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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
11. 2. se v naší obci odehrála významná událost, které bych se chtěl v tomto
úvodníku věnovat. Bylo jí připomenutí Mons. Vojtěcha Tkadlčíka, který v naší
farnosti působil 15 let. Naše farnost a celá obec měla štěstí, že tato silná osobnost
byla řízením osudu a asi i normalizační dobou přidělena zrovna do naší obce.
Farnost je nedílnou a velmi důležitou součástí obce a farář a jeho osobnost je jedna
z klíčových rolí pro život komunity. Všichni, kteří zde působili, působí a budou
působit, vykonávají své poslání s láskou a zapálením. Pana profesora Tkadlčíka
jsme si připomněli nejen pro jeho významný zápis do historie naší obce, ale také
proto, že jeho dílo daleko přesáhlo hranice naší farnosti. Velmi si vážíme toho, že
působil a vychoval celou generaci farníků ve Skřipově. Obec Skřipov se připojila
k iniciativě farnosti a podpořila tuto vzpomínkovou akci zakončenou odhalením
pamětní desky Mons. Prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka v našem kostele, která nám
tak bude trvale připomínat tohoto vzácného člověka.
Rád bych na tomto místě poděkoval panu Milanu Lindovskému a panu Karlovi
Honovi, kteří byli hlavními iniciátory této události, i všem ostatním, kteří se
podíleli na jejím zorganizování.
Přeji Vám krásné prožití Velikonoc a jarního období
Radim Čech

Zavádíme Mobilní rozhlas
Vážení občané Skřipova a Hrabství,
zastupitelstvo obce se rozhodlo využít moderní systém pro informování vás,
občanů... Ne každý má možnost denně prohlížet obecní stránky, číst úřední
desku, nebo mu nebyl doručen letáček o chystané kulturní akci. A proto se
vedení obce rozhodlo přinést potřebné informace téměř až k vám domů, a to díky
mobilnímu telefonu či internetu. Mobilní telefon má dnes téměř každý od dítka
školou povinného až po jeho babičku a dědečka. Nejefektivnější přenos informací
je tedy právě prostřednictvím mobilního telefonu a je úplně jedno, jestli je to
obyčejný telefon (tzv. „mobily pro seniory“), nebo poslední technologický hit
v oblasti smartphonů. Systém se však neomezuje pouze na mobily, lze ho využít
i pro odesílání informací pomocí e-mailu. Na mobilní telefon vám tak může přijít
klasická SMS, e-mail, majitelé chytrých telefonů mohou využít chytré aplikace.
Důležité informace o Mobilním rozhlase:
• Veškeré zprávy jsou pro občany ZDARMA
• Informace Mobilním rozhlasem rozesílá Obecní úřad Skřipov, nebudou chodit
žádné reklamy ani nabídky
www.skripov.cz
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• Informace dle důležitosti budou rozesílány na vámi uvedený e-mail (kulturní
akce), jako SMS na váš mobil (např. krizové zprávy), hlasové zprávy do mobilu
(mimořádné závažné události) nebo ve speciální aplikaci, kterou si můžete
stáhnout zdarma do chytrého telefonu.
• O tom, jaký druh zpráv budete dostávat, rozhodnete vy sami tím, že na
registračním formuláři zaškrtnete skupinu informací, která vás zajímá.
• Ostrý provoz systému bude spuštěn od 1. dubna 2018
Bližší informace k registraci zjistíte:
• na zadní straně zpravodaje
• na webových stránkách obce (www.ouskripov.eu)
• na tel. č. 734 620 187
• e-mailu: ouskripov@email.cz
• nebo na obecním úřadě

Informace ze zastupitelstva
Vážení občané, i přesto, že zastupitelstvo obce bude jednat o investicích pro rok
2018 na jednání v dubnu, krátce vás informuji alespoň o těch nejdůležitějších.
Vzhledem k tomu, že jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci z Moravskoslezského
kraje Programu obnovy venkova, kde jsme žádali o obnovu občanské vybavenosti,
určitě zrealizujeme obnovu autobusových zastávek ve Skřipově a v Hrabství.
V Hrabství k zastávce přidáme i její okolí a zázemí pro tříděný odpad.
Další investicí do obnovy obce, o které jednáme již několik let, je rekonstrukce
šaten a zázemí na fotbalovém hřišti ve Skřipově. Zde jsme také již pětkrát žádali
o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale bohužel neúspěšně.
Proto jsme se v minulém roce rozhodli, že rekonstrukci provedeme z vlastního
rozpočtu. Cílem je vybudovat moderní a důstojné zázemí pro čtyři družstva.
V současnosti se všichni tísní v jedné kabině, od šestiletých dětí až po muže,
o sociálním zázemí ani nemluvě. Co se týče mládeže, je to jistě nejvyužívanější
zařízení v obci. Děti, které se zde sportem baví a reprezentují obec, je více než
čtyřicet a jistě si zaslouží vytvořit podmínky, které odpovídají současnosti. Na
hřišti se také pořádají nejrůznější kulturní akce spolků působících v obci, a tak
dojde i pro tyto akce ke zkvalitnění prostředí a zázemí.
Dále bychom rádi opravili chodník na hřbitově ve Skřipově, který je v havarijním
stavu, a hlavní vstup na hřbitově v Hrabství. Ve fázi přípravy projektu jsou také
chybějící chodníky ve Skřipově, kde zejména úsek od fary ke škole je vyloženě
nebezpečný pro pohybující se děti. Tyto dopravněbezpečnostní prvky jsou
investičně náročné, proto na ně budeme žádat o dotaci z Integrovaného operačního
programu.
4
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V letošním roce by mělo dojít k rozšíření kanalizace v Hrabství v místech
s plánovanou rodinnou zástavbou. Zastupitelstvo bude projednávat varianty
umístění individuálního bydlení ve Skřipově.
Úkolů pro letošní rok je mnoho, tyto jsou ty nejvýznamnější a věřím, že jich
zvládneme zrealizovat co nejvíce, nejlépe všechny.

Úhrada poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává i pro
rok 2018 zachován. Z místního poplatku za odpady jsou osvobozeny děti ve věku
0 až 6 roků včetně dětí, které již dosáhly věku 6 let. Občané jej mohou uhradit
ve dvou 50 % splátkách, první je splatná do 30. 4. 2018, druhá do 31. 10. 2018,
nebo celou částku do 30. 4. 2018.
Prosíme občany, aby upřednostnili úhrady poplatků na účet obce číslo
1842511389/0800. Jako variabilní symbol prosím uveďte:
• pro místní část Skřipov:		
1340010xxx*
• pro místní část Hrabství: 		
1340020xxx*
* za xxx doplnit číslo domu (např. 001, 078, 205)
Neplatíte-li za všechny obyvatele domu, prosíme do textu uvádět jména těch,
kterých se poplatek týká.
Místní poplatek za psa se také v letošním roce nemění. Výše poplatku činí
200 Kč za rok se splatností do 30. 4. 2018. V případě úhrady na výše uvedený
účet uveďte variabilní symbol:
• pro místní část Skřipov:		
1341010xxx*
• pro místní část Hrabství:		
1341020xxx*
* za xxx doplnit číslo domu (např. 001, 078, 205)
V textu uveďte jméno majitele psa, na kterého je pes přihlášen.
Pokladní hodiny na OÚ ve Skřipově:
Pondělí: 8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Středa: 8.00-12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Úřední hodiny v Kulturním domě Hrabství:
Jen každé první pondělí v měsíci: 17.00-18.00 hod. POZOR! V dubnu úřední
hodiny v KD přesunuty z 2. 4. 2018 na 9. 4. 2018 z důvodu velikonočních
svátků.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 12. května 2018 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na
ostatní domovní odpad, lednice, televize, autobaterie a pneumatiky z osobních
automobilů.
www.skripov.cz
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Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00 hod.
Stanoviště kontejnerů:
• Skřipov – za tělocvičnou TJ Sokol
• Hrabství – před hasičskou zbrojnicí

Změna svozu domovního odpadu
a BIO popelnic
Dnem 5. dubna 2018 končí týdenní svoz domovního odpadu, další svoz bude za
14 dní, to je 19. 4. 2018, každý sudý čtvrtek.
Od 19. dubna započne i svoz BIO odpadu, který bude probíhat od tohoto dne ve
stejný den jako svoz komunálního odpadu, tedy každý sudý čtvrtek.

Přehled o počtu obyvatel za rok 2017
Počet

Skřipov

Hrabství

přistěhovaných

12

3

odstěhovaných

22

8

narozených

8

3

zemřelých
počet obyvatel k 31. 12. 2017

6

2

735

295
Veronika Víchová, ohlašovna

Vítání občánků a slavnostní blahopřání
jubilantům nově od května 2018
Z důvodu zpřísnění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (GDPR)
dochází od května 2018 také na našem úřadě ke změně přístupu organizace vítání
občánků a slavnostního blahopřání jubilantům.
Rodiče, kteří se chtějí vítání zúčastnit, se musí přihlásit sami. Přihláška je
zveřejněna na stránkách obce, případně v tištěné formě na OÚ. Na jejím základě
pak budou na vítání pozváni.
Také jubilanti se mohou blahopřání zúčastnit, a to na základě vyjádření souhlasu
se zpracováním svých osobních údajů, tiskopisy jsou zveřejněny na stránkách obce
a v písemné formě na podatelně obecního úřadu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši účast.
Veronika Víchová, matrikářka
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Tříkrálová sbírka 2018
Vážení spoluobčané,
Vaše ochota pomáhat prostřednictvím Tříkrálové sbírky stále roste. V letošním roce
jsme se vydali koledovat v sobotu 6. ledna. Společnými silami jsme vykoledovali
v Hrabství, Jakubčovicích a ve Skřipově dohromady 75.642,- Kč! Vybrané finanční
prostředky plánuje Charita Opava využít na podporu nemocným seniorům
a pacientům ošetřovatelské a hospicové služby, lidem, kteří se dostali do krizové
situace nebo hmotné nouze, osobám s mentálním nebo duševním postižením
a také těm, kteří nemohou sehnat práci z důvodu různých handicapů.
Poděkování za úspěch Tříkrálové sbírky 2018 patří nejen koledníčkům a vedoucím
skupinek za to, že vyrazili do ulic a obětovali svůj čas a pohodlí, ale také všem
ochotným dárcům.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám.
Sylva Víchová

Oslavy osvobození obcí Hrabství a Skřipova
Jak se již stalo tradicí, proběhnou oslavy osvobození obou částí naší obce
i v letošním roce. V Hrabství se tato slavnostní akce uskuteční v pátek
27. 4. 2018. Lampiónový průvod bude zahájen v 19:30 na dolním konci obce
a poté proběhne vzpomínková akce u pomníku padlých u kulturního domu
s kladením věnce a vystoupením žáků MŠ a ZŠ Skřipov. Jako vždy nebude chybět
vatra, opékání špekáčků a občerstvení.
Ve Skřipově budou oslavy osvobození probíhat následující pátek, a to 4. 5. 2018.
Zde se lampiónový průvod vydá v 19:30 od ZŠ a MŠ Skřipov k pomníku
padlých, kde bude připomenuto výročí osvobození obce krátkou vzpomínkovou
akcí s položením věnce a vystoupením žáků ZŠ a MŠ. Následně bude průvod
pokračovat k firmě Hon a.s.

Co se bude dít v roce 2018
Vážení organizátoři kulturního dění v obci, prosíme vás o zaslání termínů
plánovaných akcí na rok 2018, případně i roky následující. Připravujeme přehled
společenských akcí, konajících se v obou částech obce. Bohužel jsme se v loňském
roce několikrát setkali s tím, že se musela kulturní událost či akce pro děti na
poslední chvíli přesunout z důvodu konání dvou akcí v témže dni. Chtěli bychom
tedy tomuto předejít a na webových stránkách, ve vývěskách obce a zpravodaji
zveřejnit přehled plánovaných kulturních, společenských či sportovních akcí.

www.skripov.cz
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Žádost o poskytnutí informací, týkající se naší
vesničky
Dovolte mi požádat vás touto cestou o pomoc při práci kronikáře. Jelikož jsem
koncem loňského roku byla jmenována kronikářkou obce, potýkám se s obtížemi,
kde sehnat informace, které jednou budou zajímat naše budoucí generace.
Sepsat, co se v obou částech naší obce dělo či děje, a skloubit s prací a činnostmi,
kterým se jako maminka dvou neposedných holčiček nevyhnu, je opravdu těžké.
Není v mých silách účastnit se každé kulturní akce. Proto prosím vás, kteří zde
žijete své životy, mnohdy mnohem déle nežli já, o pomoc. Jakékoliv příspěvky
z různých akcí, které se konaly v roce 2017, ale i dřív (neboť doba, po kterou nebyla
kronika sepisována, je velmi dlouhá), mi pomohou. Nejvíc bych uvítala pomoc
od spolků, které společenský život v obci vytvářejí. Mohly by mi zaslat krátký text
o tom, jak se daná akce povedla, případně doplněný několika fotografiemi. Ale
i samotní občané, kteří se společenského dění účastnili, mi pomohou „udělat si
obrázek“ svými nabytými dojmy. Proto prosím, pomozte mi zanechat zde stopu
o tom, jak se žilo ve Skřipově a Hrabství.
Pište na email kronikarobce@email.cz nebo mne oslovte na obecním úřadě.
Pavla Kohútová

Škola nanečisto 2018
Pro rodiče a jejich děti, které se připravují na vstup do
školy, připravují učitelky prvního stupně pod vedením
paní ředitelky každým rokem cyklus setkání, „školu
nanečisto“. Cílem této akce je připravit děti na jednu
z nejvýznamnějších událostí v životě, na zahájení školní
docházky v naší škole. Společně se seznamujeme se
svými kamarády, učíme se písničky, hrajeme pohádku,
a jak se ukázalo, v mnohých dětech je ukryt herecký
talent. Svou bezprostřednost a snahu ukazují děti nejen
při hrách, ale také při „práci“. Zdárně si vedou při plnění zadaných úkolů, zdolávají
překážkovou dráhu i první geometrický diktát, vyrábějí z papíru. Odměnou je jim
naše „kouzelná“ interaktivní tabule.
Rodiče dětí seznámíme 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 11. 4. 2018 v době od 14.00 do 18.00 hodin.
Mgr. Vlasta Večeřová
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Zápis do 1. třídy
Zápis do první třídy Základní školy a Mateřské školy
Skřipov, okres Opava, příspěvkové organizace pro školní
rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 11. dubna 2018 od
14:00 do 18.00 hodin v učebně 1. ročníku.

Koho se zápis týká?
Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2018 dovrší šesti let, a děti, kterým
byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky. Dítě, které
dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019, může být
přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou
přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince
2018, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro
přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2019,
jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Mgr. Eva Víchová

Zápis dětí do MŠ
Základní ustanovení:
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava, příspěvkové
organizace v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019.

Termíny zápisu:
• Středa 9. května 2018 Mateřská škola Hrabství: 13:00-16:30 hod.
• Čtvrtek 10. května 2018 Mateřská škola Skřipov: 13:00-17:00 hod.

Jak Příhlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Základní informace a pokyny pro rodiče
• Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
www.skripov.cz
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•
•
•

•
•

dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte
je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského
zákona)
Zákonný zástupce dítěte odevzdá v mateřské škole přihlášku (žádost), evidenční
list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.
Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle
stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí
dítěte do mateřské školy.
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti s povinnou předškolní
docházkou.
Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích
viz. webové stránky školy.
Náhradní termín lze domluvit na telefonním čísle: 553 781115
Mgr.Eva Víchová

Dětské zastupitelstvo
V letošním školním roce jsme se pilně připravovali na organizační výpomoc při
Pohádkových podzimních hrátkách - soutěživé odpoledne, pouštění draků.
Vyhodnotili jsme také výtvarnou soutěž Barevný podzim. 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. Nově jsme pro žáky
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vyhlásili soutěž Sníh, padá sníh. Soutěžili jsme také ve skoku snožmo z místa,
uspořádali turnaj v pexesu. Nezastupitelnou roli v naší činnosti mají dobrovolné
sbírky. Prodejem náramků v naší škole jsme získali částku 1980 Kč, kterou jsme
odeslali na pomoc nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus. Zakoupením
magnetek, přívěsků, reflexních srdíček a dalších drobných předmětů s výtěžkem
1985 Kč jsme přispěli na pomoc vážně nemocným dětem. Přispěli jsme nejen
Terezce na rehabilitace, ale i jiným dětem na zdravotní pomůcky a další nezbytné
vybavení.
O naší činnosti je možné se informovat na www stránkách školy.
Mgr. Vlasta Večeřová

www.skripov.cz
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Projekt Ekoškola
Na podzim 2017 jsme se zapojili do Mezinárodního projektu Ekoškola. Program
Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné
problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se stává něčím,
co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Formuje jejich postoje a chování.
Výzkum v ČR prokázal, že se žáci z Ekoškol v porovnání s ostatními žáky chovají
k životnímu prostředí šetrněji, častěji třídí odpad, účastní se dobrovolných akcí
pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodu apod.
V listopadu si žáci jednotlivých tříd zvolili své zástupce a ti vytvořili Ekotým.
Jednou měsíčně se scházejí na schůzce Ekotýmu s koordinátorem EVVO a s paní
ředitelkou. Na jedné z prvních schůzek proběhla analýza toho, čím by se chtěli ve
škole zabývat. Ve vybraných tématech Voda, Energie, Odpady, Doprava, Prostředí
školy, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita a Klimatické změny si žáci školy vytyčili
dvě oblasti, kterými se chtějí v tomto roce zabývat, a to Odpady a Prostředím
školy. Proto byl vytvořen plán činností,co potřebujeme konkrétně ve škole
zlepšit. Pak jsme si naplánovali úkoly a cíle, které musíme splnit, abychom něco
změnili. Po čase nás bude čekat monitorování a vyhodnocování toho, co se nám
povedlo uskutečnit a co zatím ne. Ohledně odpadů se nám daří ve škole dobře
třídit, třídíme plasty, papír, komunální odpad, staré baterie a tonery. Žáci přišli
i s nápady, jak zlepšit prostředí školy, např. dát zrcadla do umývárek na WC,
hodiny do tělocvičny, apod. Věřím, že Ekotým obohacuje nejenom děti, ale i nás
dospělé. Můžeme v něm společně něco měnit a zlepšovat.
Tomáš Peterek

ZŠ A MŠ SKŘIPOV VYHLAŠUJE JIŽ TRADIČNÍ

SBĚR PAPÍRU 21.-25. 5. 2018
KDE
- budova ZŠ přízemí
KDY
- úterý
- středa
- čtvrtek
- pátek

7.10 - 7.50 a 13.00 - 15.00
7.10 - 7.50 a 12.30 - 13.30
13.00 - 15.00
7.00 - 7.50 a 12.30 - 13.30
UPOZORNĚNÍ!!!!

PAPÍR MUSÍ BÝT VYTŘÍDĚNÝ (KARTONY ZVLÁŠŤ, LETÁKY ZVLÁŠŤ APOD.)
A PEVNĚ SVÁZANÝ!!!
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Lyžařský výcvik
Na konci ledna (22.-26. 1.) 2018 jsme se s žáky 5. a 7. třídy zúčastnili zimního
ozdravného pobytu a lyžařského kurzu, který proběhl na Pradědu v Jeseníkách.
Byli jsme ubytováni v horském hotelu Figura a sjezdovky jsme měli doslova za
humny. Dokonce nám přálo i počasí.Žáci byli rozděleni podle svých lyžařských
dovedností do tří lyžařských a jednoho snowboardového družstva. Nakonec
se základy lyžařské techniky naučili všichni zúčastnění, i když to někdy stálo
instruktory pevné nervy.
Kromě lyžování jsme s žáky navštívili i bazén na chatě Ovčárně, kde se do sytosti
vyřádili. Jeden večer jsme podnikli také krátkou bojovou výpravu na chatu
Barborku a zpět.
Domů jsme se vrátili unaveni, ale snad spokojeni.
Sportu zdar a lyžování zvláště…
Jana Durčáková

Festival Jeden svět
Dne 19. 3. 2018 navštívili žáci 8. třídy dokumentární festival Jeden svět v Opavě.
Festival Jeden svět se během 20 let stal jedním z největších dokumentárních
festivalů s tématikou lidských práv na světě. Pořádá jej společnost Člověk v tísni,
která se zabývá také humanitární pomocí. Festival se věnuje rozmanité tématice,
od lidských práv, politických kauz, rozvojových témat, sociálních otázek až po
životní prostředí či životní styl.
Promítání filmu spolu s besedou se uskutečnilo v Obecním domě v Sále
purkmistrů. Žákům byl vybrán film „Neslyšící syn“, který se zabývá životem
člověka s handicapem a jeho rodinou.
Snad naše žáky tento festival zaujal a do budoucna navštíví i další projektové
filmy, například se svými kamarády či rodiči. Aby té kultury nebylo málo,
před zahájením projekce navštívili žáci Dům umění v Opavě, kde se zúčastnili
animačního programu k výstavě Káji Saudka na téma Komiksová tvorba.
Jana Durčáková

Zájezd do Velké Británie 2018
Po čtyřleté přestávce naše základní škola opět zorganizovala studijně pobytový
zájezd do Velké Británie, kterého se v termínu od 22. dubna do 28. dubna 2018
zúčastní dvacet žáků ze sedmé až deváté třídy. Za místo pobytu bylo tentokrát
vybráno romantické pobřežní město Brighton, kde budeme ubytováni v rodinách
a kde bude v místní jazykové škole probíhat dopolední výuka anglického jazyka,
www.skripov.cz
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jejíž kvalita je garantována organizací BritishCouncil. V odpoledních hodinách
jsou připraveny zájezdy, v rámci kterých navštívíme například prehistorickou
památku Stonehenge, rozlehlý zámek ArundelCastle, mořské útesy BeachyHead
a SevenSisters, letovisko Eastbourne, město Hastings s pašeráckými jeskyněmi,
hlavní město Londýn a mnoho dalších zajímavých míst. Jsem si jista, že se zájezd
povede a všichni budou maximálně spokojeni.
Mgr. Martina Bálová

Vlajka pro Tibet
MŠ a ZŠ Skřipov, přísp.o. se zapojila do akce „Vlajka pro Tibet“
Od pátku 10. března byla na škole vyvěšena tibetská vlajka na podporu a ochranu
lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Tento den připadl na jarní
prázdniny, proto vlajka visela ještě celý další týden, který byl ve škole věnován
diskuzi o lidských právech, a ke zhlédnutí byly také připraveny různé filmy,
týkající se Tibetu. Blíže jsme poznávali Tibet, jeho polohu, hory a řeky, podnebí,
rostliny a zvířata. Zkoumali jsme jeho kulturu, historii a náboženství. Žáci si mohli
vyzkoušet zpracování mandaly, nakreslit tibetskou vlajku nebo jinak výtvarně
ztvárnit danou problematiku, zjistit, co měl společného náš bývalý prezident
Václav Havel s Dalajlámou a jak často byl Dalajlama v ČR.

Co je akce Vlajka pro Tibet?
Dne 10. března 2018 si připomene 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Více než milion
Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech
a v důsledku hladomoru. Počet tibetských uprchlíků se dnes odhaduje na 180 000.
Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní
Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce ji
v ČR podpořilo 97 škol a 753 měst a obcí.
Před dvaceti lety, 17. 11. 1989, jsme se po více než čtyřech desetiletích totalitní
vlády komunistické strany stali demokratickou a svobodnou zemí. Ve stejném
roce obdržel současný tibetský Dalajlama Nobelovu cenu míru. Symbolicky ji
věnoval Tibeťanům - malému národu ve střední Asii. Tibet je okupovanou
zemí téměř 59 let. Na nelehký život pod nadvládou Čínské lidové republiky
dohlíží v samotném Tibetu, dnes Tibetské autonomní oblasti, přibližně 250 000
příslušníků čínské lidové armády.
Jako Tibeťan budete v důsledku masivního přesídlování čínských obyvatel na území
Tibetu národnostní menšinou ve vlastní zemi, setkáte se s rasovou diskriminací. Je
velmi pravděpodobné, že budete nevzdělaný, nezaměstnaný nebo budete žít pod
14
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hranicí chudoby. Pokud se vám podaří studovat, nebude vám ve většině případů
umožněna výuka ve vašem rodném jazyce. Vaše kulturní zvyky a tradice budou
zakazovány nebo omezovány. Narazíte na omezování svobody tisku, cenzuru
a internetovou cenzuru. Velmi silně si uvědomíte omezování osobní svobody,
svobody názoru a projevu, shromažďování nebo náboženského vyznání.
Pokud například v Tibetu vyvěsíte tibetskou vlajku, zazpíváte tibetskou hymnu
nebo nenásilně upozorníte na porušování lidských práv, můžete být zatčen,
vězněn, mučen, souzen a odsouzen a to bez práva na obhájce nebo řádný soudní
proces. To všechno bez ohledu na to, že se Čína paradoxně zavázala k dodržování
Deklarace lidských práv jako jedna z prvních zemí již v roce 1948.
Pokud vám čínský politický systém, uplatňovaný v Tibetu, nápadně připomíná
některé z represí, které jsme my sami zažili na vlastní kůži v průběhu čtyřicetiletého
působení komunistické nadvlády, o to naléhavěji vyznívá žádost o projev solidarity
s podobně zkoušeným národem, který svou demokracii a svobodu dosud
nevybojoval. Demokracie by totiž neměla být výsadou ale právem, stejně tak by
lidská práva měla být přirozeně nadřazena ekonomicko-politickým zájmům.
Více informací o akci „Vlajka pro Tibet“ se můžete dočíst na stránkách lungta.cz,
odkud byly čerpány informace pro tento článek.
Tomáš Peterek

Aktivity ve Školní družině
Koncem listopadu jsme se zúčastnili vánoční
výtvarné soutěže na téma „Vánoční svíčka“,
vyhlášené Masarykovou střední zemědělskou
školou v Opavě. Celou výstavku vánočních
svíček jste mohli zhlédnout na X. ročníku
Adventu v zemědělské škole, který se konal
koncem listopadu. Umístili jsme se na
krásném 2. místě. Naši žáci obdrželi diplom
a velkou sladkou odměnu.
V lednu se u nás rozjelo turnajové klání
mezi žáky v deskových hrách - v Dámě,
v Člověče, nezlob se, v Pojď si hrát a také
turnaj ve stolním fotbale. V 1. třídě
pak proběhl turnaj „O nejrychlejšího
golfového hráče a hráčku“. Na stupních
vítězů zazářili ti nejlepší a získali diplom a sladkou odměnu. Od začátku roku
se v družině věnujeme projektu Moře a oceány. Při jeho realizaci využíváme
různé pracovní postupy a výtvarné techniky,jako např. výrobu mořských korálů
z lepících tyčinek do tavné pistole, kresbu medúz pomocí soli, výrobu chobotnic
www.skripov.cz
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z vlny a mořských zvířat z keramiky, výrobu leporela s mořskými zvířaty. Žáci
3., 4. a 5. třídy si připravili zajímavé referáty o daných mořských zvířatech,
oceánech, rostlinách a např. i o podmořských sopkách. Žáci při projektu využívali
mnoho knih a encyklopedií s danou tématikou.
Maškarní rej proběhl 31. ledna na počest žáků 1. třídy, kteří obdrželi své první
vysvědčení. Naše odpoledne jsme si užívali při rytmech taneční hudby a různých
zábavných soutěžích. Letos jsme si také užívali sněhových hrátek a stavěli
sněhuláky. V únoru jsme vyrazili do lesa za zvířátky ke krmelci a přinesli jim také
něco k jídlu. Ve dnech 24.-25. 3. 2018 proběhla v Jakubčovicích Jarní výstavka,
kde jste mohli zhlédnout jak výrobky žáků z projektu Moře a oceány, tak i výrobky
s jarní tématikou.
Další aktivity žáků můžete zhlédnout na webových stránkách školy: http://www.
zsamsskripov.webpark.cz/ v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINY.
Za ŠD Bc. Jitka Dudysová

Dětský maškarní ples
V sobotu 17. března 2018 odpoledne se konal v KD Hrabství jako každý rok
Dětský maškarní ples. Rodiče dětí ze ZŠ a MŠ ve Skřipově a v Hrabství a členové
SRPDŠ připravili dětem krásné odpoledne, plné zábavy a skvělého občerstvení.
Program plesu tento rok zajistila SVC Opava pod vedením paní Montagové.
Plesu se zúčastnilo 91 dětí a 98 dospělých. Děti si zasoutěžily a společně si
i s rodiči zadováděly při tanci. Vrcholem plesu byla bohatá tombola pro všechny
děti a losování vstupenek o ceny. Nemilým zpestřením byl výpadek elektrického
proudu, který nás naštěstí překvapil až během závěrečného losování, ale zábavu
nepřerušil.

Velké díky patří všem rodičům, sponzorům, obci a samozřejmě škole. Jejich
zásluhou jsme mohli maškarní ples pořádat. Děkujeme i dětem, které se podílely
na přípravě maškarního plesu a tomboly, Makové panence a motýlu Emanuelovi za
prodej občerstvení a všem v kuchyni za jejich pomoc i všem ostatním, kteří jakkoli
pomohli také při úklidu sálu po plese. Vaše podpora nám velmi pomáhá, těšíme
se na další spolupráci při akcích, jejichž výtěžek bude opět použit ve prospěch dětí
Doufáme, že se všichni sejdeme za rok znovu.
S úctou za SRPDŠ Malohlavová Hana a Stecjuková
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Kdy na fotbal? JARO 2018
Rozpis utkání - muži III. třída sk. „C“ - ONDRÁŠOVKA
Horní Lhota :

Skřipov

SO

24. 3. 2018

15:00

SO

31. 3. 2018

15.30

Skřipov :

NE

8. 4. 2018

15:30

Větřkovice :

Skřipov

NE

15. 4. 2018

16:00

Raduň :

Skřipov

SO

21. 4. 2018

16:00

Skřipov :

SO

28. 4. 2018

16:30

P. Polom „B“ :

Skřipov

SO

5. 5. 2018

16:30

Skřipov :

Hrabyně

SO

12. 5. 2018

16:30

Těškovice :

Skřipov

Komárov

Chvalíkovice

Skřipov :

volno

NE

27. 5. 2018

17:00

Kyjovice :

Skřipov

SO

2. 6. 2018

17:00

Skřipov :

Budišovice

SO

9. 6. 2018

17:00

Skřipov :

Vávrovice „B“

SO

16. 6. 2018

16:00

Palhanec :

Skřipov

Rozpis utkání okresní soutěž dorostu - ONDRÁŠOVKA
:

Skřipov

13:00

Raduň :

Skřipov

13:00

Skřipov :

P. Polom

Skřipov :

volno

SO

7. 4. 2018

12:30

NE

15. 4. 2018

SO

21. 4. 2018

Jakartovice

SO

5. 5. 2018

13:30

Skřipov :

Chuchelná

SO

12. 5. 2018

13:30

Skřipov :

V. Hoštice

SO

19. 5. 2018

14:45

SO

26. 5. 2018

14:00

Skřipov :

SO

2. 6. 2018

14:00

Otice :

www.skripov.cz

Chlebičov

:

Skřipov
Štěpánkovice
Skřipov
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Rozpis utkání - Mladší žáci 1+5 - Zelený pažit
Skřipov :

NE

22. 4. 2018

10:00

ÚT

1. 5. 2018

17:00

:

Skřipov

ČT

3. 5. 2018

17:30

P. Polom :

Skřipov

NE

13. 5. 2018

10:00

Skřipov :

Vřesina

SO

19. 5. 2018

15:00

Sosnová :

Skřipov

NE

27. 5. 2018

10:00

Skřipov :

Strahovice

ST

6. 6. 2018

17:00

Otice :

Litultovice

Těškovice

Skřipov

Rozpis utkání Starší přípravka 1+5 sk. „B“ Strojírna Vehovský
ČT

5. 4. 2018

16:00

P. Polom :

Skřipov

PO

16. 4. 2018

17:30

Kylešovice „A“ :

Skřipov

SO

21. 4. 2018

11:00

Skřipov :

Raduň

NE

29. 4. 2018

10:00

Březová :

Skřipov

SO

5. 5. 2018

11:30

Skřipov :

Štítina

SO

12. 5. 2018

11:30

Skřipov :

V. Hoštice

ČT

17. 5. 2018

17:00

Hradec nad M. :

SO

26. 5. 2018

12:00

Skřipov :

NE

3. 6. 2018

14:00

Sl. Opava „A“ :

Skřipov
Budišovice
Skřipov

Fotbalové soustředění
Termín soustředění jsme naplánovali na konec února do ověřené destinace,
Valašské Bystřice. Zúčastnili se členové mužského družstva i dorostu v počtu
13 hráčů. Trefili jsme se do nejhoršího zimního období, kdy teploty klesaly až
k -20 stupňům a počasí a nemoc dost ovlivnily samotnou účast na soustředění.
Tréninky byly rozděleny na delší výběhy pro získání kondice, tréninky na místním
hřišti a také jsme využili školní tělocvičnu s posilovnou. Po večeři jsme relaxovali
v bazénu a vířivce v nedalekém Rožnově. Večerní volný program každý trávil svým
způsobem. Někdo hrál poker a jiné karetní hry, mini fotbálek a někteří ladili
fotbalovou formu na playstationu při hraní hry FIFA :-). Bylo jedno, jak se kluci
večer bavili, ale v 9:00 byli všichni na tréninku a tam se nic neodpouští, každý
z účastněných do toho dal, co mohl. Postupně docházely síly a začala se projevovat
únava z připravené zátěže. Za mě osobně jsem s průběhem a přístupem všech
spokojen. Všichni to zvládli, nikdo se nezranil a po celou dobu panovala dobrá
atmosféra. Zázemí a prostředí hodnotím na výbornou, ve všem nám vyšli vstříc,
18
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a vše proběhlo bez problémů. Tímto chci poděkovat tamější obsluze za servis
a služby. Za všechny zúčastněné kluky děkuji Jirkovi Víchovi za organizaci celého
soustředění a přípravu tréninkových jednotek. Dobře víme, co to obnáší a že to
není jednoduché, takže, Jirko, DĚKUJEME.

Lukáš Bartusek, Jan Lubojacký, Olda Žák, Jiří Kubánek, Ondra Pokorný, Patrik Židek, Matěj Lauček,
Standa Pastyřík, David Binar, Aleš Střižík, Kuba Eller, OnďaEller, Ondra Bartusek, trenér - Jiří Vícha

Děkuji všem zúčastněným za přístup k tréninkům a věřím, že nám to něco dalo
a budeme naše soupeře v jarní části sezóny prohánět :-)
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol

Fotbalová přípravka a mladší žáci - zimní
příprava 2017/2018
Ani během zimního období týmy nejmladších fotbalistů TJ Sokol Skřipov
nezahálely. Podzimní část fotbalové sezóny jsme s dětmi zakončili na dvakrát, a to
28. října zhlédnutím druholigového fotbalového zápasu SFC Opava na stadionu
v Městských sadech s pražským týmem FK Olympia, a před Vánocemi ještě
přátelským posezením i s rodiči v jídelně naší základní školy. Pro nepřízeň počasí
od konce podzimu trénujeme dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ. Děti jsou rozděleny
přibližně na ročníky 2005 až část 2008, které vede Radek Komenda, a část 2008
až 2011, které trénuji já. Tréninky byly zpestřeny několika přátelskými utkáními
a účastmi na halových turnajích. Netrpělivě již očekáváme příchod jarního počasí,
abychom mohli opět vyběhnout na přírodní trávník. Jarní část sezóny začíná týmu
starší přípravky prvním soutěžním zápasem 5. dubna a mladším žákům 22. dubna.
Podrobnější informace k soutěžním utkáním naleznete v přiložených rozpisech.
www.skripov.cz
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Závěrem děkuji za obětavost všem zúčastněným na tréninkovém procesu našich
fotbalových nadějí, všem rodičům, kterým není lhostejná činnost našeho spolku,
vedení TJ Sokol Skřipov, obci i základní škole. Dětem přeji, aby je neopouštělo
současné nadšení pro fotbal.
Za trenérský kolektiv Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

9. Slezský ples
Je to již dlouho, co se Slezský ples trvale začlenil do pelotonu skřipovských plesů.
Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy se 27. ledna za netradičně teplého
počasí konal v Kulturním domě v Hrabství v pořadí již 9. Slezský ples. Nutno říci,
že si tento ples vydobyl dobré jméno u mnoha lidí, bohužel však nebylo možné
vyhovět všem zájemcům, poněvadž zájem potenciálních hostů převyšoval kapacitu
sálu. Z toho důvodu také musely účastníky jako v roce minulém na ples dovézt
a zase z plesu odvézt dva autobusy.
Poté, co si hosté po příchodu do sálu odložili své věci v šatně, zanedlouho po
zahájení se mohli se vší libostí bavit a hlavně tančit za poslechu hudebních tónů
výtečné kapely BLANKYT, jež svým hudebním umem hosty doprovázela po celý
večer. Nejenomže v hlavním sále hrála kapela BLANKYT, ale i v takzvaném „pekle“
se o hudební projekci staral DJ Snail. Pravdou je, že hudba tvoří jeden z hlavních
pilířů plesu, avšak dalším pilířem, na kterém náš ples stojí, je skvělá kuchyně,
která si pro hosty každoročně připravuje dva druhy perfektních jídel. Pitný režim
byl pro hosty zajištěn klasicky ve dvou barech, kde si hosté mohli vybírat z pestré
nabídky. Průběh večera zpestřila a okořenila taneční skupina STYX z Bílovce,
jež svými tanečně akrobatickými kousky zanechala husí kůži na každém z nás,
poněvadž jejich vystoupení bylo opravdu dech beroucí. Během večera začal prodej
losů do naší věhlasné tomboly, jejíž repertoár čítal přes neuvěřitelných 300 cen.
To ale ještě nebylo vše, protože na účastníky čekalo sedm top cen, mezi nimiž
se nacházely například i dva víkendové pobyty či poukaz do ELEKTRA Špacír
apod. Mimoto na hosty čekala jedna cena na slosovatelný lístek z šatny. Losování
probíhalo od odbití půlnoci a myslím, že podle úsměvů na tvářích, byli hosté se
svými výhrami opravdu nad míru spokojeni. Po slosování velmi pestré tomboly
pokračoval ples za doprovodu hudební produkce kapely BLANKYT a DJ Snaila
až do třetí hodiny ranní, kdy byl oficiálně ukončen.
Mně nezbývá nic jiného, než zhodnotit ples jako velice úspěšný, dále pak
poděkovat všem hostům, kteří se našeho plesu zúčastnili, všem příznivcům, kteří
nám s organizací plesu pomohli, ale hlavně patří velký dík našim sponzorům,
kteří nás podpořili jak dary finančními, tak dary hmotnými. Všem patří velký dík!
Nicméně tímto článkem bych vás již nyní chtěl pozvat na jubilejní 10. Slezský
ples, jenž se bude konat 26. ledna 2019 opět v Kulturním domě v Hrabství.
Tomáš Dušek ml., člen SK Slezan Skřipov z.s.
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Kalendář akcí SK Slezan Skřipov z.s.
pro rok 2018
•
•
•
•

8. června utkání Sever vs. Jih + zábavné odpoledne pro děti
14. července nohejbalový turnaj
15. září zájezd do Ostravy - Dolní oblast Vítkovice
8. prosince Adventní zájezd do Prahy

Zahrádkáři Skřipov, spolek
pořádají pro Diakonii Broumov

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1 m2, 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 NEMOHOU:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v sobotu 12. května 2018 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. - moštárna Skřipov
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily.
Děkujeme za odevzdané věci.

www.skripov.cz
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Kněz, který měl být zapomenut
Uctění památky Mons. Vojtěcha Tkadlčíka
V neděli 11. února se uskutečnila ve farním kostele sv.
Jana Křtitele ve Skřipově vzpomínková mše s odhalením
pamětní desky bývalému knězi naší farnosti a pozdějšímu
děkanovi a univerzitnímu profesorovi teologické fakulty
v Olomouci Mons. prof. ThDr. Vojtěchovi Tkadlčíkovi.
V době politické nesvobody se stala naše obec na dlouhé
roky jeho domovem. Tady nalezl klid, skutečný domov,
“své“ farníky.
Jak již jsme psali v minulém čísle. Mons. prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík se narodil
8. 2. 1915 v chudé rodině v Kostelci u Kroměříže. 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, člověk s vysokým
morálním kreditem, který neztratil ani v době politické a občanské nesvobody.
Vystudovaný kněz, který celý život zasvětil pedagogické a badatelské činnosti
a službě Bohu. Byl mezinárodně uznávanou kapacitou v oboru staroslověnského
jazyka. Po Listopadové revoluci byl povolán znovu do Olomouce, kde pomáhal
obnovit činnost bohoslovecké fakulty a kde byl zvolen i jejím prvním děkanem
a posléze čestným děkanem
fakulty. 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 udržoval společenský a duchovní vztah k našemu kraji a obci Skřipov.
Loňský rok jsme si připomněli
smutné 20. výročí úmrtí tohoto mimořádně lidsky poctivého, vzdělaného a službě Bohu
oddaného člověka. Proto se
obec Skřipov ve spolupráci
s kostelní radou farnosti rozhodla připomenout památku
Mons. Vojtěcha Tkadlčíka
a odhalit mu pamětní desku
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v našem kostele. Vzpomínkového aktu, kdy byl farní kostel plný farníků a doslova
„praskal ve švech“, se mimo jiné zúčastnili:
• otec biskup, Jeho Excelence Mons. Mgr. Martin David z ostravsko-opavské
diecéze
• 1.náměstek pro kulturu a památkovou péči hejtmana Sm kraje,
Mgr.et Mgr. Lukáš Curylo
• proděkan teologické fakulty UP v Olomouci, Mgr. ThLic. Tomáš Parma, PhD
• zástupce arcibiskupství olomouckého, P. Ing. Vojtěch Kološ
• opavský děkan, P. Jan Czudek, PhD
• zástupci rodiny Mons. Vojtěcha Tkadlčíka z Karlovic u Holešova, Brna a Třebíče
Věříme, že i tímto slavnostním aktem pomůžeme zařadit Mons. Vojtěcha
Tkadlčíka a jeho působení v našem kraji do povědomí široké veřejnosti. A jeho
život vysokých morálních zásad se stane příkladem pro nás pro všechny.
Současně děkujeme obci Skřipov a farní radě za spolupráci při organizaci této
vzpomínkové akce, která měla veliký ohlas i mimo naši farnost a byla velmi kladně
hodnocena také naší diecézí a arcidiecézí v Olomouci.
Milan Lindovský

Při příležitosti vzpomínkové akce na Mons. Vojtěcha Tkadlčíka si připomeňme
také jeho hospodyni paní Marii Řičicovou z Vnorov, která ho po dlouhá léta
doprovázela na jeho kněžské pouti.
Ze vzpomínek synovce paní Řičicové byl „pan doktor“ roku 1967 přeřazen do
obce Vlkoš, kde mu jeho teta dělala kuchařku. V roce 1968 ho následovala do
Olomouce. Životní cesta je roku 1974 zavedla do Skřipova, kde společně s paní
Marií určitou dobu pobývala i její maminka. Po listopadu 1989 se s ním opět vrací
do Olomouce, kde se mu i nadále starala o jeho domácnost.
Starší si určitě pamatují, že jsme jí i přes její pokročilý věk říkali „slečno“.
Pamatujeme si na její vnorovské koláčky, které měla vždy připravené k pohoštění.
V péči měla nejenom faru, ale i provoz kostela. Společně s rodiči připravovala na
faře také oslavu pro děti, které přijaly první svaté přijímání. Každý, kdo s ní přišel
do styku, má na ni své vzpomínky.
Zemřela v 75 letech roku 1995 v Olomouci po krátké nemoci a je pochována ve
svém rodišti, ve Vnorovech. Jejího pohřbu se také zúčastnilo hodně občanů naší
obce.
Veronika Víchová

www.skripov.cz
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Poděkování rodiny Mons. Vojtěcha Tkadlčíka
Vážený pane starosto,
dovolte, abych Vám vyjádřil upřímné poděkování za uspořádání slavnostního
vzpomínkového aktu na našeho strýčka Vojtěcha. Poděkování patří zejména těm,
kdo přišli s myšlenkou vzpomenout na jeho působení ve Skřipově. Pak už začala
náročná organizační příprava ze strany obce a farní rady. Vše vyvrcholilo v neděli
perfektním způsobem.
Začalo to organizací dopravy hasiči, umožněním prohlídky a fotografováním
nezaplněného kostela, panelů s fotografiemi ze života farnosti v období strýčkova
působení ve Skřipově. Krásná byla i květinová výzdoba. Následovalo neformální
přivítání se snídaní v nové faře.
Velkým zážitkem byla slavnostní mše svatá za účasti vzácných celebrantů,
slavnostních řečníků a ministrantů. Zmínit musím i hudební doprovod.
Poděkování patří za chutný oběd. Předání pamětní listiny a perníku se siluetou
kostela nás mile překvapilo.
Bylo krásné poznat, že ve vaší obci je mnoho obětavých a šikovných občanů. Totéž
platí i pro farní radu.
Omlouvám se, že reaguji se zpožděním. Byl to pro mne hluboký zážitek, který jsem
musel napřed vstřebat. Současně musím říci, že z něj budu ještě dlouho žít.
Upřímné díky a Pán Bůh zaplať.
Ing. Petr Tkadlčík (synovec) s manželkou Silvií
Ing. Pavel Tkadlčík (synovec) se syny Pavlem, Radimem, dcerou Blankou a její
rodinou
Mgr. Alena Enenklová (neteř) s dcerou Terezií
Třebíč 14. 2. 2018

Křížová cesta obcí
Stejně jako minulý rok i letos na Velký pátek uskutečníme křížovou cestu naší obcí,
při které v průvodu projdeme některými ulicemi a na připravených zastaveních se
krátce pomodlíme.
Za farnost Skřipov Pavla Halfarová
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Vzpomínka na vánoční punč na Staré kolonii
Skřipovská část Stará kolonie v předvánoční
sobotu 23. 12. zažila již 2. ročník Vánočního
punče s ochutnávkou vánočního cukroví.
Sousedé se sešli téměř v plném počtu, ochutnali
vzorky vánočního cukroví, které donesli, popili
vánočního punče vyrobeného podle tajného
starokolonijního receptu a zejména se setkali
staří, mladí a popovídali si.
A to by měl být smysl Vánoc, vzájemně se setkávat a povídat si a poznávat soused
souseda a rodiny navzájem. Věříme, že tato informace o naší aktivitě vyburcuje
i ostatní občany Skřipova a Hrabství k obdobným občanským aktivitám.
Milan Lindovský

MASÁŽE
Nabízím klasické relaxační a sportovní
masáže v pohodlí Vašeho domova.
Přijedu k Vám s lehátkem a veškerým
vybavením.
Mob.: 605 332 317
Facebook: Masáže Martin Dudys
Dárkové poukazy a permanentky

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 6. 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: Březen 2018

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

DNE MATEK,
která se bude konat v neděli 13. 5. 2018
ve 14:00 hod. v KD v Hrabství
Program:
 Vystoupení dětí MŠ Hrabství a MŠ Skřipov
 Pohádka „Zlatovláska“ v podání žáků ZŠ Skřipov

Těšíme se na Vaši účast

Děti a žáci ZŠ a MŠ Skřipov

Přes registrační formulář na adrese: skripov.mobilnirozhlas.cz
Vyplněním registračního letáku (příloha tohoto zpravodaje), který stačí
vyplnit a doručit na úřad.

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Na
listinné podobě z druhé strany přiloženého registračního letáku.

K dispozici bude také aplikace ke stažení na webových stránkách
www.ouskripov.eu





Jak se zaregistrovat?

Registrace je ZDARMA, informace jen takové, o které máte zájem.

zavádíme u nás moderní službu, díky které budete včas informováni
o tom, co vás zajímá. Zaregistrujte se a následně budete zdarma dostávat
zprávy o aktuálním dění v naší obci (kultura, sport, informace
o plánovaných výpadcích energií, změna ordinačních hodin lékaře apod.)
pohodlně do vašeho telefonu či e-mailu.

Vážení občané,

Skřipov zavádí Mobilní rozhlas

