také vždy usměvavé
dvojici v šatně, paní Libě Kubánkové a Lídě Cihlářové, perfektnímu
barmanskému triu Jiřině, Milkovi a Dušanovi Lindovským. Dále děkuji
všem sponzorům, kteří nám svými finančními i věcnými dary pomohli
připravit velice bohatou tombolu. Letošní ples sponzorovali: Alma
pneu, Belaria, Best Jakubčovice, David Binar, Jan Binar, Vítězslav Binar,
Michal Böhm, Petr Bzonek, Pavel Cihlář, Viktor Cihlář, Lumír Dak,
Dalkia, DHL, Hobis, Karel Hon, Ondřej Hrbáč, Marie Hynarová, Ladislav
Jaroš, Tomáš a Hanka Jarošovi, Radek Jašek, JK Cars Team, Jan Kolovrat,
Radek Kubánek, Ing. Vladimír Kubánek, Jiří Kubánek, Libuše Kubánková,
Jitka a Josef Kubánkovi, Daniel Kubánek, Ing. Stanislav Kyjovský, Roman
Lichovník, Richard Lichý, Jiřina a Miloslav Lindovští, Dušan Lindovský,
Jaroslav a Hanka Lubojačtí, Jiří Mazur, Zbyněk Mazur, Lukáš Melecký,
Božena a Miroslav Melečtí, Minipivovar Slezan, Motorkáři Skřipov,
Obec Skřipov, OfficePro, Optys spol. s r.o., Ing. Jiří Petráš, Erich Prasek,
Antonín Schneider, SDH Skřipov, SK Slezan Skřipov, Stavebniny Andrla,
Aleš Střižík, Daniel a Magda Šimečkovi, Jiří Šindlář, MUdr. Stanislav
Štencel, Jaroslav Tesař, Hynek Tížek, David Ulman, UNO pizzerie, Josef
Vargo, Jiří Vícha st., Jiří Vícha ml., Petr Vícha, Stanislav Vícha a Marie
Pajorová, Karel Vlček a Oldřich Žák.

Fotbalové soustředění mužů ve Valašské Bystřici
V loňském roce náš fotbalový tým postoupil do soutěže Okresního
přeboru a v podzimní části jsme se umístili na krásné 9. pozici s počtem
18 bodů. Hlavním naším úkolem je samozřejmě udržet se v této soutěži
a posunout skřipovský fotbal zase o kousek dopředu. Zimní přípravu
jsme odstartovali již v lednu a tréninky probíhaly pravidelně v sobotu
a středu, kdy se konala venkovní příprava, ve čtvrtek jsme trénovali
v tělocvičně. Vedení klubu se rozhodlo investovat určité finanční
prostředky do zimní přípravy a opět zajistilo pro své hráče zimní
fotbalové soustředění. Organizačně celou tuto akci zajišťoval Jiří Vícha,
který měl opět, jak to bývá u něj zvykem, všechno do detailu promyšleno
a zajištěno. Celé soustředění proběhlo ve Valašské Bystřici, kam jsme se
vypravili ve středu 19. února a návrat byl v neděli 23. února. Ubytováni
jsme byli v areálu místního fotbalového oddílu, kde jsme měli veškeré
potřebné zázemí pro tréninkovou přípravu včetně stravování. Tak jak
20
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to bývá zvykem, nečekalo nás tam nic jednoduchého. O tréninkový
program se staral trenér Radim Zbořil a připravil pro nás třífázové
tréninky. Dopoledne byly na programu dlouhé výběhy, odpoledne kratší
tratě s důrazem na dynamiku a rychlost. Jelikož bylo příznivé počasí,
mohli jsme do přípravy zapojit i práci s míčem a využívali jsme po celou
dobu místní tréninkové travnaté hřiště. Večerní příprava byla zaměřena
na posilování v tělocvičně, ale také na relaxaci v bazénu a vířivce. Z celé
této akce mám velice dobrý pocit. Kluci, kteří se zúčastnili, odvedli kus
poctivé práce a věřím, že se tato příprava promítne do výkonu našeho
týmu v jarní části sezóny. Je třeba ale nepolevit a nadále poctivě
trénovat. Věřím také, že se přidají i ostatní, kteří byli zraněni, a náš
tým se tak zkompletuje. Závěrem chci poděkovat Jirkovi Víchovi za
přípravu a organizaci soustředění. Je to člověk, který organizoval nejen
tuto akci, ale stojí za ním celá zimní příprava včetně přátelských utkání.
Za všechny kluky děkuji za obětavost. Další dík patří trenéru Radimu
Zbořilovi za trenérskou přípravu a organizaci na soustředění a také
za zimní tréninkovou přípravu. Poslední dík patří všem klukům, kteří
se soustředění zúčastnili a poctivě trénovali. Zúčastnili se tito: David
Binar, Zbyněk Dluhoš, Vladimír Hoblík, Ondřej Hrbáč, Roman Lichovník,
Richard Lichý, Dušan Lindovský, Jan Lubojacký, Jiří Kubánek, Vladan
Krajíček, Aleš Střižík, Jiří Vícha ml., Jiří Vícha st., Radim Zbořil a Oldřich
Žák.

Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov
www.skripov.cz
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Fotbalové Jaro 2014
JARO 2014 - SKŘIPOV - MUŽI - OKRESNÍ PŘEBOR
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO

29. 3.
6. 4.
12. 4.
20. 4.
26. 4.
3. 5.
10. 5.
18. 5.
24. 5.
1. 6.
8. 6.
14. 6.
21. 6.

15:30
15:30
16:00
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Skřipov
Služovice
Skřipov
Hradec n. M.
Skřipov
Suché Lazce
Skřipov
Hněvošice
Skřipov
Vřesina
Litultovice
Stěbořice
Skřipov

-

Pustá Polom
Skřipov
Jakartovice
Skřipov
Kobeřice
Skřipov
Malé Hoštice
Skřipov
Žimrovice
Skřipov
Skřipov
Skřipov
Dolní Benešov

JARO 2014 - SKŘIPOV - MLADŠÍ ŽÁCI 1+7 - AUTOCONT
PÁ
NE
PÁ
SO
SO
PÁ
PÁ
SO
PÁ

11. 4.
20. 4.
25. 4.
3. 5.
10. 5.
16. 5.
23. 5.
31. 5.
6. 6.

16:30
9:30
16:30
14:00
13:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Skřipov
Slavkov
Skřipov
Hlavnice
Jakartovice
Skřipov
Skřipov
Hněvošice
Skřipov

-

Raduň
Skřipov
SFC Opava “C”
Skřipov
Skřipov
Strahovice
- Bolatice
- Skřipov
- Kylešovice

Poděkování za sponzorský dar
TJ Sokol Skřipov děkuje panu Ing. Milanovi Lindovskému ze Skřipova za
poskytnutí finanční ho daru ve výši 5 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky
budou použity na sportovní činnost a vybavení klubu.
Děkujeme moc a těšíme se na další spolupráci.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

22

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Pozvánka TJ Sokol Skřipov na sportovní
a kulturní akce
•
•
•
•

Zumba každou středu od 18:30 až 19:30 v tělocvičně ZŠ Skřipov
Mistrovská utkání žáků a mužů v kopané
28. 6. 2014 - dětský den, od 20:00 karneval na hřišti
12. 7. 2014 - oslava 20 let fotbalu ve Skřipově, od 20:00 karneval
na hřišti
• Turnaj v nohejbale
• Dětské sportovní odpoledne

Akce pořádané SK SLEZAN SKŘIPOV
• SK SLEZAN SKŘIPOV pořádá v sobotu 17. 5. 2014 pro své členy
a příznivce turistický výšlap BUMBÁLKA. Půjdeme po trase
Podolánky - Kociánka - Mečová rozcestí - Kladnatá rozcestí - Hlavatá
- Třeštík - Bumbálka /asi 14 km/. Odjezd autobusu v 7:00 z rozcestí
ve Skřipově. Předpokládaný návrat v 18:00. Cena 200 Kč. Přihlášení
u MUDr. Stanislava Štencla.
• SK SLEZAN SKŘIPOV organizuje v pátek 13. 6. 2014 v 16:30 na hřišti
ve Skřipově tradiční fotbalové utkání SEVER - JIH. Po ukončení zápasu
vystoupí k poslechu a tanci hudební skupina Slatinský Schrummel.
Občerstvení bude zajištěno.
MUDr. Stanislav Štencel

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 6. 2014 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
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