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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
v posledním úvodníku letošního roku bych Vás rád informoval
o průběhu realizovaných staveb v naší obci.
Těsně před dokončením je oprava kaple sv. Josefa v Hrabství, u které
jsme vyměnili krytinu střechy, okna, dveře a zateplili podkroví a fasádu.
Na novém vzhledu této významné budovy v Hrabství se velkou měrou
podíleli paní Eva Ulmanová a pan Tomáš Ulman. Touto cestou bych jim
rád poděkoval za mnoho času, který přípravě a dohledu nad stavbou
věnovali.
Před dokončením jsou také bývalé dílny ve Skřipově, ve kterých bude
otevřena pošta a obecní knihovna. Také zde jsme vyměnili okna,
zateplili půdu, fasádu a kompletně vyměnili otopnou soustavu včetně
kotle. Zároveň byla upravena vnitřní dispozice tak, aby vyhovovala
novému využití budovy. Podle dohody s Českou poštou bude pobočka
ve Skřipově otevřena od 1. 2. 2015.
Zateplení budovy ZŠ a MŠ Skřipov je díky příznivému počasí v předstihu
oproti původnímu harmonogramu. Také zde jsou kompletně vyměněna
všechna okna a dveře (mimo hlavní vstup, který bude vyměněn až
na jaře) a zateplena půda na celé škole. Je vyměněna krytina nad
tělocvičnou a tato část školy je téměř hotová včetně omítky. Nad
rámec harmonogramu stavby se podařilo zateplit spojovací krček mezi
budovou školy a tělocvičnou a také zateplit jižní stranu školy. Tím práce
na ZŠ pro letošní rok skončí a pokračovat budeme na jaře.
Rád využiji tohoto místa, abych poděkoval všem maminkám i tatínkům,
kteří pomáhali při úklidu školy po výměně oken. Je potřeba říci, že
díky jejich pomoci a výborné organizaci a práci zaměstnanců školy
mohla probíhat výuka a provoz školy a školky bez vážných problémů.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům ZŠ a MŠ a zejména paní
ředitelce, která výborně zvládá koordinaci školního provozu s realizací
stavby.
Čtvrtou akcí, která probíhá v naší obci, je rekonstrukce budovy staré
školy. U této stavby jsou téměř dokončeny sanační práce a nyní probíhá
vnitřní část rekonstrukce.
www.skripov.cz
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Všechny probíhající stavby nám všem nějakým způsobem komplikují
zaběhnutý provoz v obci. Prosím Vás o trpělivost, po jejich dokončení
se nám všem jistě život v naší obci zpříjemní.
Na podzim proběhly volby do zastupitelstva obce. Chtěl bych poděkovat
všem spoluobčanům za vysokou účast v těchto volbách. Je to známka
toho, že se zajímáte o dění v obci a její další směřování Vám není
lhostejné. Věřím, že nové zastupitelstvo bude pokračovat v rozvoji naší
obce, a přeji všem zastupitelům hodně úspěchů v jejich nelehké práci.
Vám všem přeji klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového
roku pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Váš starosta Radim Čech

Svoz komunálního odpadu během svátků
Svoz komunálního odpadu mezi svátky proběhne ve čtvrtek 25. 12.
a následně v úterý 30. 12. 2014. Dále pak beze změn od 8. 1. 2015
každý čtvrtek.
OÚ Skřipov

Výměna poškozených popelnic
Občané, kteří žádají o výměnu poškozené popelnice, žádáme, aby při
nahlášení na OÚ uváděli také číslo kódu, kterým je označena. Výměnu
mohou nahlásit také na email: ouskripov@email.cz.
Děkujeme.
OÚ Skřipov

Tříkrálová sbírka K+M+B 2015
V sobotu 3. ledna 2015 budou obcházet naše domácnosti tříkráloví
koledníci. Výnos z Tříkrálové sbírky 2015 bude využit na pořízení auta,
které bude rozvážet kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené
a seniory, pro zakoupení zdravotnického materiálu pro mobilní hospic
Pokojný přístav. Dále chce Charita Opava rekonstruovat prostory
4
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pro rozšíření služeb pro duševně nemocné, a pokud nějaké finance
zůstanou, na činnost Neškoly.
Charita Opava

Co mám dělat, když si měním adresu
trvalého pobytu?
Na internetových stránkách obce v záložce Životní situace jsme
zveřejnili leták Správy základních registrů, kde se dozvíte, co dělat
v případě změny adresy trvalého pobytu - na který příslušný úřad
změnu nahlásit a jaké dokumenty s sebou vzít. Vzhledem k rozsahu
informací jej nezveřejňujeme zde ve Zpravodaji.
OÚ Skřipov

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce
ve Skřipově 10.-11. 10. 2014
Počet všech zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasovacích lístků
Účast voličů ve volbách v %
Název strany, hnutí,
Č.str. koalice
„PRO ROZVOJ OBCE“
1
Vladan Boháč
2
David Ulman
3
Eva Víchová
4
Radek Březina
5
Ondřej Havlík
6
Hana Malohlavová
7
Michal Gebauer
8
Radomír Drašák
9
Jiří Kubánek
10 Kateřina Szturcová
11 Hana Beilnerová
www.skripov.cz

Skřipov
575
324
320
56,35

Hrabství
235
169
168
71,91

Skřipov

Hrabství

Celkem

158
98
230
50
125
98
42
207
142
37
54

137
119
123
96
23
25
106
44
52
9
14

295
217
353
146
148
123
148
251
194
46
68

Celkem
810
493
488
60,86
Přepočtené
mandáty
X
X
X
X

X
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

„PRO BUDOUCNOST OBCE“
Radim Čech
Eva Ulmanová
Jiří Šalata
Jan Vaněk
Stanislav Kyjovský
Martina Petrášová
Ondřej Hořín
Zbyněk Mazur
Hynek Tížek
Libuše Kubánková
Radana Štalmachová

281
175
132
123
135
149
133
177
104
158
53

149
120
38
103
88
62
111
24
32
53
92

430
295
170
226
223
211
244
201
136
211
145

1
2
3
4
5
6

„NEZÁVISLÍ“
Josef Binar
Tomáš Mazur
Libor Kubánek
Kamila Jašková
Miroslav Richtár
Eva Richtárová

23
15
8
30
9
5

19
2
32
7
12
10

42
17
40
37
21
15

X
X
X
X
X
X

Plesová sezóna 2015
10. 1. 2015
17. 1. 2015
24. 1. 2015
31. 1. 2015
14. 2. 2015
21. 2. 2015
28. 2. 2015
14. 3. 2015

TJ Sokol Skřipov
Myslivci Skřipov
SDH Jakubčovice
Slezan Skřipov
ČČK Hrabství
Motorkáři Skřipov
4. obecní ples
Dětský maškarní ples

Vítání občánků a setkání s jubilanty
5. 10. 2014 jsme letos podruhé přivítali v obřadní místnosti naše
nejmladší. Do obřadní místnosti přišli rodiče se sedmi občánky. Všem
přejeme, aby měli ze svých dětí radost.
Slavnostní setkání s jubilanty jsme v tomto roce zorganizovali jenom
jednou. Z dvaceti osmi pozvaných se do obřadní místnosti dostavilo
patnáct. Byli jsme potěšení, že přijali pozvání a strávili s námi pár
hezkých chvil.
6
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V letošním roce oslavili diamantovou svatbu p. Adolf a Anna Adamcovi
z Hrabství. Šedesátileté výročí svatby si společně s námi připomněli
v kruhu své rodiny.

Veronika Víchová , OÚ Skřipov
www.skripov.cz
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Divadelní představení „Agentura
drahoušek aneb sňatky všeho druhu“
V pátek 17. 10. 2014 odehráli těškovičtí „Berani“ komedii o rodinné
sňatkové agentuře a jejích nekalých praktikách. Jak dlouho jim vydržely,
to přišli zhlédnout naši občané.
Doufáme, že nám přízeň k tomuto souboru vydrží i nadále a členům
souboru přejeme hodně energie na nastudování další hry v příštím
roce.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Posezení se seniory
V pátek 21. listopadu 2014 jsme pro naše seniory uspořádali posezení.
Souborem písní, vtipů i kouzel vystoupila dvojice účinkujících v podání
Josefa Mikulčáka a Marie Novákové s názvem „S písničkou jsi věčně
mlád a na světě rád“. K dobré náladě přispělo i malé občerstvení.
Posezení zakončil hudbou p. Hynek Tížek.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Ordinační hodiny praktického lékaře
MUDr. Stanislav Štencel ordinuje během vánočních a novoročních
svátků jen ve Skřipově a jen pro akutní případy.
23. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014

neordinuje
7: 00 - 12: 00
7: 00 - 12: 00
neordinuje

Radostné Vánoce a vše dobré v novém roce přeje
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař
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Vánoční a novoroční přání
Milí rodiče a přátelé školy, milí žáci,
opět nás dostihl konec roku, jenž je tradičně spjat s Vánocemi, časem,
který bychom měli strávit se svými nejbližšími v rodinném kruhu.
Využívám této krásné příležitosti k možnosti popřát Vám všem, Vašim
rodinám a blízkým, hodně zdraví, rodinné pohody, štěstí, spokojenosti,
klidu, porozumění. Ráda bych Vám poděkovala za spolupráci, za Váš
podíl na tom, že ve Skřipově máme tak krásnou školu a tak šikovné
žáky.
Rovněž si přeji, aby byl pro Vás rok 2015 plný obohacujících a hezkých
setkání, aby byl tím pravým rokem pro úspěšné dosahování vytčených
cílů, ale především - aby se Vás a Vašich blízkých neustále drželo zdraví.
Za všechny zaměstnance školy Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Oznámení k zápisu do 1. třídy
Zápis do 1. ročníku školního roku 2015/2016 se uskuteční 21. ledna
2015 v době od 14.00 - 17.00 hod. ZŠ a MŠ Skřipov.

Poděkování
Děkuji všem rodičům, členkám výboru SRPDŠ, členkám ČČK v Hrabství
a všem zaměstnancům školy, kteří se účastnili víkendových brigád na
úklid školy po výměně oken. Svou prací nám pomohli rychle obnovit
provoz učeben, školní jídelny, mateřské školy a školní družiny. Velice si
vážím Vaši pomoci a ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Poděkování sponzorům
Poděkování patří všem sponzorům ZŠ a MŠ Skřipov, kteří v roce 2014
přispěli na vybavení základní školy, školní družiny a mateřské školy.
Velmi si Vašich příspěvků vážíme a děkujeme. Doufáme, že budeme
v přízni dárců i v příštím roce.
Děti a žáci školy
www.skripov.cz
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Katka, Veronika a Barbora
ovládly výtvarnou soutěž
Tři desetileté školačky ZŠ a MŠ Skřipov, Katka Halfarová, Veronika
Konečná a Barbora Víchová, dominovaly ve veřejné výtvarné soutěži.
Pro podzimní měsíce ji vyhlásil Magistrát města Opavy. Výsledky
průběžně zveřejňoval ve svém měsíčníku Hláska, jehož redakce
výtvarné počiny posuzovala.
Na téma Prázdniny redakci nejvíc zaujala odvážná plavba na raftu
ztvárněná Katkou Halfarovou. Vítězem říjnového kola s motivem
Podzim se s neodolatelným ježkem stala Veronika Konečná. Určitě
i díky nápadité kompozici barev. A minulý měsíc na téma Listopad
nejvíc zaujal rej deštníků v podání Barbory Víchové.
Třídní učitelkou všech dívek z 5. třídy je Mgr. Jana Bergerová, rovněž
učitelka výtvarné výchovy. I když ji tak frontální úspěch jejích svěřenkyň
příjemně zaskočil, za náhodu ho nepovažuje: „Všechny dívky jsou
soutěživé i zodpovědné. Když se pro něco rozhodnou, jdou do toho
naplno a umějí zabojovat. Cením si i toho, že třeba Veroniku a Barboru
neodradil ani první neúspěch.“

Hurá do ZOO!
Tak to je přesně to, co slyším, když se výherci z řad žáků naší školy
probojují do finále soutěže, kterou pořádá ZOO Ostrava.
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Naše škola se účastní této soutěže již tradičně. Soutěž je mezi dětmi
velmi oblíbená, důkazem toho je, že se jí účastní v každém ročníku více
než 300 družstev ze škol celého Moravskoslezského kraje. Konkurence
je veliká, protože mezi sebou soutěží nejen žáci základních škol, ale
také studenti gymnázií. Našim žákům velmi děkujeme za svědomitou
přípravu na soutěž, v letošním podzimním kole pak velká pochvala
patří družstvu ve složení Tereza Melecká, Andrea Škývarová, Michal
Melecký, Martin Melecký a René Lazecký, které se umístilo na 17. místě
v kategorii starších žáků. Děkujeme SRPDŠ za finanční příspěvek na
dopravu do Ostravy.
Za školu Mgr. Bc. Lenka Martinková

Exkurze do Národního památníku
2. světové války v Hrabyni
Dne 1. 10. 2014 jsme navštívili Národní památník 2. světové války
v Hrabyni, ve kterém jsme si připomněli 100. výročí zahájení 1. světové
války.
Nejprve jsme si šli prohlédnout tehdejší válečná vozidla a stroje,
stojící ve venkovním areálu památníku. Poté jsme se přesunuli dovnitř
rekonstruované muzejní budovy, ve které pro nás byla připravena
přednáška a prezentace o 1. světové válce a komentovaná prohlídka
expozice Češi ve Velké válce“. Po prohlídce jsme dostali pracovní listy,
které obsahovaly nelehké úkoly a otázky vycházející z prohlídky. Většina
z nás dokázala najít správné odpovědi a první část jsme zvládli se ctí.
Druhá část našeho programu nás zavedla na komentovanou prohlídku
do samotného Památníku. Zde jsme se seznámili s historií okupace
a 2. světové války, zejména ve vztahu k našemu kraji. Viděli jsme
například model zničeného domu v Hrabyni v životní velikosti, zbraně
a osobní věci vojáků a různé předměty charakteristické právě pro tuto
dobu. Prohlédli jsme si i místnost symbolicky připomínající holocaust,
a to schody s dušemi umučených v Mauthausenu.
Součástí naší prohlídky bylo i místo, kde se nachází třináct tisíc destiček
se jmény vojáků, kteří v tehdejší době padli. Abychom si znalosti
z prohlídky mohli zopakovat, vypracovali jsme druhou sérii pracovních
listů. Na zadané úkoly jsme našli odpovědi mezi exponáty Památníku.
www.skripov.cz
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Díky této exkurzi jsme si uvědomili, jak složitě museli lidé bojovat
o přežití a prožívat nekonečně dlouhé chvíle na bojištích, v ohroženém
zázemí i v koncentračních táborech, chvíle, které často končily i ztrátou
vlastního života.
Tereza Melecká a Andrea Škývarová, žákyně 9. třídy

Výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích
Dne 6. 10. 2014 navštívili stálí členové Ekotýmu a vítězná třída školního
sběru Záchrannou stanici v Bartošovicích nedaleko Nového Jičína. Po
příjezdu jsme se vypravili do hlavní budovy stanice, kde jsme sledovali
prezentaci o důležité práci záchranářů. Uvědomili jsme si, jak je
potřebná pro zvířata našeho okolí. Poté jsme se přesunuli do vedlejší
místnosti, kde byly napodobeniny zvířat z různých našich ekosystémů.
Následně jsme se vydali do venkovního areálu, kde jsme viděli některé
zachráněné živočichy. Členové ekotýmu se rozhodli, že Záchranné
stanici v Bartošovicích věnují 1500 korun (finance získané ze sběrových
akcí) jako sponzorský dar. Žáci si z výletu odvezli upomínkové předměty
a mnoho zážitků, na které budou dlouho vzpomínat.
Andrea Škývarová A Tereza Melecká, žákyně 9. ročníku
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Dějepisná olympiáda
Dne 27. 11. 2014 se 12 žáků z 8. a 9. třídy naší školy zúčastnilo školního
kola Dějepisné olympiády. Letošní ročník měl podtitul Naděje, slzy
a pot a byl zaměřen zejména na středověké válečné konflikty.
Zúčastnění žáci prokázali výborné znalosti z naší i světové historie.
Do okresního kola v Opavě ale mohou postoupit jen dva nejlepší, a to
Magdalena Štenclová a Lukáš Duben.
Umístění na prvních pěti místech (maximální počet bodů byl 53):
1.
2.
3.
4.
5.

Magdalena Štenclová
Lukáš Duben			
Alžběta Štenclová		
Vojtěch Orlík			
Tereza Melecká		

52 bodů
50 bodů
49 bodů
46 bodů
45 bodů

Škola Zdravé pětky
V měsíci listopad jsme se v naší škole zaměřili na upevňování zásad
zdravého stravování. Do školy jsme pozvali tým odborných lektorů,
kteří pro děti MŠ a 1. stupně připravili Školu zdravé pětky. Program
seznámil žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování - správným
složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami
hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Děti měly
připraveny soutěžní úkoly a na závěr si odnesly vysvědčení a dárečky
Zdravé Pětky.
Pro žáky 2. stupně tým Zdravé pětky připravil dvouhodinovku vaření,
respektive přípravy studeného party pohoštění. Žáci se dozvěděli
užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se
jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování.
Sami si připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni
ochutnali.
Mgr. Vlasta Večeřová

www.skripov.cz
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Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se stromeček,
dárky leží dokola,
maminka nás zavolá.
Michalka Hložková, 1. třída

Vítr fouká polehoučku,
snížek padá potichoučku,
pojďte děti na klouzačku,
projedem se na kopečku.
Děda Mráz jede na saních,
hurá, děti, je tu sníh.
Michalka Hložková, 1. třída

Sníh padá z obláčku
Ježíšku, to krásně sněží,
to se bude sáňkovat.
Na kopeček děti běží,
budou se tam koulovat.
Bára Stiborová, 1. třída

Mikuláš
Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku ti zazpívám,
přines prosím trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Dáváš dárky pro radost,
pro každého máš jich dost.

Vánoční
Já jsem hodný Ježíšek
a zdobím vám stromeček.
Plno dárků nosím vám
a s tím vším se namáhám.
Plno sněhu už je tady,
a tak stavím bílé hrady.
Bílý hrad a sněhulák,
budeme si spolu hrát.
Zvonky zvoní do noci,
blížíme se k půlnoci.
Přestaňte si, děti, hrát,
hybaj rychle spát!
Hanička Švidrnochová, 1. třída

Zima
Jinovatka, všude bílo,
zima u mě v pokoji.
A jeden pán, co nese jídlo,
se silným větrem zápolí.
Brzy začne Štědrý večer,
všude voní cukroví,
máma ale stresuje se,
že ještě nejsme hotovi.
Za chvíli za mnou přiběhl táta,
Že mám za maminkou jít,
a ať prý pustím koledy,
budeme olovo lít.
Barbora Víchová, 5. třída

Terezka Kudělová, 1. třída

www.skripov.cz
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Naše školní družina
Slunečné září nám umožnilo navštěvovat okolí naší vesnice (rybníky
a lesy). Při vycházkách do místního lesa jsme se letos věnovali sběru
hub a později i sběru přírodnin, které jsme využili při našich výtvarných
činnostech.
Začátkem října jsme vyrazili na krátkou sobotní turistickou vycházku
do „slezských luhů a hájů“, kde jsme sledovali okolní přírodu, její
zajímavosti, flóru, faunu a negativní nebo pozitivní vlivy člověka na
přírodu.
U příležitosti voleb do obecního zastupitelstva ve dnech 10.-11.
10. 2014 jsme vystavovali práce žáků s podzimní tématikou, práce
žáků keramického kroužku a dále pak i fotodokumentaci z činností naší
družiny v loňském školním roce.
Práce žáků z pet víček, které jsme vyráběli v loňském školním roce
v pořadu Šikulové, jsou na výstavě ve firmě Optys s.r.o. v Dolních
Životicích.
Ke 100. výročí 1. světové války jsme s žáky uspořádali výtvarnou soutěž
na téma „1. světová válka očima dětí“.
Dále jsme se zapojili i do dalších soutěží - „Veselý kapřík“ - výstava
proběhla ve dnech 28.-29. 11. 2014 v zemědělské škole v Opavě, soutěže
„Vyrob si vánoční přání“, pořádanou agenturou Tomino v Hradci nad
Moravicí, a soutěže v časopise Tvořivý Ámos „Ze starého nové“.
Ve dnech 22.-23. 11. 2014 jsme vystavovali práce žáků na Adventní
výstavce v Jakubčovicích - papírové výrobky a výrobky z keramického
kroužku.
Začátkem prosince u nás v družině vypuklo Čertovské řádění - pečení
pekelných perníčků, odpoledne plné čertovských soutěží a pekelného
tance.
Naši žáci se letos věnují i literární činnosti. V říjnu psali básně na
téma - ježek a drak a v listopadu na téma Vánoce. Ty nejlepší básničky
zveřejňujeme v tomto zpravodaji.
Další činnosti družiny můžete sledovat na webových stránkách školy
v sekci ŠD.
Za školní družinu Jitka Dudysová
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Mikuláš
Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Všichni se těšíme, jak je strávíme
se svými blízkými a jak jim uděláme radost dárky. Pro mne je důležitá
vánoční atmosféra: rozsvícený stromek, vůně cukroví a radost z toho,
že se rodina sejde u jednoho stolu. V touze po tom, aby naše Vánoce
byly co nejdokonalejší, zapomínáme na to, že jsou lidé, kteří nemají
cestu k rodinnému stolu a na Vánoce zůstávají sami. A každý můžeme
těmto lidem pomoci.
Proto jsme navázali spolupráci s Dětským domovem ve Frýdku-Místku.
A uspořádali jsme nyní Mikulášskou nadílku. Děti mohly přinést
jakýkoliv dáreček do Mikulášovy nůše. A překvapily nás: tolik perníčků,
bonbonků, čokoládek a dalších radůstek bychom ani neočekávali.
V dětském domově bude mít Mikuláš plný koš i díky nám. A za to patří
obrovský dík dětem i jejich rodičům.
Ještě jednou děkuji.
Monika Krajčovičová

Pomáhejme dětem!
Hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně - jeho
osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými
typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné
kondice. V měsíci říjnu jsme ukončili prodejní sbírku „pohlednic“, jejichž
prodejem se podařilo získat 760,- Kč. Tato částka byla odeslána na
konto Občanského sdružení CHRPA, jež zajišťuje výcvik koní určených
pro hiporehabilitaci. Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili.

www.skripov.cz
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Fotbal žáci
Skončila pozimní část fotbalové sezóny 2014/2015. Jak se nám v ní
dařilo? Kdyby bylo na trenérech, vůbec tabulku nezveřejňujeme. Starší
žáci (ročník narození 2000 a mladší) i starší přípravka (2004 a mladší)
hrají soutěž teprve prvním rokem, proto postavení v tabulce není
rozhodující. Na trénincích a v zápasech hodnotíme u kluků především
snahu, píli a obětavost, stejně jako pěkné fotbalové momenty každou
vstřelenou branku. Podstatné je, jakým způsobem výsledků dosahují,
nikoli výsledek samotný. Kdo se byl na kluky někdy podívat, viděl, že se
v těchto soutěžích neztratíme, a jednu věc bych z přiložených tabulek
přeci jen vyzdvihl, a to počet vstřelených branek, kterých starší žáci
nastříleli 14 a starší přípravka dokonce 29, což je rozhodně příslibem
do budoucna.
Aktuálně jsme se přesunuli do tělocvičny v Základní škole ve Skřipově,
kde budou probíhat tréninky během zimní přestávky.
Soutěž starší žáci 1+7
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Vítkov
Melč
Litultovice
Budišov n/B
Skřipov
Otice
Štáblovice

Záp
6
6
6
6
6
6
6

+
6
4
4
3
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
3
4
5
5

Skóre
52:7
59:21
42:8
23:19
14:50
22:50
11:68

Body
18
12
12
9
6
3
3

+
7
6
5
3
2
1
1
0

0
0
0
0
1
2
2
1
0

0
1
2
3
3
4
5
7

Skóre
67: 12
66: 15
37: 22
42: 36
26: 44
29: 74
31: 40
21: 76

Body
21
18
15
10
8
5
4
0

Soutěž MINI (starší přípravka) 1+5
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Stěbořice
Budišov n/B
Slavkov
Kylešovice
Vítkov
Skřipov
Zlatníky
Holasovice

Záp
7
7
7
7
7
7
7
7

Za TJ Sokol Skřipov bych rád poděkoval všem trenérům, kterými jsou
Jan Lubojacký, Jakub Poltier, Vít Havrlant a Jiří Kubánek, kteří klukům
18
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věnují svůj volný čas. Dále děkuji všem rodičům, fanouškům a ostatním
příznivcům fotbalu. Děkuji sponzorům, kterými jsou Ing. František
Sonnek, Jaroslav Tesař a Tomáš Hromada. Poděkování náleží také
zaměstnancům obce Skřipov v čele s panem starostou Ing. Radimem
Čechem za podporu a přípravu sportovního areálu. S poděkováním
nelze zapomenout ani na samotné kluky, kteří se pravidelně účastní
tréninků a mistrovských utkání: „Kluci díky a jen tak dále!“
První polovinu sezóny jsme s dětmi ukončili, zhodnotili, snědli všechny
pizzy a dobře se pobavili na závěrečném ukončení. Teď jsou před námi
vánoční svátky bez shonu, stresu a zbytečného napětí. Zastavme se
alespoň jednou v roce a užijme si pohodu Vánoc, která se poslední
dobou vytrácí. Klukům přeji, ať pod stromečkem najdou přesně to, co
si přáli. A co popřát do nového roku? Myslím, že když budeme zdraví,
bude všechno dobré.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Přání
Všem občanům Skřipova a Hrabství i všem Vašim blízkým přejeme
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti.
TJ Sokol Skřipov

Mladí hasiči a jejich roční činnost
Rok s rokem se sešel a už zde máme zase konec roku. Tímto bych chtěla
poukázat na rok tvrdé dřiny, kdy jsme se od nuly znovu pokoušeli odrazit
k lepším časům. Podařilo se nám to díky tvrdému a neústupnému
přístupu mládeže, která chtěla dokázat všem, že nás nic nepoloží.
Mladí hasiči s minimálními možnostmi, s malým prostorem, se
čtvrtinovým hasičským vybavením a bez peněz se za rok práce dostali
na přední příčky okrskových soutěží, a i když nemají stroj, se kterým
by nacvičovali, tvrdě bez příprav nosí domů pro svou obec poháry. Za
celou dobu jsem nikdy neslyšela, že by si stěžovali nebo poukazovali na
to, že se bez stroje nedá trénovat. Vždy se hrdě a bez nácviku postavili
při soutěži na nástup s ostatními družstvy a hrdě bojovali. Nesmírně
www.skripov.cz
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moc děkujeme za jejich skromnost, vytrvalost a odvahu. Takovým
přístupem mě i Radima přesvědčují, že naše práce má smysl a je
potřeba čím dál více děti podporovat. Toto je naše odměna a za to jim
všem moc děkujeme!!!
Určitě nemalou částí se na podpoře podílejí i ostatní členové SDH
Hrabství, kterým bychom chtěli taktéž poděkovat jak za morální, tak
i finanční podporu, bez těchto členů by naše SDH pro děti nemohlo
fungovat. Jste skvělí a moc děkujeme!!!
Nejsou to jen soutěže, kde mladí hasiči soutěží, seč můžou, ale i ostatní
akce pořádané SDH Hrabství. Je potřeba zmínit uklízení příkop, kde bez
váhání a přemlouvání celí natěšení uklízeli a měli z toho jak dobrý pocit,
tak obrovskou radost, že za jejich prací zůstala krásná a čistá příroda.
Určitě v této akci budeme pokračovat. V různých akcích nás podporují
sponzoři a hlavně Obecní úřad, bez dotací bychom nemohli vrátit
půjčené vybavení ani uskutečnit různé akce. Velice moc děkujeme.
Věřte, že bez sponzorů a jiné hmotné pomoci by to opravdu nešlo.
Taktéž děkujeme občanům, kteří pro nás neustále připravují sběr. Je to
pro nás jediný příjem na odměny pro mladé hasiče.
Dne 27. 12. 2014 budou mít mladí hasiči za odměnu a celoroční práci
rozlučkový Vánoční večírek, kde za odměnu dostanou ohňostroj. Tímto
se dopředu obyvatelům Hrabství moc omlouváme za předčasný Silvestr
a děkujeme za pochopení.
Všem obyvatelům Skřipova a Hrabství bych chtěla za všechny členy
SDH Hrabství popřát poklidné svátky vánoční, plné pohody a klidu.
V novém roce spoustu zdraví, lásky, vzájemné tolerance a aby se Vám
splnila Vaše tajná přání.
Za SDH Hrabství Radim a Martina Petrášovi (vedoucí mládeže)

Předpokládejme jen, že mezi členy malých hasičů, kteří tak rádi
uklízejí okolí vesnice, nejsou děti, které úmyslně znečišťují hřiště, např.
rozhazováním odpadků pod houpačky, házením nedokousaných jablek
na tenisový kurt, případně trefováním se plnými petkami do okolních
tújí nebo korun lip. (Poznámka redakce)
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Pozvánky na plesovou sezónu
TJ SOKOL Skřipov
zve všechny na tradiční

Sportovní ples
do Kulturního domu v Hrabství
v sobotu 10. 1. 2015. Začátek plesu je ve 20:00.
K dispozici bude teplá večeře a bohatá tombola.
Doprava autobusem bude zajištěna.
Těšíme se na vaši účast.

Myslivci Skřipov
Vás srdečně zvou na

Myslivecký ples
Kdy: 17. 1. 2015 od 20:00
Kde: Kulturní dům v Hrabství
Vstupné: 170 Kč (v ceně je večeře, čaj-káva, místenka)
Hudba: K tanci a poslechu hraje kapela PROFIL
Tombola: Bohatá zvěřinová tombola,
jako hlavní cena bude kolouch zvěře vysoké
Zajištěn je také odvoz autobusem po trase: Bohučovice 19:15,
Jakubčovice 19:20, Skřipov 19:25, Hrabství 19:30
a zpět z Hrabství 3:00.
Vstupenky můžete rezervovat u Zbyňka Dluhoše, tel: 733 771 755
nebo Aleše Kuděly, tel: 602 375 820
www.skripov.cz
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SK Slezan Skřipov
pořádá

6. Slezský ples
V sobotu 31. 1. 2015 v sále Kulturního domu v Hrabství.
Začátek plesu je ve 20:00.
K tanci a poslechu bude hrát osvědčená hudební skupina TOM MIDI
a v suterénu bude k dispozici hudební produkce pana Hynka Tížka.
Je zajištěna teplá kuchyně a občerstvení v baru.
Nebude chybět velmi zajímavá a pestrá tombola.
V průběhu plesu proběhne profesionální taneční
a hudební vystoupení.
Doprava tam i zpět bude zajištěna autobusem TQM.
Vstupenky jsou k dispozici v prodeji již v průběhu prosince
u pana Tomáše Duška,
telefonní číslo: 721 415 129.
Srdečně zveme všechny milovníky tradičních venkovských plesů
a dobré zábavy.

Obec Skřipov
zve všechny příznivce hudby a tance na

4. obecní ples
v sobotu 28. února 2015 do kulturního domu v Hrabství.
Zahájení plesu ve 20:00 hod., hraje hudební skupina Griffis.
Teplá večeře, občerstvení a doprava zajištěna.
Rezervace vstupenek u V. Víchové na tel. č. 734 620 186
Těšíme se na vaši účast.

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 3. 2015
na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem MKČR E 14140
Redakční rada: Vladan Boháč, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Prosinec 2014

