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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok proběhl ve znamení kulatého výročí založení Československé republiky.
I my jsme stáli před rozhodnutím, jak se důstojně těchto oslav chopit. Nakonec
jsme se rozhodli pro dvě, trochu odlišné oslavy. Jednu v září, kdy pěkně vycházel
termín státního svátku Sv.Václava, patrona české země, a byl předpoklad pěkného
počasí, což se také potvrdilo, a druhou na neděli 28.října, pojatou více oficiálněji.
Je na místě všem, kteří se na průběhu podíleli, poděkovat, byly to organizačně
náročné akce v krátkém sledu za sebou. Na organizaci se podíleli především členové
JSDH Hrabství, SDH Hrabství, SDH Skřipov, ČČK Hrabství, SRPDŠ při ZŠ
a MŠ Skřipov, TJ Sokol Skřipov, ZŠ a MŠ Skřipov, pan farář Mário Račko, pan
Radek Kubánek a opomenout nesmím zastupitele a zaměstnance obce. Z reakcí
účastníků obou akcí můžeme říci, že se opravdu vydařily a že toto krásné a důležité
výročí jsme oslavili, jak se patří.
V současné době probíhají v obci tři investiční akce. Dvě z nich jsou téměř
dokončené, u zastávek zbývá dodávka osvětlení a vitrín a úprava okolí u zastávky
v Hrabství, u chodníku na hřbitově ve Skřipově čekáme na dodání osvětlení. Zde
patří poděkování paní Mazurové, manželům Binarovým a farnosti za spolupráci
a pomoc při realizaci těchto staveb. Třetí akcí je rekonstrukce šaten na hřišti
ve Skřipově. Zde bych chtěl uvést hlavně jednu skutečnost, která není příliš
v povědomí občanů, a to, že se jedná o budovu v majetku obce, nikoli Sokola. Je
to také poslední budova, do které obec prozatím nic neinvestovala, a je důležité,
aby především mládež měla k dispozici zázemí, které odpovídá dnešní době.
To, že je to poslední budova, do které nebylo investováno, neznamená, že touto
investicí máme hotovo. Chystáme se pokračovat v opravách na hasičské zbrojnici
ve Skřipově a čeká nás oprava střechy na základní škole. Projektů, které jsou před
námi, je stále více než dost. Řekl bych, že stále hasíme ty nejpalčivější problémy
podle svých možností a ještě nějakou dobu budeme. Se sestavením priorit nám
pomůže Strategický plán rozvoje obce, na jehož tvorbě se budete podílet také vy,
občané.
V říjnu proběhly komunální volby, jejichž podrobné výsledky jsou uvedeny dále
ve Zpravodaji. Já bych chtěl poděkovat za vyslovenou důvěru všem zastupitelům
minulého volebního období. Vaše hlasy těmto zastupitelům nás utvrzují v tom,
že svou práci dělali dobře, a za jejich práci jim patří poděkování. I v následujícím
období budeme dělat vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Věřím, že nově
zvolení zastupitelé budou posilou a přínosem pro další rozvoj naší obce.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým, jménem zastupitelstva obce a zaměstnanců
obce popřál krásné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich rodin a do nového
roku 2019 mnoho štěstí a zdraví!
Radim Čech, starosta obce
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Co se událo?
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce ve Skřipově
5.–6. 10. 2018
Počet všech zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasovacích lístků
Účast voličů v %

Skřipov
579
374
3666
64,59

Název strany, hnutí, koalice

Skřipov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pro rozvoj obce II.
Eva Ulmanová
Eva Víchová
Radek Březina
Stanislav Kyjovský
Luboš Švidrnoch
Dagmar Horáčková
Ondřej Havlík
Jakub Poltier
Hana Malohlavová
Tomáš Vontorek
Luděk Štalmach

SNK – Občanům Skřipova a Hrabství
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

105
180
78
41
68
17
92
52
56
24
18
731
Skřipov

Tomáš Dušek
Ondřej Hořín
Radovan Dušek
Petr Vícha
Josef Beil
Jan Tureček
Vojtěška Lindovská
Miloš Cihlář
Eva Juchelková
Petr Ševčík
Monika Horáková

99
72
93
77
72
55
72
50
59
58
51
758

Pro rozvoj obce I.

Skřipov

Radim Čech
David Ulman
Jiří Šalata
Jan Vaněk
Radomír Drašák

www.skripov.cz

269
152
114
99
196

Hrabství
228
149
1569
65,35
Hrabství Celkem
96
86
74
49
29
47
10
19
12
3
81
506

201
266
152
90
97
64
102
71
68
27
99
1237

Hrabství Celkem
15
64
16
11
3
48
16
4
5
2
5
189

114
136
109
88
75
103
88
54
64
60
56
947

Hrabství Celkem
134
110
41
107
64

403
262
155
206
260

Celkem
807
523
5235
64,80
Přepoč.
mandáty
X
X
X

Přepoč.
mandáty
X
X

Přepoč.
mandáty
X
X
X
X
X

5

6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Martina Petrášová
Viktor Cihlář
Luděk Adamec
Zbyněk Mazur
Hana Stanovská
Věra Havrlantová

120
140
71
121
83
94
1459

64
36
80
31
30
103
800

Pro rozvoj obce I.

Skřipov

Karel Hon
Zbyněk Galdia
Miroslava Blair
Milan Lindovský
Václav Šumšal
Jiří Halfar
Vladimír Vavrečka
Jan Melecký
Jiří Balnar
Josef Vícha
Pavel Mazur

111
64
89
107
41
64
48
61
43
50
40
718

184
176
151
152
113
197
2259
Přepoč.
mandáty
X

Hrabství Celkem
18
4
4
14
1
4
3
8
2
11
5
74

129
68
93
121
42
68
51
69
45
61
45
792

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
1.kolo – účast
5. – 6. 10. 2018
Počet všech zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Účast voličů ve volbách v %

Poř.
1
2
3
4
5
6
7

6

Jméno kandidáta
Josef Vícha
Petr Pavlíček
Kamil Běrský
Vlastimil Kupka
Vladimír Tancík
Herbert Pavera
Simona Horáková
CELKEM

Skřipov
579
277
264
47,84

Hrabství
228
112
110
49,12

2. kolo – účast
12. – 13.10.2018
Celkem
807
389
374
48,2

1. kolo-platné hlasy
Skřipov
Hrabství
Celkem
28
28
56
12
0
12
13
2
15
33
4
37
56
15
71
68
38
106
54
23
77
264
110
374

Skřipov
577
95
95
16,46

Hrabství
228
44
44
19,29

Celkem
805
139
139
17,26

2. kolo-platné hlasy
Skřipov
Hrabství
Celkem
60
35
95

28
16
44

88
51
139
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Modernizovali jsme autobusové zastávky
Z dotace Moravskoslezského kraje byly modernizovány zastávky ve Skřipově
i v Hrabství. Stav čekáren před jejich rekonstrukcí byl již velmi špatný, ve Skřipově
se bortila celá zadní strana, v Hrabství byl špatný nejen stav technický, ale také
estetický. V novém roce nás ještě čekají malé dodělávky v podobě nového povrchu
komunikace, vnitřního osvětlení zastávek a výsadby zeleně. Ale již teď myslím, že
můžeme říci, že se čekárny stanou všem cestujícím útočištěm před větrem a zimou.

před

Skřipov

po

před

Hrabství

po

Chodníky na hřbitově
Stav zpevněných ploch na hřbitově byl již žalostný. Proto máme radost z velmi
zdařilé obnovy. Společně s výkopovými pracemi okolo chodníků byly rozvedeny
přívodní kabely k veřejnému osvětlení hřbitova a také vybetonován nový základ
pod schody u hlavního vstupu do kostela sv. Jana Křtitele. Bohužel z důvodu
dlouhé objednací doby svítidel proběhne jejich montáž v novém roce, jakmile to
klimatické podmínky dovolí.
V jarním období bychom také chtěli upravit výsadbu před vstupem do kostela.
Posuďte sami, jak okolí kostela prokouklo :-).

www.skripov.cz
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před

Chodníky na hřbitově

po

Spouštíme nový web
Vážení spoluobčané,
máme radost, že vám můžeme představit nový web naší obce. Naším cílem bylo
změnit kabát stávajícího webu, který nejen obsahoval řadu neaktuálních informací,
ale byl již těžko přehledný. Většina jeho obsahu byla na nový web buď přenesena,
doplněna či aktualizována.
8

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Jak sami uvidíte, novému webu k
dokonalosti ještě ledaco chybí. Jsou zde
prázdné nebo ne zcela zaplněné rubriky,
na jejichž obsahu teprve pracujeme, při
přenosu dat se možná vyskytly i drobné
chyby. Budeme vám vděčni za každý
tip či upozornění, které můžete posílat oficiálně na email: ouskripov@email.cz
Páteř webu, tedy aktuality, kalendář akcí, důležité úřední informace a úřední deska
již plně fungují, co se týká ostatních informací…práce na webu nekončí nikdy :-)
Pro odběr aktuálních informací máte stále možnost zaregistrovat se přímo na
hlavní stránce do Mobilního rozhlasu či sledovat Facebook obce, žádná nová
zpráva vám pak neunikne.
Doufáme, že se vám nový web bude nejen líbit, ale bude i funkčně sloužit.

Oslavili jsme 100 let republiky
28. září a 28. říjen zůstanou v naší mysli jako krásné dny, kdy proběhly
v obou částech naší obce oslavy na počest 100 let od vzniku samostatného
československého státu. Při této příležitosti byly vysazeny starostou Ing. Radimem
Čechem a místostarostkou Evou Ulmanovou lípy, které budou budoucím
generacím připomínat toto významné výročí.
Připomenutí této události jsme pojali v září zábavně a vzpomínkově a v říjnu více
oficiálně.
Dne 28. 9. 2018 celá akce proběhla v místní části Hrabství. Lípa byla vysazena na místě, kde původně stála obecná škola, která vyhořela při osvobozování
obce v roce 1945. Z tohoto místa se odebral průvod tvořený spolky a místními
občany přes vesnici ke kulturnímu
domu. Dobovou atmosféru první republiky připomínali občanům vojáci
v rakousko-uherských uniformách,
spolek historických cyklistů z Bílovce,
mistr kovář či skřipovští hasiči s jejich
historickou hasičskou stříkačkou, stánek Máma mele kafe, stáneček Koloniál František, kde se pro zájemce za
zvuku flašinetu vyráběla cukrová vata.
Velkému zájmu se těšila výstava historických fotografií obyvatel žijících
v obci v době vzniku republiky, historické snímky budov v porovnání s jejich dnešní podobou či kroniky a pamětní knihy obce. Občané si také mohli zakoupit publikaci pana Radka Kubánka věnovanou
www.skripov.cz
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historii obce. K poslechu
hrála Dechová hudba Slatina, cimbálová muzika Opavští gyzdi a místní skupina
K.A.O. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky,
malování na obličej a různé atrakce. Všechno toto
společně se skvělým jídlem,
vynikající kávou a krásným
počasím přineslo návštěvní-

kům oslav nevšední zážitek.
A co se dělo v říjnu? Den vzniku československého státu začal oficiálně slavnostní
mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele za účasti starosty, místostarostky a zastupitelů
obce. Následoval průvod k základní škole, kde byla požehnána lípa za doprovodu
Dechové hudby Slatina. Zábavnější část dne připadla na odpoledne, kdy žáci
a kantoři ZŠ a MŠ Skřipov připravili pro návštěvníky výstavy a školní akademii
na téma „Významné milníky naší vlasti“. V naší mysli nenávratně zůstanou
všechny okamžiky historie naší země, které nám děti připomněly. A jelikož víme,
že v blízkém okolí neproběhla podobná akce, o to víc nás těší, jak jste se na těchto
oslavách podíleli a bavili se. Naši předkové by byli patřičně hrdí. Ještě jednou
mnohokrát děkujeme.
V souvislosti s oslavami bychom vám rádi připomněli naše webové stránky, na
kterých v sekci aktuálně naleznete jak fotogalerii, tak i videozáznam ke stažení.
V případě vašeho zájmu lze záznam nahrát také na DVD.
Dovolte nám podělit se o reakce na oslavy 100 let republiky. Jelikož o krásnou
atmosféru se postaral každý z vás, kdo si přišel tyto oslavy s námi užít, je poděkování
určeno i vám.

Poděkování
V pátek 28. září 2018 proběhly v Hrabství
s měsíčním předstihem oslavy k 100 letům vzniku
Československé republiky. Celá oslava začala
zasazením lípy a velkým průvodem přes obec ke
kulturnímu domu, kde se vše konalo. Krásnou
atmosféru zajistila velká účast obyvatel a nádherné zářijové počasí. Všichni hosté
byli s průběhem velice spokojeni. Nádherně byly připraveny výstavy. Nás se nejvíce
dotkla ta, která byla vytvořena z fotografií našich rodin, které již nejsou mezi
námi a na které vzpomínáme. Toto všechno dalo spoustu práce. A proto bychom
touto cestou chtěli poděkovat paní Evě Ulmanové a Radkovi Kubánkovi, kteří
do přípravy vložili spoustu svého času. Dále patří poděkování ČČK Hrabství,
10
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hasičům, myslivcům, obecnímu úřadu a všem ostatním,kteří se podíleli na
průběhu této akce.
Velké díky všem.
Klub důchodkyň z Hrabství

„Ocenění oslavy 100 let“
Dobrý den do mé rodné vísky :-), chtěl jsem vám už dávno poděkovat za
skvělé zážitky, spojené s oslavou 100 let republiky na hřišti v Hrabství. Rodiče
mě přesvědčili, abych si udělal čas a přijel. Můžu říct, že jsem byl akcí nadšený.
V Hrabství už nebydlím čtvrt století a vyskytuji se tam velmi zřídka. Spoustu lidí
jsem řadu let neviděl. Atmosféra byla příjemná a otevřená, všichni se chtěli družit
a bavit… Opravdu skvělý počin, máte moje velké uznání za nápad i organizaci.
Z Brna zdraví „navždy Hrabčák“.
Luděk Rychtar

Slavnostní vítání občánků a setkání s jubilanty
25. listopadu jsme v obřadní místnosti přivítali nejdříve jubilanty, následně nové
občánky. Tentokrát bylo v druhém pololetí oslavenců poskrovnu. Jubilantů bylo
pozváno pět, malých občánků čtyři. Děti ze základní a mateřské školy vystoupily
s hezkým programem.
Jubilanti obdrželi květiny a dárkové poukázky, rodiče pro své ratolesti finanční
částku a plyšovou hračku.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Co nás čeká?
Úřední hodiny obecního úřadu o vánočních svátcích
Obecní úřad bude ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. UZAVŘEN
Od 2. 1. 2019 bude obecní úřad opět v běžném provozu.

Svoz odpadu během vánočních svátků a v roce 2019
Vážení občané,
pro příští rok jsme pro vás připravili rozpis svozů odpadů v kalendáři, který je
uveden na zadní straně tohoto čísla zpravodaje. V tomto přehledu naleznete

www.skripov.cz
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barevně rozlišeny dny svozu komunálního a plastového odpadu, bioodpadu
i termíny velkoobjemového sběru.
• Domovní odpad – Během vánočních svátků bude probíhat svoz odpadu
v obvyklém termínu, tedy ve čtvrtek 27. 12. 2018.
• Plastový odpad - Svoz modrých pytlů s plasty 31. 12. 2018 bude zrušen.
Následující svoz proběhne 7. 1. 2019

Kovové popelnice končí, nová bude už jen plastová
Vzhledem k nízké životnosti plechových popelnic a jejich poškozování při
vyvážení bude svozová služba dodávat popelnice už jen plastové. Upozorňujeme
občany, že do plastových popelnic je zakázáno vhazovat horký odpad, například
popel, z důvodu možného vzniku požáru. V případě propálení nádoby bude nová
dodána pouze na vlastní náklady uživatele.

Ke svozu chystejte pouze popelnice, které jsou plné!
Vystavením poloprázdné nádoby na odpad zvyšujete náklady obce na odstraňování
odpadů.

Kontrolujte označení popelnic - Kódy
Opět připomínáme, abyste si před vystavením popelnicové nádoby před svůj dům
zkontrolovali, zda je na nádobě nalepený čtecí kód. Bez kódu nebude popelnicová
nádoba vyprázdněna.
Každá nádoba má být označena 2 ks kódů nad uchem – viz obrázek. Pokud si
všimnete, že máte pouze jeden nebo vám chybí oba, nahlaste neprodleně jeho
ztrátu e-mailem, telefonicky či osobně. Kódy dodává svozová služba SLUMBI, je
tedy nutné oznámit ztrátu co nejdřív, aby vám byl kód doručen včas.

Při ztrátě 1 ks kódu nahlaste emailem, telefonicky či osobně poslední čtyřčíslí
kódu a číslo popisné
V případě ztráty obou kódů, máte-li více kusů popelnic, nahlaste poslední čtyřčíslí
kódů vašich označených popelnic a číslo popisné.
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Tříkrálová sbírka K+M+B 2019
V sobotu 5. ledna 2019 budou obcházet naše domácnosti tříkráloví koledníci.
Výnos ze sbírky bude využit na pomoc nemocným seniorům a pacientům
v terminálním stádiu, o které pečuje naše ošetřovatelská, pečovatelská a mobilní
hospicová služba v domácím prostředí, lidem, kteří nemohou sehnat práci
z důvodů různých handicapů, lidem s mentálním a duševním onemocněním
a osobám s mentálním a zrakovým postižením.
Charita Opava

Ordinační hodiny – MUDr. Štencel Stanislav
Během vánočních a novoročních svátků je ordinace v provozu jen ve Skřipově:
čtvrtek

27. 12. 2018

7:00 - 12:00

pátek

28. 12. 2018

7:00 - 12:00

pondělí

31. 12. 2018

ORDINACE UZAVŘENA

Zima 1929 – úryvek z článku Týden.cz
Firma Ludvíka Rundta
z Frýdku lehla popelem
jen proto, že frýdeckým
hasičům zamrzla voda
v hadicích. Nebylo divu,
v den požáru klesla teplota
na 41 stupňů pod bod
mrazu. V uplynulém
týdnu jsme zažili sibiřské
zimy. Frýdečtí novináři v tu chvíli nemohli tušit, že zima z roku 1929 bude
klimatology skutečně vyhlášena za největší zimu dvacátého století. Od Silvestra
1928 až po 8. březen 1929 nikde v zemi nepřeskočila rtuť v teploměru pověstnou
nulu. Dokonce ani v pravé poledne. Zamrzly frýdecká Ostravice, Vltava v Praze,
Dunaj, Rýn i Baltské moře.
Zmrzlé dítě v kočárku - „Vše vázne, doprava i práce. Fronty na uhlí u nádraží
připomínají válku. Instalatéři nestačí rozmrazovat potrubí a železniční doprava
je ochromena,” uvedl Moravskoslezský deník v čase čtyřicetistupňových mrazů.
Největší mrazy uhodily kolem desátého února. „V noci na dnešek zmrzl na stráži
vojín 152. pluku v Olomouci a v Opavě zmrzlo dítě v kočárku,” napsal tentýž
deník v pondělí 11. února. Státní meteorologický ústav naměřil ono pondělí ráno
www.skripov.cz
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v Českých Budějovicích teplotu -41 stupňů Celsia, v Německém Brodě -36, ve
Slezsku -40 a na kbelském letišti -30 stupňů.
Ptáci v nůších - V pražských Riegrových
sadech byla 12. února nasbírána celá nůše
zmrzlého ptactva. Umírali i lidé. „Ve
Stropnici u Římova zmrzl vsedě u stolu
ve svém bytě muž. Byl sousedy nalezen
tak zmrzlý, že tvořil ledový rampouch,”
uvedly Lidové noviny. „Pomrzlo hodně
cikánů. Z věrohodného pramene dovídáme se, že v lesích za Štramberkem byl
spatřen vlk. Mnoho obcí na Šumpersku a Valašsku odříznuto od světa,” napsal
Moravskoslezský deník.
Mimořádně zajímavé jsou i dobové kronikářské záznamy obce.

Zima 1929 ve Skřipově
Tento kalendářní rok začal ve znamení pořádně tuhé zimy, na jakou jen málo lidí
pamatuje. Napadly ohromné spousty sněhu (3 m), že se nebylo možná na žádnou
stranu dostati. Spojení se světem bylo jednou 3-5 dní úplně přerušeno, pošta nejezdila,
autobus rovněž ne, telefonní dráty přetrhány, a že by se byl někdo někam odvážil, na
to ani nepomýšlel- kdo nemusel. K spoustám sněhovým přibyly ještě třeskuté mrazy.
Bylo naměřeno i 40°C pod nulou. Poměry těmi trpěly nejvíce zvěř a ptactvo. Hodně
ho pomrzlo. Rovněž zvěře. Zajíci i srnčí chodívali do zahrad do dvorů,ano i do stodol.
Všude je hlad, hlad a zima! Nebylo vzácností nalézti zmrzlého zajíce i na dvoře.
Vznikly proto veliké škody na zvěři samé. Jenom zdejšímu lesnímu úřadu bylo hlášeno
přes 20 zmrznutí srnčího. A kolik kusů se nenašlo! Kolik se jich stalo kořistí dravé zvěře
– lišek, psů, koček, ano i lidí- když se zvěř nemohla vysílením brániti. Zajíci natropili
též ohromných škod na stromoví. Ani pořádné ploty nic nepomohly, byly úplně zaváté.
Takové zimy už nepamatujeme. Vytanula mi na mysli myšlenka, v jakých podmínkách
žili lidé v těchto letech a jak moc dobře se máme my a mnohokrát si toho nevážíme. Při
začtení se do let minulých jsem nalezla ještě krásné opatření k odstranění sněhu :-)
Obecní zastup.se usnáší na tom, aby na vyházení sněhu z okresních silnic přispěl každý
majitel pozemků a hektaru obnosem Kč 3,-. Nejdříve se vyhází cesta k Jakubčovicím
a ke Staré Vsi, pak podle možností k Hrabství. Kdo bude chtíti házet sníh, dostane
denní mzdu Kč 15,- za házení od 7 hod. ráno do 5 hod. večer. Házeti mohou osoby od
18 do 60 let. Začato budiž ihned! (Usneseno 17. 3. 1929)
									
Krásnou zimu všem.
Ing. Pavla Kohútová
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Ocenění místního občana
U příležitosti vyhlášení „Podnikatele století“, kterým se stal obuvník Tomáš
Baťa, byla panu Václavu Honovi předána medaile ministra průmyslu
a obchodu.
Zlínského rodáka, československého podnikatele a tvůrce obuvnického impéria
Tomáše Baťu, podnikatelé, sdružení v Hospodářské komoře, vyhlásili největší
podnikatelskou osobností za posledních 100 let. Jako další v pořadí se umístil
Emil Škoda, zakladatel strojírenské továrny Škoda v Plzni, která patřila mezi
největší evropské průmyslové konglomeráty dvacátého století, ze kterého následně
vznikly dnešní Škoda Transportation a Škoda Auto, dále pak například technik,
průmyslník a vynálezce František Křižík, strojírenští velikáni Václav Laurin
a Václav Klement nebo zakladatel továrny Kolben Emil Kolben.
Vyhlášení podnikatele století je významnou akcí Hospodářské komory ke stému
výročí založení Československé republiky.
Slavnostního setkání Hospodářské komory se v prostorách Senátu zúčastnila
také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která během akce předala
medaile ministra průmyslu a obchodu dlouholetým významným představitelům
Hospodářské komory – předsedovi Zahraniční sekce Hospodářské komory Iljovi
Mazánkovi a členovi představenstva OHK v Opavě a majiteli tradiční společnosti
HON Václavu Honovi. (Vyňato z tiskové zprávy Hospodářské komory České
republiky)
Upřímně gratulujeme.

Přehled plánovaných akcí na rok 2019
LEDEN
05. 01. 2019

Tříkrálová sbírka

Charita Opava

06. 01. 2019

Novoroční koncert

12. 01. 2019

HASIČSKÝ PLES

Obec Skřipov, ZŠ Skřipov, Farnost
Skřipov
SDH Jakubčovice

19. 01. 2019

MYSLIVECKÝ PLES

Myslivecký spolek

26. 01. 2019

10. SLEZSKÝ PLES

SK Slezan Skřipov, z.s.

Termín bude upřesněn – Filmový večer na faře

Farnost Skřipov

ÚNOR
01. 02. 2019
09. 02. 2019
15. 02. 2019

ZŠ Skřipov
Obec Skřipov, SRPDŠ při ZŠ a MŠ
SDH Hrabství

www.skripov.cz

Pololetní prázdniny
8. OBECNÍ PLES
Valná hromada SDH Hrabství
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BŘEZEN
11.-17. 03. 2019 Jarní prázdniny
17. 03. 2019
Poutní Slavnost v kapli Hrabství
23. 03. 2019
Dětský maškarní ples
DUBEN
07. 04. 2019
10. 04. 2019
18. 04. 2019
19. 04. 2019
21. 04. 2019
26. 04. 2019
KVĚTEN
03. 05. 2019
06. a 07. 05.
12. 05. 2019
24. 05. 2019
29. 05. 2019
31. 05. 2019
Termín
upřesněn
ČERVEN
08. 06. 2019
15. 06. 2019
16. 06. 2019
22. 06. 2019
23. 06. 2019
28. 06. 2019
30. 06. 2019
Termín
upřesněn
ČERVENEC
01. 07. 2019
Termín
upřesněn
20. 07. 2019
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ZŠ Skřipov
Farnost Skřipov
SRPDŠ a rodiče dětí MŠ Skřipov
a Hrabství

Vynášení Mařeny

ZŠ Skřipov

Křižová cesta, pořádaná dětmi
Zápis dětí do 1. třídy
Velikonoční prázdniny
Křížová cesta ulicemi obce v den
Velkého pátku
Velikonoce, průvod obcí
Výročí osvobození obce Hrabství průvod

Farnost Skřipov
ZŠ Skřipov
ZŠ Skřipov
Farnost Skřipov

Výročí osvobození obce Skřipov –
průvod
Zápis dětí do MŠ
Den Matek
Noc Kostelů
Setkání seniorů na faře
Sportovní odpoledne pro děti
a dospělé s večerní zábavou

Obec Skřipov, Hasiči Skřipov,
ZŠ Skřipov
MŠ Skřipov a MŠ Hrabství
ZŠ a MŠ Skřipov
Farnost Skřipov
Farnost Skřipov
TJ Sokol Skřipov

Farní zájezd Turzovka

Farnost Skřipov

Vaječina– posezení na faře
Dětský den
První svaté přijímání dětí
Dětský den – náhradní termín
Boží Tělo
Konec školního roku
Poutní slavnost sv. Jana Křtitele
patrona farnosti
Sever proti Jihu

Farnost Skřipov
Obec Skřipov, JSDH Hrabství,
ZŠ Skřipov

Farnost Skřipov
Obec Skřipov ve spolupráci se spolky
Farnost Skřipov
Obec Skřipov ve spolupráci se spolky
Farnost Skřipov
ZŠ Skřipov
Farnost Skřipov
SK Slezan, z.s.

Setkání dětí
Příměstský tábor

Farnost Skřipov
Farnost Skřipov

Den techniky

JSDH Hrabství
Zpravodaj Skřipova a Hrabství

SRPEN
ZÁŘÍ
02. 09. 2019
14. 09. 2019
Termín
upřesněn
ŘÍJEN
12. 10. 2019
13. 10. 2019
20. 10. 2019
27. 10. 2019
29.-30. 10.
LISTOPAD
02. 11. 2019
30. 11. 2019
PROSINEC
06. 12. 2019
08. 12. 2019
15. 12. 2019
23. 12. 2019
29. 12. 2019
31. 12. 2019

Začátek školního roku
Taize večer - Fara
Farní zájezd -Slovensko

ZŠ Skřipov
Farnost Skřipov
Farnost Skřipov

Tvořivé dílny na faře
Výročí posvěcení farního kostela
Misijní neděle
Výročí posvěcení filiálního kostela
sv. Josefa
Podzimní prázdniny

Farnost Skřipov
Farnost Skřipov
Farnost Skřipov
Farnost Skřipov

Pobožnosti na hřbitovech za
zemřelé
Pletení a rozžíhání adventních
věnců

Farnost Skřipov

Mikuláš v kostele
Mikulášské odpoledne pro dospělé
na faře
Vánoční jarmark
Vánoční prázdniny
Zpívání koled a punč na faře
Silvestr na faře pro dospělé

Farnost Skřipov
Farnost Skřipov

ZŠ Skřipov

Farnost Skřipov

ZŠ Skřipov, SRPDŠ, Obec Skřipov
ZŠ Skřipov
Farnost Skřipov
Farnost Skřipov

Ze života školy
Vánoční přání
Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci.
„… ten vánoční čas, dočkali jsme zas…“, zpívá se v jedné z koled, „…dej Bůh
štěstí tomu domu…“, ve druhé, přání „…veselé vánoční hody…“, zní dnes snad
všude. Využívám této krásné příležitosti k možnosti popřát Vám všem, vašim
rodinám a blízkým, hodně zdraví, rodinné pohody, štěstí, spokojenosti, klidu
a porozumění. Ráda bych Vám poděkovala za spolupráci, za Váš podíl na tom, že
ve Skřipově máme tak krásnou školu a tak šikovné žáky.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky. Vracíme se tam, kde nám bylo nejlépe, do dětství.
Rychlost a tempo života zvolňuje, jsme s těmi, které máme rádi, kterých si vážíme,
www.skripov.cz
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vzpomínáme na ty, kteří mají místo v našich srdcích a mysli. Přeji Vám příjemně
strávené chvíle v kruhu svých blízkých a aby ten nadcházející nový rok 2019 byl
šťastný pro Vás i pro všechny, jež máte rádi. Nechť vám přinese zdraví a úspěch
i splnění Vašich největších přání, dodá Vám naději a nabídne nové příležitosti.
Mgr. Eva Víchová, Ředitelka školy

Poděkování za sponzorské dary a spolupráci
Základní škola a Mateřská škola Skřipov děkuje všem dárcům, sponzorům
a firmám za jejich spolupráci a podporu ve formě finančních i hmotných darů.
Díky těmto darům jsme opět mohli modernizovat učební pomůcky, zakoupit
nové hračky, vybavit školní dílnu novým nářadím, navštívit kulturní a sportovní
zařízení. 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, Školské
radě a pracovníkům obce za vstřícnost, podporu školy a pomoc při řešení nelehkých
úkolů. Za pomoc ve zvyšování kvality prostředí a prostředků k výuce jsme velmi
vděčni a této pomoci si vážíme. Těšíme se na další spolupráci a doufáme, že
budeme v přízni dárců i v následujícím roce 2019.
Mgr. Eva Víchová

Beseda v knihovně
Žáci 3. a 4. ročníku navštívili dne 6. 12. 2018 knihovnu Petra Bezruče v Opavě,
kde se konala beseda s ilustrátorem a spisovatelem panem Adolfem Dudkem.
Děti se během besedy dověděly spoustu zajímavostí o tom, jak vznikají ilustrace,
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 v prostorách knihovny. Pan Dudek byl vtipný a dokázal
všechny zaujmout. Děti odcházely nadšené a spokojené.
Mgr. Tereza Fešarová

Slavnost Slabikáře
V životě každého člověka přicházejí významné události. Jednou z mnoha
je v životě školáka Slavnost slabikáře. Při této příležitosti žáci 1. třídy skládají
zkoušku čtenářských dovedností před porotou, složenou se zástupců žáků 9. třídy,
paní ředitelky a třídní učitelky. Jelikož se naši školáci všichni pečlivě připravili,
úspěšně „složili zkoušku“ a obdrželi za své výkony pamětní list a slabikář. Co ještě
dodat? Snad jen spoustu příjemných chvil při čtení knih.
Mgr. Vlasta Večeřová
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Mikuláš ve škole
Jak velí školní tradice, i letos se žáci 9. třídy chopili nelehké role čertů, andělů
a Mikuláše. Od rána děti tušily, že se něco bude dít, dychtivě poslouchaly
a předháněly se, kdo první uslyší zvoneček, který by oznamoval příchod Mikuláše.
Škola tak byla plná blekotání, řinčení řetězů, strašení, občas i nějakého toho
strachu, černění a samozřejmě spousty legrace a dobrot. Stačila písnička nebo
básnička a „dobrůtka“ měla nového majitele. Největší radostí pro všechny pak
bylo, když čerti odcházeli. To se dětem ulevilo.
Také děti v mateřské škole se nemohly dočkat, až uslyší pověstný zvoneček, který
věstí příchod Mikuláše. A skutečně se dočkaly. Mikuláš si přece nemohl nechat
ujít příležitost navštívit děti v jejich školce. Ještě před svačinkou se otevřely dveře
třídy a za zvuku zvonečku vešel do třídy bílý anděl, nesoucí koš dárků, následován
opravdovým Mikulášem. A protože ve třídě jsou samé hodné děti, čerti zůstali
na chodbě, odkud se ozývalo jejich pověstné brumlání a blekotání. Mikuláš si
popovídal s dětmi,děti mu zazpívaly písničku a slíbily, že budou celý rok hodné.
Nakonec si všechny děti zasloužily dáreček.
V pátek 7. prosince zavítal Mikuláš s andělem a čertem také do školní družiny.
Paní vychovatelky připravily na tento den pro děti „spaní ve školní družině“.
V podvečer se děti se spacáky a karimatkami sešly ve školní družině, aby si
společně užily zábavy, her a také si vyzkoušely, jaké to je přespat ve školní družině.
Nejprve si děti připravily své pelíšky, potom se převlékly za čertíky a čertice a po
společné večeři,kterou připravily paní vychovatelky,očekávaly příchod Mikuláše
s jeho družinou. I když se v pekelné knize objevilo několik hříšníků, obdaroval
Mikuláš všechny děti mikulášskou nadílkou. Děti si pak společně užívaly zábavy
a soutěživých her. Potom už je přepadla únava, a tak se zachumlaly do svých
pelíšků a plny dojmů usnuly. Ráno se děti nasnídaly a rodiče si je ze školní družiny
odvedli domů.
Mgr. Eva Víchová

Vánoční dílny ve škole a v mateřských školách
V pondělí 3. prosince a v úterý 4. prosince se žáci 1.-5. ročníku a děti z mateřských
škol zúčastnili vánočních tvořivých dílniček. Pod odborným vedením lektorek
z Optysu se naučily nové techniky a vyrobily si vánoční ozdoby. Paní lektorky
z rodejny Optysu z Bílovce přivezly pro žáky a děti nejen veškeré pomůcky, ale
také všem trpělivě radily a pomáhaly s výrobkem. Všem dětem a žákům se výrobky
nakonec povedly.

www.skripov.cz
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Zpíváme a tančíme pro radost
Ne nadarmo se říká „Co Čech, to muzikant“. Naši mladí umělci, kteří se pilně
připravovali na své hudební a herecké vystoupení, sklidili na svých vstoupeních
velký potlesk. Nejdříve vystoupily děti se svým programem u příležitosti oslav
100 let republiky a lze říci, že státní hymna v jejich podání byla opravdu bravurní
a mnohým hostům občas naskakovala „husí kůže“. Podzimní vítr přivál adventní
čas plný očekávání příjemných chvil a rozdávání dárků. Drobnými dárečky
a předvánočním pásmem básniček, písní, koled a pohádkou Jak šli čerti do
světa potěšily děti babičky v Hrabství a babičky a dědečky ve Skřipově. Vánoční
notování jsme zakončili společným zpěvem u rozsvíceného stromečku a přáním
všeho dobrého v novém roce.		
Mgr. Vlasta Večeřová

Děkujeme jak dětem, tak kantorkám ZŠ a MŠ Skřipov. Je krásné, že myslíte na naše
seniory. Nejedné babičce ukápla dojetím slzička a předvánoční posezení si všichni
i díky vám náramně užili.
Obecní úřad Skřipov

Návštěva seniorů v nemocnici
10. prosince 2018 se uskutečnilo setkání dětí 6. třídy paní učitelky Barbory Kožané
se seniory z gerontopsychiatrického oddělení 12C psychiatrické nemocnice
v Opavě, kde se léčí pacienti s demencí.
Byl to krok do neznáma provázený obavami dětí i paní učitelky, ať už z prostředí,
nemocných či jejich reakcí. Také pro pacienty a personál byla tato akce premiérou.
V úvodu vysvětlila staniční sestra Monika Gurecká žákům, jaké jsou projevy
demence a jak se o takto nemocné starají.
Děti a senioři společně vykrajovali ozdoby na vánoční stromeček z hmoty, kterou
připravila paní učitelka, zpívali koledy, od terapeutek Lenky a Jiřinky se dozvěděli,
jak se lidé kdysi chovali v adventu, a povídali si u čaje a koblížků. Žáci předali
vlastnoručně vyrobené dárečky. Celá asi dvouhodinová návštěva byla pro všechny
velice příjemná. Senioři byli nadšeni, že si mohli popovídat s dětmi, děti zjistily,
jak jednoduché je rozdávat radost lidem, kteří jsou mnohdy sami, bez rodin.
Setkání se vydařilo, o čemž svědčí již domluvená další schůzka před Velikonocemi.
Mé poděkování patří paní ředitelce Evě Víchové, staniční sestře a personálu
oddělení 12C za umožnění této akce a především dětem a paní učitelce Barborce
Kožané za citlivý přístup, empatii a krásnou přípravu.
Petra Kukelková
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ADVENTNÍ (NE) POKOJ aneb udělejme si udržitelné Vánoce
Vánoce jsou už za dveřmi. Ti prozíraví už mají všechny dárky doma pod střechou,
možná i napečené cukroví, ale spoustě z nás nějaký ten dárek ještě chybí. Jak to
udělat, aby tyto Vánoce byly trochu udržitelné? Říká se, že Vánoce jsou svátky
klidu a míru, ale když se podívám na houfy lidí venku před obchody a v ulicích,
tak to moc neplatí. Období adventu spíše připomíná závod s časem, pro koho ještě
nemám dárek, který druh cukroví mi ještě chybí upéct, co ještě rychle nakoupit ve
slevách v supermarketu, sehnat stromeček a k němu ozdoby, které musíme sladit
do barvy letošních Vánoc, co ještě rychle objednat z internetu .... a hodně dalších
věcí, které ještě nemám a musím udělat. Takže maratón začíná za tři, dva, jedna...

Anebo to můžeme udělat jinak, udržitelně pro naši planetu, naše zdraví a nervy.
Vánoční dárky – není nic horšího než kupovat někomu dárek, protože mu ho
musíte koupit. Vůbec nevíte, jestli to potřebuje nebo si to přeje a jestli se mu
to bude hodit, anebo ne. Proto v takovém případě je dobré požádat dotyčného
člověka o seznam přání, co by si přál k Vánocům dostat, o to jednodušší je to
s dětmi, které píšou své dopisy s přáním dárků Ježíškovi. Proto je dobré jeden
večer si s rodinou sednout a sepsat si seznamy dárků, které pak můžete někde
pověsit doma. A každý bude vědět, co si přejete pod stromeček dostat.
Vlastnoručně vyrobený dárek – pokud máte odvahu a čas, můžete dárek vyrobit.
Vyrobené dárky jsou ty nejlepší. S vyrobeným dárkem darujete i čas, který jste
strávili jeho přípravou a myšlenkami na obdarovaného. Může to být cokoliv,
vlastnoručně upečené cukroví, domácí paštika, nasušené ovoce ve vlastnoručně
ušitém pytlíku, odlitá svíčka, upletené ponožky nebo šála, výrobek z keramiky,
namalovaný obrázek, nasušené bylinky, domácí slivovice a spousta dalších věcí, co
vás jen napadne a může obdarovanému udělat radost.
www.skripov.cz
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Lokální dárek – zkuste letos nakoupit dárky od místních řemeslníků, umělců
nebo na farmářských trzích. Snížíte tak ekologickou stopu způsobenou dopravou
výrobků a k tomu ještě podpoříte místní ekonomiku a lidi ve vašem okolí.
Další variantou jsou nákupy z druhé ruky, nemusí to být jen oblečení, ale třeba
i knihy z antikvariátu mají své kouzlo. Takové první vydání nějaké knihy může
obdarovaného člověka velmi potěšit, tak zkuste nějakou takovou knihu ulovit.
Pak tady máme spoustu charitativních organizací, které prodávají výrobky svých
klientů či handicapovaných dětí. Koupí takového originálního výrobku nejen
potěšíte člověka, kterému ho dáte, ale i lidi, od kterých si ho koupíte. Podpoříte
tak dobrou věc.
Zážitky – někdy je dobré člověku, kterého máte rádi, darovat zážitek. Můžete mu
darovat poukázku, vstupenku či pernamentku: do divadla, na koncert, do kina,
do bazénu, na jízdu na koni, putování za vínem, masáže, výlet. Darujete mu tak
i čas strávený s vámi a budete pak na společné chvíle rádi vzpomínat. Můžete toho
využít i jako celá rodina, že si někam zajedete a společně to prožijete. Mamince
můžete dát poukázku na masáž, můžete naučit své blízké běžkovat nebo lyžovat,
nadělit partnerovi nebo partnerce kurz, po kterém už delší dobu touží.
Občas darujeme luxusní a drahé dárky, ale už neumíme darovat svůj čas lidem,
které máme rádi. Jak říká malá holčička u vánočního stromečku svému otci:
„Tatínku, děkuji ti za ty nádherné hodinky a drahé dárky, ale já bych raději dostala
trochu tvého času a pozornosti pro mě.“
Je možné také předplatit na rok různé časopisy, nákupy v prodejnách zdravé výživy
či nákup fairtradového zboží.
Jak na balení dárků? Kolik bude zase letos pod vánočním stromečkem balicího
papíru, který se hned druhý den vyhodí. A teď si to vynásobte všemi domácnostmi
na světě. To je papíru a mrtvých stromů! Nejlepší možností jsou staré noviny
nebo papír z kalendáře, které se dají velmi pěkně ozdobit. Hodně nápadů je i na
internetu. Pokud ale nechci tuto možnost, ještě můžu nakoupit dárkové tašky,
které se mohou používat opakovaně.
Pečení cukroví – Jak uspořit při pečení více energie a času? Pečte cukroví v širším
kruhu rodinném nebo s přáteli. Strávíte tak pěkné chvíle pospolu a budete utužovat
rodinné a přátelské vztahy. Pečení nebude tak náročné, jako když musíte všechno
zvládnout sami, úkoly si rozdělíte a uvidíte, jak si ten čas pěkně společně užijete.
Chtěl bych vás pozvat na nákup surovin v bezobalovém obchodě, je to nejšetrnější
způsob, kdy nenakupujeme zbytečné obaly. Suroviny nakoupíte do vlastních
sklenic, pytlíků, krabiček. Bohužel ale v Opavě byl bezobalový obchod v listopadu
zavřen, pokud chcete, dá se tak ještě nakupovat v bezobalovém obchodě v Ostravě.
Vánoční stromeček
Můžete si pořídit jedličku v květináči. V předvánočním čase se namísto řezaných
a umělých stromků prodávají jedličky v květináči. V lednu neskončí v popelnici
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jako jejich řezané kolegyně, ani nejsou z plastu, ale při dobré péči s vámi oslaví
mnoho příštích Vánoc, nebo obohatí naše lesy svou bělokorou krásou. Nejsou sice
vysoké, ale o to větší nám dělají radost. Prodej probíhá v dobročinných obchodech
Nadace Veronica, ale i na dalších místech. Návod, jak se o stromečky starat, si
můžete stáhnout zdarma na stránkách www.veronica.cz
Přeji nám, aby doba adventu nebyla honem na dárky, ale dobou zpomalení,
setkání s přáteli a přípravou na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
Tomáš Peterek

Špetka humoru k vánočnímu pečení...
„Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?“
ptá se pětiletý syn otce u stromečku.
„Když se podívám na většinu etiket
z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“

Prodavačka: „Každá
kravata zvýrazní
chlapovi oči, jen
je potřeba ji dobře
utáhnout.“

Zákaznice: „Chtěla bych koupit svému muži
nějakou pěknou kravatu, která by zvýraznila jeho
oči.“

„Mamííí, mamíí, můžu letos
dostat na Vánoce psa??“

„Blázníš?! Budeš mít kapra jako
všichni ostatní...“

Nezapomeňte, že se Ježíšek narodil ve chlévě. Tak neblázněte s vánoční úklidem,
ať se u vás cítí jako doma!

Fotbalový podzim 2018/2019
Tato podzimní část byla netradiční tím, že se všechny zápasy odehrály na hřištích
soupeřů, a to proto, že na našem hřišti probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy,
ve které bylo veškeré zázemí a vybavení pro fotbal. A tak si pojďme všechny naše
zápasy stručně popsat a objektivně zhodnotit.

www.skripov.cz
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První utkání jsme sehráli na půdě Hrabyně, kde se nám dlouhodobě nedaří, ale
letos jsme soupeře vcelku jednoznačně přehráli a zaslouženě jsme si po výsledku
2:0 odvezli všechny body. O týden později nás čekalo derby s týmem Budišovic,
které je vždycky plné emocí a ani tento zápas nebyl výjimkou. V tomto zápase
byl herně lepší soupeř, ale jejich slabinou bylo neproměňování šancí, kterých
si v průběhu utkání vytvořili opravdu hodně. My jsme šancí tolik neměli, ale
když už nějaká byla, využili jsme ji. Od poloviny druhého poločasu jsme byli
pod obrovským tlakem, ale pracně vybudovaný náskok jsme udrželi a vyhráli
4:3. K dalšímu zápasu jsme zajížděli do Pusté Polomi. Je pravda, že nám chybělo
několik hráčů základní sestavy, ale to nic nemění na tom, že kluci z Polomi byli
jasně lepší a jednoznačně vyhráli 6:0. Po tomto nepovedeném výkonu jsme si
spravili chuť v Raduni, kde jsme soupeři nedali žádnou šanci a zvítězili 5:0.
Následovala dvě utkání se shodným výsledkem 1:1, a to v Malých Hošticích a ve
Chvalikovicích. Tyto zápasy byly docela vyrovnané, šance byly na obou stranách,
ale každý z týmu nedal více než jednu branku,a tak se zrodily dvě remízy. Za týden
nás čekalo těžké utkání s aspirantem na postup, a to v Komárově. Myslím, že jsme
podali sympatický a bojovný výkon a herně jsme byli minimálně vyrovnaným
protivníkem, jenže soupeř byl produktivnější, a tak jsme prohráli 3:1. Pak přišly
tři zápasy v řadě, které se nám nepovedly jak herně, tak ani výsledkově, a postupně
jsme prohráli v Palhanci 1:0, v Oticích 2:1 a Kyjovicích opět 1:0. Musíme si na
rovinu přiznat, že výkony v těchto zápasech byly dost tragické, kromě druhého
poločasu v Oticích, kdy jsme soupeře zamkli na jeho polovině, ale vyrovnat se
nám nepovedlo. V Hněvošicích jsme se připravili o dva body, když jsme soupeři
dovolili vyrovnat v 93. minutě, a rozešli jsme se smírně 2:2. V Horní Lhotě jsme
sehráli další vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás. Tento zápas moc
fotbalové krásy nepobral, až na jeden moment, kdy po rychle rozehraném autu
se dostal balón k Ondrovi Hrbáčovi a ten z 20 metrů pohotovým volejem vymetl
levou šibenici domácí branky a my si odvezli výhru 1:0. Poslední zápas nás čekal
na nádherném a skvěle připraveném hřišti v Oldřišově, kde jsme předvedli jeden
z nejlepších výkonů tohoto podzimu, ale paradoxně jsme prohráli 3:2. Nemá cenu
se na nic vymlouvat, zápas jsme si prohráli sami a to tím, že jsme nedokázali
proměnit šance, které jsme si vytvořili, a že jich bylo.
Mezi nejlepší střelce našeho týmu patří: Bartůsek Ondřej - 4 branky, Vícha
František a Havrlant Vít - 3 branky, Eller Jakub, Eller Ondřej, Lubojacký Jan
a Kubánek Jiří - 2 branky, Hrbáč Ondřej, Poltier Přemysl a Žídek Patrik - 1 branka
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří reprezentovali náš klub
v podzimní části sezóny, trenérovi Josefovi Kubánkovi, všem fanouškům, kteří
najezdili mnoho kilometrů, aby nás podpořili, a v neposlední řadě Ing. Radimovi
Čechovi a jeho zaměstnancům za příkladnou spolupráci a rozvoj fotbalu v naší
obci.
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Konečná tabulka po podzimní části:
Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

PK

1

Sport-Club Pustá Polom B

13

11

1

1

53:12

34

2

SK Komárov

13

11

1

1

57:19

34

3

TJ Otice

13

9

2

2

35:14

29

4

SK Moravan Oldřišov B

13

9

1

3

40:28

28

5

TJ Sokol Chvalíkovice

13

7

2

4

21:24

23

6

TJ Sokol Horní Lhota

13

7

0

6

28:24

21

7

TJ Slavia Malé Hoštice B

13

5

2

6

32:44

17

8

TJ Sokol Skřipov

13

4

3

6

21:25

15

9

TJ Sokol Hrabyně

13

4

2

7

18:29

14

10

TJ Sokol Hněvošice

13

3

4

6

28:27

13

11

TJ Sokol Budišovice

13

3

3

7

38:39

12

12

TJ Palhanec

13

3

2

8

14:25

11

13

FC Kyjovice

13

2

1

10

15:45

7

14

TJ Raduň

13

1

0

12

12:57

3

Jakub Poltier

Fotbalová sezóna dorostu
V posledním vydání zpravodaje jsem zmínil, že družstvo dorostu je sdruženo
z hráčů Skřipova a Raduně. Vzniklo tak družstvo A, které hrálo okresní přebor,
a družstvo B, které hrálo okresní soutěž. Do obou soutěží se postupně zapojovali
jak hráči Skřipova, tak Raduně. Kluci si vyzkoušeli hrát vyšší soutěž s kvalitním
soupeřem na pěkných hřištích. V polovině sezóny musím konstatovat, že se zde
vytvořila super parta, která odehrála celkem 18 zápasů a perfektně se doplňovala.
Každý hráč Skřipova dostal šanci hrát jak za B družstvo, tak také za A team. Ke
sdruženému startu jsme přistoupit museli a dnes víme, že to byla správná cesta,
jelikož sami bychom nebyli schopni soutěž odehrát. Celkem se do soutěže zapojilo
9 hráčů Skřipova a Hrabství, ale postupně přicházela různá zranění a nemoci
a pro odehrání soutěže bychom potřebovali hráčů minimálně 15. Spojením dvou
klubů se vytvořilo jedno kvalitní družstvo, které je schopno konkurovat i větším
a kvalitnějším soupeřům. Kdo se zajímá o mládežnický fotbal a byl se na naše
kluky podívat, viděl; kdo ne, zde jsou všechny výsledky a tabulka.

www.skripov.cz
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Pohárová utkání:
Raduň – Skřipov „A“

Jakartovice

14:2

Raduň – Skřipov ”B”

Vávrovice

7:2

Raduň – Skřipov ”B”

Slávia Opava

1:5

Raduň – Skřipov „A“

Hradec nad Moravicí

1:3

Soutěž dorostu - družstvo B - odehrané zápasy (podzim):
Raduň – Skřipov „B“

Odry

2:1

Vřesina

Raduň – Skřipov ”B”

1:7

Chlebičov

Raduň – Skřipov ”B”

0:3

Raduň – Skřipov ”B”

Studénka

2:3

Stěbořice

Raduň – Skřipov ”B”

3:1

Raduň – Skřipov ”B”

Otice

2:2

Pustá Polom

Raduň – Skřipov ”B”

0:7

Raduň – Skřipov ”B”

Jakartovice

6:1

Velké Hoštice

Raduň – Skřipov ”B”

1:4

Tabulka B družstva podzim:
Družstvo

Rk.
1

Studénka

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

9

7

2

0

31:8

23

2

Chlebičov

9

7

0

2

39:19

21

3

Raduň - Skřipov ”B”

9

6

1

2

34:12

19

4

Odry

9

5

1

3

43:11

16

5

Otice

9

4

2

3

28:27

14

6

Stěbořice

9

4

0

5

25:23

12

7

Velké Hoštice

9

4

0

5

19:20

12

8

Pustá Polom

9

3

0

6

19:39

9

9

Jakartovice

9

2

0

7

27:41

6

9

0

0

9

12:77

0

10 Vřesina

Přebor dorostu - družstvo A - odehrané zápasy (podzim):

26

Raduň – Skřipov ”A”

Slavkov

1:4

Bolatice

Raduň – Skřipov ”A”

1:4

Bohuslavice

Raduň – Skřipov ”A”

2:6

Raduň – Skřipov ”A”

Malé Hoštice

5:1

Vítkov

Raduň – Skřipov ”A”

0:3

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Raduň – Skřipov ”A”

Litultovice

4:2

Vávrovice

Raduň – Skřipov ”A”

0:3

Raduň – Skřipov ”A”

Píšť

5:1

Kylešovice

Raduň – Skřipov ”A”

0:3

Tabulka A družstva podzim:
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Raduň – Skřipov ”A”

9

8

0

1

36:13

24

2

Vítkov

9

7

0

2

24:11

21

3

Slavkov

9

6

1

2

35:11

19

4

Vávrovice

9

6

0

3

38:17

18

5

Litultovice

9

5

0

4

30:18

15

6

Bolatice

9

4

2

3

14:15

14

7

Kylešovice

9

3

0

6

14:24

9

8

Malé Hoštice

9

2

2

5

17:36

8

9

Bohuslavice

9

1

0

8

11:51

3

10

Píšť

9

0

1

8

14:37

1

Poděkování
Tímto chci poděkovat TJ Raduň za poskytnuté domácí zázemí a perfektní
spolupráci. Dále děkuji všem klukům Skřipova i Raduně za půl roku dřiny
a věřím, že na jaře to dotáhneme k postupu. Děkuji všem klukům Skřipova za
reprezentaci TJ Sokol Skřipov. Do zápasů se zapojili tito hráči: Balhar Matěj,
Hlaváč René, Jaroš Dominik, Melecký Martin, Řeháček Štěpán, Šalata Lukáš,
Fajkus Ondřej, Lauček Matěj, Vícha Franta.
Závěrem chci poděkovat všem trenérům za jejich čas a práci. Pravidelně a bezplatně
se každý týden po celý rok věnují dětem, mládežníkům a dospělým. Konkrétně
se jedná o Jana Lubojackého, Radka Komendu, Josefa Kubánka a Jiřího Víchu.
Děkuji také všem ostatním, kteří pomáhají při organizaci, dopravě a trénování.
Velký dík patří rodičům.
Děkuji Obci Skřipov a starostovi Radimu Čechovi za spolupráci a podporu sportu
v naší obci. Dále děkuji všem zastupitelům, kteří podpořili projekt rekonstrukce
obecní budovy na hřišti. Tato budova již byla svými prostory a vybavením
nevyhovující pro činnost tří mládežnických družstev a jednoho mužského.
TJ Sokol Skřipov se aktivně stará o 44 dětí a mládežníků do 23 let a dalších 15
dospělých. Budovu máme v dlouhodobém nájmu, dokončením rekonstrukce se
zkvalitní zázemí pro sport, ale také pro další využití. Z minulosti víte, že jsme nikdy
www.skripov.cz
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nebránili jiným spolkům Skřipova a Hrabství zde pořádat své akce, a i nadále bude
TJ Sokol Skřipov v této spolupráci pokračovat.

Přání
Aktuálně se nacházíme ve fázi fotbalového volna, blíží se vánoční svátky a nový
rok. Dovolte mi tímto popřát všem občanům Skřipova a Hrabství klidné prožití
vánočních svátků. V novém roce Vám přeji jen samé úspěchy, ať už jsou sportovní,
osobní či pracovní. Přeji Vám také pevné zdraví.
Jiří Kubánek, předseda TJ

Fotbalová přípravka a mladší žáci
TJ Sokol Skřipov
Ke konci roku 2018 evidujeme v rámci členské základny TJ Sokol Skřipov na 30
dětí mladších třinácti let. Ačkoliv se ne všechny účastní sportovního dění zcela
pravidelně, přihlásili jsme pro fotbalovou sezónu 2018/2019 opět dvě mužstva.
Starší přípravka je tentokrát určena pro děti ročníku 2008 a mladší a hraje se
systémem brankář a 5 hráčů v poli na čtvrtinu fotbalového hřiště 2x 25 minut.
Mladší žáky (ročník 2006 a ml.) jsme se rozhodli již přivykat „většímu“ fotbalu,
proto jsme je přihlásili do soutěže, kde hrají na polovinu hřiště v počtu brankář a 7
hráčů v poli 2x 30 minut. V průběhu podzimu absolvovala přípravka 7 soutěžních
utkání a mladší žáci 6. Výsledky sehraných zápasů pro nás nebyly příliš příznivé,
na čemž se podepsala zejména skutečnost, že věková struktura našich dětí je
rozložena hlouběji pod limity příslušných kategorií. Mimo soutěžní utkání se děti
v roce 2018 účastnily řady fotbalových turnajů jak na venkovních hřištích, tak
v tělocvičnách a v červnu byla pro obě uvedené
kategorie zorganizována samostatná čtyřdenní
fotbalová soustředění ve Valašské Bystřici.
Během zimního období jsme již tradičně
přesunuli tréninky do tělocvičny ZŠ.
Závěrem bych chtěl poděkovat Radkovi
Komendovi za dosavadní trenérskou činnost
u dětí a vůbec všem, kteří naši činnost
podporují, ať již finančně nebo aktivní pomocí!
Rovněž věříme ve zdárný průběh rekonstrukce
„klubovny“ a už se moc těšíme na nové šatny
a vůbec celé zázemí!!
Ing. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov
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Dětský den
Koncem června se u nás na hřišti uskutečnil den dětí, a to i přesto, že počasí
nebylo tak krásné jako v minulých letech. Na tuto akci byly pro děti domluvené
celkem čtyři atrakce, ale bohužel pan Dvořák, který měl dovézt kolotoč a bludiště,
na tuto akci nedorazil, a proto byl tento dětský den na atrakce trošku chudší.
Organizátory to samozřejmě mrzí a asi takové situaci ani nejde předejít, ale jedna
věc je jistá. S tímto pánem už spolupracovat nebudeme, aby se taková situace
znovu neopakovala. Naštěstí tady máme místní spolky, které vždy vymyslí pro děti
nějakou zábavu, a tak věříme, že i přes tyto komplikace se děti nenudily. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem spolkům, které se aktivně zapojily: TJ Sokol
Skřipov, Zahrádkáři Skřipov, SRPDŠ, Motorkáři Skřipov, Český Červený kříž
Hrabství, Obec Skřipov, Hasiči Skřipov, Myslivecké sdružení Skřipov, Sk Slezan
Skřipov. Nesmíme zapomenout poděkovat také všem sponzorům, díky nim měly
děti veškerou zábavu, atrakce a ceny zcela zdarma. Mezi sponzory, kteří přispěli
finančně nebo věcným darem, patří: hlavní sponzor firma HON a.s. a další jsou
Obec Skřipov, Optys Opava, MT Golem, JK Cars Team, Karel Hon, Ing. Milan
Lindovský, Jiří Vícha, Petr Vícha, Jaroslav Tesař. V neposlední řadě bych chtěl
poděkovat paní ředitelce Evě Víchové a Tereze Cihlářové za výběr vstupného,
Lukáši Galdiovi za to, že tento den zpestřil hudbou, Katce Stecjukové za vyhlášení
tomboly a vlastně všem lidem, kteří se na této akci podíleli od přípravy až po
úklid. Závěrem přidám pár čísel, dětský den navštívilo přes 500 lidí a celkový
výdělek z této akce je 31 786 Kč. Vzhledem k tomu, že dětský den je pro všechny
spolky akce nevýdělečná, celá tato částka poputuje do Základní a Mateřské školy
ve Skřipově, kde s ní naloží dle svých potřeb.
Jakub Poltier

Mikulášská nadílka
Po dvouleté pauze se v Hrabství dala dohromady skvělá parta místních amatérských
herců a pod záštitou ČČK Hrabství tak mohli začít od půlky září pečlivě připravovat
novou pohádku pro 27. mikulášskou nadílku. Ta letos připadla na první adventní
víkend, konkrétně na sobotu 1. 12. a diváci v zaplněném sále tak byli svědky
premiéry oblíbené vánoční pohádky Anděl Páně, kterou pro divadlo upravil
a nacvičil Martin Fešar. Kromě podmanivé hudby, kterou doprovázela představení
Lenka Hořínová, viděli diváci příběh popleteného a ambiciózního anděla
Petronela (Martin Fešar), který za asistence škodolibého čerta Uriáše (Jan Březina)
omylem poslal do pekla pekařku Kubíčkovou (Lucie Kubíčková), harmonikáře
Juru (Jiří Střelec) a abatyši Magdalénu (Pavla Tenglerová). To se ovšem nelíbilo
Panně Marii (Karolína Šónová) a už vůbec ne Pánu Bohu (Ondřej Hořín), který
oběma nakázal na jeden den sestoupit na Zem a pokusit se zachránit alespoň
www.skripov.cz

29

jednoho z nich. Než však na Zem sestoupili, dokázali důkladně proklepnout
znalosti z Písma svatého vdovu Motyčkovou (Jana Binarová) a krále Heroda (Igor
Steciuk). Samotný Petronel ještě stihl popít svatomartinské se svatým Martinem
(Ondřej Černík) a naučit malé andělíčky (Nikola Tenglerová, Ema Stecjuková,
Bára Stiborová, Kateřina Brožová a Matěj Vaněk) novou písničku k blížící se
oslavě narozenin malého Ježíška (Martin Šón), která se ale nesetkala s kladným
ohlasem u sbormistryně svaté Kateřiny (Kateřina Stecjuková).
Na Zemi se ocitli rovnou na jarmarku, na kterém nově potkali zelinářku (Jana
Pastyříková), sirotky Terezku (Vendula Černíková) a její starší sestru Aničku (Petra
Čupáková), a protože byl právě předvečer svátku svatého Mikuláše, pomohli
společně Terezce (oblečené za Mikuláše) obejít děti v celém městě, včetně dvou
rozpustilých děvčátek – Barunky a Alenky Kubíčkových (Karolína Binarová
a Eliška Hořínová) a trošku přerostlého Péti (Luděk Adamec) Když pak narazili na
Košťálovou (Šárka Vranešicová), místní farmářku a semetriku v jedné osobě, bylo
hned jasné, kdo by měl skončit v pekle místo tří nevinných duší.
Chtěl bych tímto poděkovat všem hereckým kolegům, holkám z ČČK Hrabství,
tvůrcům kulis a kostýmů (Pavla Kohútová, Petra Čupáková, Jan Březina, Igor
a Kateřina Stecjukovi a Ondřej Černík), technickému zázemí divadla (Věra
Havrlantová, Lucie Řeháčková, Lenka Hořínová a Luděk Adamec), Obecnímu
úřadu Skřipov, všem sponzorům a v neposlední řadě také svatému Mikuláši,
anděli a čertovi. Bez vás všech by letošní Mikulášská nadílka zůstala jen na papíře
a kulturním domem v Hrabství by se nemohly rozléhat výbuchy smíchu a potlesku.
Martin Fešar
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Nezbývá než dodat ještě chválu rejžovi Martinu Fešarovi, který je hercem tělem
i duší. A hlavně nebýt jeho, skupina nadšenců by neměla co nacvičovatJ. A myslím,
že píši za všechny diváky, že pohádka byla nádherným začátkem adventu.
Děkujeme.
Pavla Kohútová

Mikuláš ve Skřipově
Jak se již stalo obnovenou tradicí, zásluhou
spolku dobrovolných hasičů Skřipov navštívil
naši obec se svým průvodem sv. Mikuláš. Potěšil
a občas i vystrašil, podle toho, jak se kdo choval,
místní děti. Ty si tak mohly užít v dnešním
virtuálním životě vzácnost, tj. reálnou atmosféru
tradiční zábavy našich předků.
Tentokrát však Mikuláš nechodil jen po
rodinách, ale navštívil i naši školku, kde se
zúčastnil programu, který si děti pro tuto
příležitost připravily.
Je dobře, že v naší obci takových akcí přibývá,
a veliký dík všem aktérům, kteří se na tom
podíleli.
Milan Lindovský
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Ze života farnosti
V sobotu 13. října se na faře konaly tvořivé dílny pro děti i všechny zájemce, kteří
si mohli vyrobit drobné dárky jednak pro sebe a jednak na misijní jarmark, který
se uskutečnil o týden později u příležitosti tzv. Misijní neděle.
20. října Farnost slavila…Letošní rok oslavila Skřipovská farnost, tvořená obcemi
Skřipov, Hrabství a Jakubčovice, 230 let své samostatné existence. Toto krásné
jubileum důstojně oslavila ve spolupráci s místní školou. V sobotu 20. října se
uskutečnil ve farním kostele koncert dětského pěveckého sboru Domino z Opavy
a současně proběhla vernisáž dětských kreseb žáků místní školy. Koncert padesáti
dětí v kostelním prostoru byl úžasný a pochopitelně i dětské kresby, které byly
v kostele vystaveny, byly krásné a inspirující. Takže všichni dětští umělci si
zasloužili pochvalu, organizátoři a sponzoři také. Kostel byl plný lidí, kteří měli
zájem si poslechnout nádherný koncert a prohlédnout si tvorbu dětí. Po oficiální
části následovala sousedská zábava v místním sále U Meleckých (majitelům
patří dík za propůjčení sálu). Finanční výtěžek akce bude použit pro alší aktivity
školních dětí. (Milan Lindovský)
V sobotu 1. prosince se na faře už potřetí konalo pletení adventních věnců. Pro
zájemce bylo nachystáno dostatek jedlového chvojí (za něj velké díky p. Radku
Drašákovi) i polystyrénové korpusy či drobné ozdoby a přírodniny k dozdobení
věnců.
Advent v naší farnosti stejně jako
loni prožíváme spolu s dětmi při
rorátních mších sv., po kterých
je pro děti na faře nachystána
snídaně. Ani sv. Mikuláš na nás
letos nezapomněl – přišel obdarovat
nejen děti (v pátek 7. prosince), ale
i dospělé, kteří se sešli v neděli 9.
prosince na faře.Pro děti probíhá po
celý advent soutěž, na konci které
budou všichni zúčastnění odměněni hezkými dárky.
Letos nás ještě čeká již tradiční Zpívání koled s kapelou, které se letos uskuteční
v neděli 30. prosince a na které jste všichni srdečně zváni.
Pavla Halfarová
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MASÁŽE
Nabízím klasické relaxační a sportovní
masáže, masáže pro těhotné, masáže
lávovými kameny.
Od 15. 1. 2019 se na Vás těším v prostorách
bývalého obecního úřadu ve Skřipově č. 107
Kontakt 605 332 317
Masáže Martin Dudys

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 3. 2019
na adresu zpravodajsah@email.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
Redakční rada: Pavla Kohútová, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Prosinec 2018
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Pěvecký sbor Křížkovský

Eva Balušková

Jana Hulvová

Marie Košárková

Vstupné dobrovolné

Průvodní slovo: Dobroslava Klusáková
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Diriguje: Karel Holeš

Duchovní skladby a koledy
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zvou občany na

Obec Skřipov a Římskokatolická farnost Skřipov

