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Přání k Velikonocům
Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané.
Řehtačky a mrskanice
i štamprlka slivovice.
Tak se svátky jara slaví,
ať jsme veselí a zdraví.
Příjemné prožití svátků jara přeje
starosta obce Ing. Radim Čech

Den matek
„V životě můžeš mít dobré přátele, věrné přátele,
ale nikdy už se nebudeš těšit z oné nepopsatelné
lásky a dobroty, kterou tě zahrnovala a kterou ti
projevovala tvá matka.“
T. B. Macaulay
Krásný Den matek přeje starosta obce Ing. Radim Čech
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Usnesení
Usnesení z 19. zasedání ZO Skřipov konaného dne 11. 2. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
154/19 program zasedání
155/19 uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 30/2009 o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti, uzavřený mezi stranami Obec
Skřipov - TQM - holding s.r.o., Opava - Koordinátor ODIS s.r.o.
Ostrava a pověřuje starostu k podpisu
156/19 uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 30/2009 o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi stranami Obec
Skřipov - Veolia Transport Morava a.s. Ostrava - Koordinátor
ODIS s.r.o. Ostrava a pověřuje starostu k podpisu
157/19 přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 254 400 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu
podpory tvorby územních plánů obcí na zpracování územního
plánu obce Skřipov a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
158/19 záměr přestavby objektu č. 80 ve Skřipově na pečovatelské
byty a obecní úřad a provozování podporovaných bytů
159/19 realizaci a dofinancování akce „Přestavba objektu č.p. 80,
Skřipov, 747 45 na pečovatelské byty a obecní úřad“
z rozpočtu obce na rok 2013
160/19 partnerskou smlouvu uzavřenou za účelem zajištění
poskytování sociálních služeb
161/19 záměr rekonstrukce pomníku padlých ve Skřipově
162/19 podání žádosti o individuální dotaci na zabezpečení péče
o válečné hroby z rozpočtu Moravskoslezského kraje
163/19 záměr obnovy dětských hřišť u ZŠ ve Skřipově a MŠ v Hrabství
164/19 podání žádosti na obnovu dětských hřišť při ZŠ a MŠ Skřipov
a MŠ Hrabství z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
při Ministerstvu pro místní rozvoj
165/19 přijetí účelové investiční dotace z Programu na zvýšení
absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel ve výši
397 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o přijetí dotace
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Informace z obecního úřadu
Úhrada poplatků
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 492 Kč na osobu zůstává
také pro rok 2013 stejný. Občané je mohou uhradit ve dvou splátkách,
první je splatná do 30. 4. 2013, druhá do 31. 10. 2013.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 27. dubna 2013 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery
na ostatní domovní odpad, lednice, televize, autobaterie a pneumatiky
z osobních automobilů.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00
hod.
Stanoviště kontejneru: Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
Hrabství - před hasičskou zbrojnicí

Změna svozu odpadu
Dnem 18. dubna 2013 končí týdenní svoz odpadů, další svoz bude až
2. května 2013 každý sudý čtvrtek. Svoz plastového odpadu probíhá
každé liché pondělí.

Upozornění na platnost řidičských průkazů
Upozorňujeme držitelé řidičských průkazu, aby si zkontrolovali jejich
platnost. Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004 jsou
platné do konce r. 2013.
O výměnu musí řidič požádat na Magistrátu města Opavy, Krnovská
ulice 71. K vyřízení je potřebné mít s sebou platný občanský průkaz,
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz. Výměna ŘP je
osvobozena od správního poplatku.

www.skripov.cz
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Přehled o počtu obyvatel v r. 2012
Počet

Skřipov

Hrabství

7

2

Zemřelých

8

3

Odstěhovaných

18

9

Přistěhovaných, vč. občanů s povolením pobytu
na území ČR
Stav obyvatel k 31. 12. 2012

19

12

711

289

Narozených

Veronika Víchová, ohlašovna

Tříkrálová sbírka 2013
Tříkrálová sbírka se v naší obci těší velké oblibě, o čemž svědčí nejen
letošní vykoledovaná částka, ale také výtěžky z minulých let. Koledníci
letos vyšli na svou pouť v sobotu 5. ledna; ve Skřipově koledovalo sedm
skupinek, v Hrabství jedna a v Jakubčovicích dvě.
Pokladničky vydaly celkem 57.147,- Kč. Výtěžek je určen na dobudování
několika bytů chráněného bydlení a na vytvoření centra v Kylešovské
ulici v Opavě, které poskytuje komplexní služby seniorům. Díky těmto
prostředkům může Charita Opava také pomoci hendikepovaným
občanům, matkám s dětmi či poskytnout přímou humanitární pomoc
lidem v nouzi.
Poděkování za úspěch Tříkrálové sbírky 2013 patří nejen koledníčkům,
ale také vedoucím skupinek a všem dárcům.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem za to, že dokážete myslet na
druhé a podělit se s nimi i v této těžké době, kdy je každá ušetřená
koruna dobrá.
Sylva Víchová

My jen dodáváme, že děkovný dopis přišel i z Charity Opava - obecnímu
úřadu za spolupráci, vám občanům za štědrost a koledníkům, kteří
obětovali svůj čas a vyrazili s pokladničkami do ulic.
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Vykoledované částky:
Skřipov

24 331,- Kč

Hrabství

12 780,- Kč

Jakubčovice

20 036,- Kč

Celkem

57 147,- Kč
Obecní úřad

Výsledky volby prezidenta republiky
I. kolo (11.-12. 1. 2013)
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název strany,
hnutí, koalice
Roithová Zuzana
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg
CELKEM

v.o.č. 1
Skřipov
17
68
6
4
0
118
24
66
60
363

v.o.č. 2
Hrabství
16
46
3
14
2
39
4
30
7
161

Počet
celkem
33
114
9
18
2
157
28
96
67
524

Pořadí
umístění
5
2
8
7
9
1
6
3
4

Účast občanů: Skřipov - 63,46 % Hrabství - 70,92 % Celkem - 65,58 %

II. kolo (25.-26. 1. 2013)
Poř.
číslo
6
9

Název strany,
hnutí, koalice
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
CELKEM

v.o.č. 1
Skřipov
247
98
345

v.o.č. 2
Hrabství
107
30
137

Počet
celkem
354
128
482

Pořadí
umístění
1
2

Účast voličů: Skřipov - 59,89 % Hrabství - 59,30 % Celkem - 59,59 %

www.skripov.cz
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68. výročí osvobození naší obce
Ve dnech 28. a 30. dubna 2013 si připomeneme 68. výročí osvobození
obou našich obcí.
Vzpomínková akce se uskuteční v Hrabství v pátek 26. dubna 2013
v 19.30 hodin, bude zahájena lampionovým průvodem z dolní části obce
směrem k památníku padlých. U kulturního domu bude připraveno
opékání buřtů s občerstvením.
Oslavy výročí osvobození Skřipova se uskuteční v úterý 30. 4. 2013
v 19.00 hodin vzpomínkovou akcí u pomníku padlých, následně bude
v zadní části základní školy připraven program pro děti - výcvik psů,
ukázka závodních autíček, občerstvení a opékání buřtů.

Pronájem školní jídelny
Základní škola a Mateřská škola Skřipov nabízí ke konání společenských
akcí pronájem prostor školní jídelny.

Velká jídelna
Malá jídelna
Prostory k uložení občerstvení
a cukroví

Do 8 hodin

Za každou
další hodinu

Do 6 hodin

600,300,-

150,150,-

400,-

100,-

-

-

Přípitek, kávu, čaj a veškeré jídlo připravuje školní jídelna (nelze si
přinášet své potraviny).
Nájemce si může dovézt vlastní zákusky, slané pečivo, ovoce, alkoholické
a nealkoholické nápoje.
Přípravu tabule zajišťuje pronajímatel. Individuální požadavky na další
výzdobu lze dohodnout s vedoucí školní jídelny, také termín návozu
občerstvení a techniky.
Kapacita jídelny na společenskou akci s tancem: cca 40 míst, při akci
k sezení maximálně 60 míst.
Bližší informace podá vedoucí jídelny Jana Šubertová, kontakt na
e-mailové adrese zsskripov@volny.cz nebo na tel. čísle 734620185.
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Ze školních lavic
Zápis do 1. třídy
Každoročně je začátek kalendářního roku ve všech základních školách
spojen s jednou významnou událostí - zápisem předškoláků do 1. třídy.
Letos se sešlo na slavnostním zápisu v naší škole 26 dětí, které si paní
učitelky malinko prozkoušely z jejich dovedností a znalostí. Všechny
děti byly moc šikovné, a tak si kromě obrovské pochvaly zasloužily
malý dáreček, který vyrobily děti ze školní družiny, a sladkou odměnu.
Popřejme jim, aby se do školy těšily a v září přišly nejen s novými
aktovkami, ale i touhou něco nového se naučit.
Mgr. Eva Víchová

Zápis do MŠ
Základní škola a Mateřská škola Skřipov pořádá
ZÁPIS do mateřských škol pro školní rok 2013 - 2014
v MŠ Skřipov proběhne zápis ve středu 24. dubna 2013 v době od 13.00
do 16.00 hod.
v MŠ Hrabství proběhne zápis ve čtvrtek 25. dubna 2013 v době od
13.00 do 16.00 hod.
K zápisu přineste rodný list dítěte,průkaz totožnosti rodiče a vyplněné
formuláře, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách
školy www.zsamsskripov.webpark.cz nebo k vyzvednutí v mateřských
školách.

Projekt Dětské peníze
Pilotní projekt Dětské peníze, do kterého se zapojili žáci ZŠ Skřipov,
ZŠ Vávrovice a ZŠ Opava Šrámkova, má podpořit finanční gramotnost
dětí na nižším stupni základních škol. Prostřednictvím dětských peněz
a dalších pomůcek se žáci seznámí s tématem financí a obchodu za
www.skripov.cz
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účelem poznání reálné hodnoty peněz. Organizátorem projektu je
firma Optys spol. s r.o., zastoupena Ing. Janem Víchou, jednatelem. Ta
zajišťuje veškeré materiálové zabezpečení celého pilotního projektu.
Mgr. Eva Víchová

Cyklus Škola nanečisto
V letošním školním roce opět proběhne v naší škole cyklus pořadů pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče „ŠKOLA NANEČISTO“.
Děti si pod vedením učitelek 1. stupně vyzkoušejí, jak to chodí ve
škole, naučí se nové písničky, zahrají si zajímavé hry, budou „číst, psát
a počítat“, namalují hezké obrázky a poznají mnoho nových kamarádů.
Rodiče mohou své děti sledovat, popř. jim i trochu pomáhat. Rodičům
budou v průběhu celého cyklu poskytnuty informace, týkající se
provozu ZŠ, vyučování, potřebných pomůcek pro vyučování, chodu ŠD,
školní jídelny, organizace zájmových kroužků apod.
Termíny setkání: čtvrtek 4. 4. 2013
čtvrtek 11. 4. 2013
čtvrtek 18. 4. 2013.
Začátek všech setkání - 16:00 hod. v 1. třídě ZŠ a MŠ Skřipov.
Mgr. Eva Víchová

ZOO soutěž
Žáci naší školy se již tradičně zapojují do soutěží, pořádaných ZOO
Ostrava. O tom, že si tyto soutěže děti získaly, není pochyb. Musíme
dokonce pořádat školní kolo, abychom vybrali ty nejlepší týmy. Letošní
ročník Velké ceny ZOO je zaměřen na téma Savci Austrálie. Žáci soutěží
ve dvou kategoriích a věřte, že konkurence je opravdu veliká! Přesto
děti dosahují pěkných výsledků. Odměnou soutěžícím je prohlídka ZOO
a podle možností přidáváme i prohlídku Ostravy či návštěvu nákupního
centra - dle přání dětí :-). Výsledky naleznete na webových stránkách
naší školy.
Lenka Martinková – učitelka přírodopisu
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Prezentace žákovských projektů v oblasti EVVO
Dne 27. února jsem se zúčastnila Srazu koordinátorů EVVO na Krajském
úřadě v Ostravě. Setkání to bylo opět velmi podnětné, ale co mne asi
nejvíc zaujalo, byla prezentace projektu malé základní školy ze Staré
Vsi u Rýmařova. Projekt, který škola s dětmi zorganizovala, totiž
prezentovali sami žáci. No a tak mě napadlo, že u nás ve Skřipově
máme také šikovné děti, které mají rovněž „co prodat“. Celá škola
pracuje v letošním roce na projektu s tématem Život našeho stromu.
Adam Dušek, Kristýna Balharová a Lukáš Šalata se tedy rozhodli, že
o našich aktivitách v oblasti EVVO i o našem projektu budou informovat
účastníky akce, pořádané krajským úřadem - „Prezentace žákovských
projektů v oblasti EVVO“. Celá akce proběhne 2. 4. 2013 v Ostravě.
Prezentaci i foto z akce naleznete na webových stránkách školy.
Lenka Martinková - Koordinátor EVVO

Zapojení školy do mezinárodní kampaně Litter Less

Cílem kampaně „Když méně znamená více, aneb snižme množství
odpadu“ je snížit množství odpadu a působit na změnu chování žáků
na celém světě. Hlavním cílem je také zvýšit povědomí o vlivu odpadu
na obec a její okolí. Vyvrcholení kampaně proběhne dne 5. 6. 2013,
tedy v den oslav Mezinárodního dne životního prostředí. Podrobné
informace o průběhu oslav najdete během května na www stránkách
a informační tabuli naší školy. Ale již teď můžeme prozradit, že nadšenci
z 6. třídy pro vás chystají v ten den i něco navíc, a to Výstavu domácích
mazlíčků.
Lenka Martinková - Koordinátor EVVO

www.skripov.cz
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V rámci oslav DNE ZEMĚ proběhne v naší škole

ŠKOLNÍ KONFERENCE ŽÁKOVSKÝCH PREZENTACÍ
na téma

Voda pro život
24. dubna 2013 - středa

10.00 - 11. 30 hod

Přijďte se podívat na práci dětí naší školy.
Zveme rodiče i širokou veřejnost!

Pozvánka
Děti dramatického kroužku při ZŠ a MŠ ve Skřipově zvou
všechny maminky a babičky
při příležitosti Dne matek na pohádku

„Princezna a drak“
Divadelní představení se uskuteční v neděli 19. května 2013
ve 14. hodin v sále U Meleckých.
Těšíme se na Vaši účast
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Školní družina
V měsíci prosinci se naše školní družina zapojila do výtvarné soutěže
Vánoce a betlémy aneb popusť svou fantazii a nakresli nebo vytvoř
vánoční betlém - náš vánoční betlém jste mohli zhlédnout na výstavě
v Národní škole v Hradci nad Moravicí od 15. 12. do 6. 1. 2013. Za náš
výrobek jsme dostali sladkou odměnu pro žáky.
6. 12. vypuklo „Čertovské odpoledne“ plné her.
12. 12. jsme se vypravili ke krmelci - žáci přinesli pro zvířátka spoustu
dobrot - staré pečivo, jablka, kaštany, mrkev, obilí.
16. 12. proběhl v naší ZŠ Vánoční jarmark, kde jsme vystavovali výrobky
z keramiky a papíru, napekli perníčky a koláče.
Jako každoročně i k nám do ŠD přišel Ježíšek s dárky - přinesl nové hry,
puzzle, stavebnici Merkur a nový posilovací stroj.
16. 1. jsme v tělocvičně uspořádali Maškarní rej, plný krásných masek.
V měsíci únoru jsme vyhlásili soutěž Nejsem srab, zkusím to - žáci museli
splnit cca 19 disciplín, jak v herně naší ŠD, tak v prostorách tělocvičny.
Ne všichni dané disciplíny splnili - ti nejlepší se dočkali sladkých odměn.
Další soutěž jsme nazvali Týden stavebnic - nejlepší stavbaři byli sladce
odměněni. Naše stavby, ale i ostatní činnost naší ŠD můžete sledovat
na webových stránkách ZŠ, v sekci ŠD-fotodokumentace.

www.skripov.cz
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V měsíci září jsme se přihlásili do celoroční soutěže Umění recyklace
v časopisu Tvořivý Ámos - naše žákyně vytvořily krásné obrazy z pet
víček a naše ŠD se s jedním z obrazů umístila na krásném 3. místě.
Jitka Dudysová

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SKŘIPOV, OKRES OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
POŘÁDÁ SOUTĚŽ

SBĚR PAPÍRU
V TERMÍNU 20. - 23. 5. 2013 (PONDĚLÍ - ČTVRTEK)
7.10 - 7.50 / 13.00 - 15.00 HOD.
Nejlepší třídní kolektiv bude odměněn 1-denním výletem (exkurze
papírny + návštěva bazénu v Hradci n. Moravicí)
Zapojit se a podpořit naši školu a svého favorita mohou všichni
občané Skřipova

Sportovní stránky
Sportovní ples
Byl zasněžený 12. leden 2013 a v Kulturním domě v Hrabství se pořádal
jako již každý rok tradiční SPORTOVNÍ PLES, organizovaný TJ Sokol
Skřipov.
Celým večerem nás provázely tóny hudební skupiny UNICO z Bolatic,
která nám hrála k tanci i k poslechu. K jídlu byla chutná večeře,
14
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připravená manžely Balharovými, kterým tímto děkujeme. Nechyběl
smích, výborná nálada, skvělé jednohubky paní Sylvy, káva, čaj a pestrá
nabídka baru, vše za příznivé ceny. V šatně byly tradičně usměvavé Liba
a Lída, také děkujeme.
Začátek plesu bezchybně odstartovaly místní děti a instruktorka Míša
v rytmu zumby, večer nám také zpříjemnila i legenda světového popu
Michael Jackson, který předvedl perfektní taneční show v kostýmech
a celé vystoupení zakončil focením a autogramiádou s diváky.
Tradičně o půlnoci proběhlo losování pestré tomboly, která čítala přes
120 hodnotných cen. Třešničkou na pomyslném dortu byl třídenní
wellness pobyt, kávovar, autonavigace nebo mobilní telefon. Během
plesu panovala dobrá nálada a účastníci se výborně bavili. Malou výtku
jsme i my pořadatelé zaznamenali k výkonu hudební skupiny, a tudíž
jsme již nyní zajistili na příští rok změnu, a to hudební skupinu BLEDULE,
která je ověřenou zárukou kvality a dobré nálady. Tímto srdečně zveme
všechny milovníky tradičních venkovských plesů na příští sportovní
ples, který připravujeme na 11. 1. 2014 v Kulturním domě v Hrabství.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se organizací a přípravou plesu
zabývali. Dále děkuji všem sponzorům, kteří nám svými finančními
i věcnými dary pomohli připravit velice bohatou tombolu. Letošní ples
sponzorovali: Alma pneu, Belária, Binar Jan ml., Binar Jan st., Binar
Vítězslav, Böhm Michal, Bzonek Petr, Cihlář Pavel, Cihlář Viktor, Dak
Lumír, Dalkia, DHL, Drašák Radomír, ET-Instal, Best Jakubčovice, Terka
Hrabství, Hrbáč Ondřej, Hrnčíř Radek, Hynarová Marie, Jaroš Tomáš,
JK Cars Team, Kolovrat Jan, Kubánek Radek, Kubánek Vladimír, Kubánek
Jiří, Kubánkova Libuše, Kubánková Michaela, Kyjovský Stanislav,
Lindovský Milan, Lubojacký Jan, manželé Lubojačtí, Lubojacký Jaroslav
ml., Mazur Jiří, Mazur Zbyněk, Mc Donald Opava, Městské lesy Opava,
Minipivovar Slezan, MT Golém Schneider Antonín, Obec Skřipov, Office
Pro Pavlovský, Optys spol. s r.o., Petráš Jiří, Stavebniny Andrla, Střižík
Aleš, Školoudík Ota, Tesař Jaroslav, Tížek Hynek, Vargo Josef, Vícha
Jiří st., Vícha Jiří ml., Vícha Petr, Vícha Stanislav, Vlček Karel, Vontorek
Dalibor a Žák Oldřich.
V ranních hodinách všechny taneční vytrvalce bezpečně dopravil do
svých domovů autobusák Kamil.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov
www.skripov.cz
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4. ročník PINGPONGMÁNIE
V sobotu 26. ledna 2013 upořádala naše TJ Sokol Skřipov čtvrtý ročník
turnaje ve stolním tenise pro dospělé. Po zaregistrování 12 mužů
a 3 žen začaly ve školní tělocvičně první souboje. Muži hráli systémem
každý s každým, ženy bojovaly mezi sebou vícekolově.
Ženy si rozdělily medaile v následujícím pořadí: První skončila Jana
Vožníková, druhá Jana Binarová a třetí místo obsadila Michaela
Kubánková.
V mužích zvítězil Dušan Valeček, druhou příčku vybojoval Jiří Vícha
junior a třetí místo vydobyl nejstarší účastník turnaje Josef Stanovský.

Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu v čele s panem
starostou Radimem Čechem a paní ředitelce ZŠ Skřipov p. Evě Víchové
za podíl na přípravě této akce.
Dík patří také všem zúčastněným.
Jiří Vícha

Fotbalová zimní příprava
Ve dnech 30. ledna až 2. února letošního roku se fotbalisté TJ Sokol
Skřipov zúčastnili již tradičního zimního soustředění. To se tentokrát
konalo v horské obci Valašská Bystřice nedaleko Rožnova pod
Radhoštěm. Ubytováni jsme byli v „Penzionu na hřišti“, ve dvou až
pětilůžkových pokojích. Penzion zajistil hráčům po celou dobu pobytu
plnou penzi, v areálu bylo k dispozici tréninkové hřiště, ve zdejší
základní škole prostorná tělocvična a moderní posilovna.
16
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Z pracovních důvodů dojížděli hráči do místa soustředění postupně.
První společný středeční večer představil hráčům trenér Radim
Zbořil a vedoucí mužstva Jiří Vícha tréninkovou náplň nastávajících
dnů. Po večeři každý zamířil do svého pokoje, kde nabíral síly na
nadcházející dny. Ve čtvrtek ráno se již zimní příprava rozjela v plném
proudu. Dopoledne čekal hráče první delší výběh v kopcovité přírodě
Valašské Bystřice. Po obědě jsme měli regenerační odpočinek a po
něm následoval odpolední trénink. Během něj hráči absolvovali kratší
výběh do přírody a poté fotbálek na tréninkovém hřišti. Na páteční
dopoledne byla naplánována série výběhů do strmých horských kopců.
Odpoledne patřilo opět fotbálku na tréninkovém hřišti a podvečerní
trénink probíhal v tělocvičně ZŠ. V sobotu ráno sehrálo naše mužstvo
přátelské utkání na umělé trávě ve Valašském Meziříčí s týmem
Valašské Bystřice. Ten v současné době bojuje ve třídě okresního
přeboru. S tímto soupeřem jsme sehráli velmi vyrovnané utkání, ve
kterém se v půli prvního poločasu dostal k odraženému míči Pavel
Cihlář, který poslal technickou ranou míč k tyči a posunul nás tak do
vedení 1:0. Tento výsledek se do konce prvního poločasu nezměnil. Po
přestávce se na některých hráčích začala projevovat tréninková zátěž
a soupeř nás místy přehrával. Dostal se i do několika střeleckých šancí,
které výtečnými zákroky zlikvidoval gólman Oldřich Žák. Po nastřelené
ruce v malém vápně kopal soupeř také pokutový kop, který náš
gólman s přehledem lapil. Jednogólový náskok jsme udrželi do konce
utkání a nad týmem Valašské Bystřice jsme zvítězili. Po regeneračním
odpočinku byla v sobotu vpodvečer na programu tělocvična, která
byla zaměřena na různé druhy protahovacích cviků celého těla,
týmové soutěže s míčem a futsal. Někteří hráči rovněž využili moderní
posilovací stroje, na kterých procvičovali převážně horní polovinu těla
a břišní svalstvo.
Sobotní večer byl vymezen pro volnou zábavu. Někdo roztáčel žetony
u pokerového stolu, jiní vyrazili za zábavou do kulturního domu, kde
se konal „discoples“. Na nedělní dopoledne si hráči mohli zvolit vlastní
tréninkový program. Někteří zvolili delší výběh, jiní např. výběh po
betonových schodech. Po společném obědě následovalo zhodnocení
celého soustředění, úklid pokojů a společná cesta domů.
Osobně považuji celé soustředění za velmi přínosné a chtěl bych
tímto srdečně poděkovat vedoucímu mužstva Jiřímu Víchovi za jeho
www.skripov.cz
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profesionální přístup k náročné organizaci celého soustředění, trenéru
Radimu Zbořilovi za osobní aktivní účast na tréninkovém programu
a odborné trenérské rady, vedení a věcné připomínky po dobu celého
soustředění. Obrovské díky patří také TJ Sokol Skřipov, která soustředění
spolufinancovala a také všem hráčům, kteří se soustředění účastnili
a se stoprocentním nasazením tréninkové jednotky zvládli.

I po skončení soustředění však nadále pokračuje náročná zimní
příprava; v tělocvičně hráči zdokonalují fotbalovou techniku, v přírodě
fyzickou vytrvalost.
Radek Kubánek

Fotbalové jaro
V neděli 24. 3. 2013 od 15.hodin začíná pro naše fotbalisty jarní část
soutěže. V mistrovském utkání změří síly ze sousedem v tabulce
s týmem Chvalíkovic. Celkový program jarního rozlosování nabízíme
následovně.
18
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NIKOL NÁPOJE III. třída sk. „B“ - MUŽI - JARO 2013
NE

24. 3.

15:00

SO

30. 3.

15:30

NE

7. 4.

10:00

SO

13. 4.

16:00

SO

20. 4.

13:45

SO

27. 4.

16:00

NE

5. 5.

16:30

SO

11. 5.

16:30

SO

18. 5.

17:00

Chvalíkovice - Skřipov
Skřipov - Hlavnice
D.Životice - Skřipov
Skřipov - Budišov n.B. „B“
Otice „B“ - Skřipov
Skřipov - Holasovice
Větřkovice - Skřipov
Skřipov - Kyjovice
Slavkov „B“ - Skřipov

SO

25. 5.

17:00

Skřipov - Březová

NE

2. 6.

15:00

Vítkov „B“ - Skřipov

SO

8. 6.

17:00

Skřipov - N. Sedlice

SO

15. 6.

17:00

Skřipov - Brumovice

Naši mladší žáci budou hrát všechna svá domácí utkání v pátek,
místo soboty a první mistrák jara odehrají ve čtvrtek 4. dubna 2013
v Chuchelné. Zájemcům o žákovskou kopanou předkladáme celkový
rozpis zápasů.
ŠAFRÁN - STAVITEL MLADŠÍ ŽÁCI 1+5 - JARO 2013
ČT

4. 4.

16:00

PÁ

12. 4.

16:30

PÁ

19. 4.

16:30

PÁ

26. 4.

16:30

PÁ

3. 5.

17:00

PÁ

10. 5.

17:00

Chuchelná - Skřipov
Skřipov - SFC Opava „D“
Háj ve Slezsku. - Skřipov
Skřipov - Mokré Lazce
Kravaře „B“ - Skřipov
Skřipov - Štítina

SO

18. 5.

14:45

Chlebičov - Skřipov

NE

2. 6.

10:00

Suché Lazce - Skřipov

PÁ

7. 6.

17:30

Skřipov - Pustá Polom

PÁ

14. 6.

17:30

Skřipov - Litultovice
Jiří Vícha

www.skripov.cz
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Sportovní a kulturní akce
pro rok 2013 v areálu TJ Sokol Skřipov

•
•
•
•
•

Zumba každou středu od 18:30 až 19:30 v tělocvičně ZŠ Skřipov
Mistrovská utkání žáků a mužů v kopané
Dětský den
Turnaj v nohejbale
Letní karnevaly
Výkonný výbor TJ SOKOL SKŘIPOV

SK Slezan Skřipov
V sobotu 26. 1. 2013 se uskutečnil v sále Kulturního domu v Hrabství
v pořadí již 4. Slezský ples, který pořádal SK Slezan Skřipov.
Děkujeme všem plesovým hostům, kteří si našli čas v této uspěchané
době a přišli mezi nás v tradiční plesovou sezonu a tím podpořili naše
občanské sdružení.
K tanci a poslechu hrála osvědčená hudební skupina TOM MIDI pod
vedením pana Tomáše Kreciocha a v suterénu byla k dispozici hudební
produkce pana Hynka Tížka.
K občerstvení byla výborná teplá večeře, čerstvé slezské koláčky,
chutné jednohubky a pestrá nabídka v obou barech.
Po úvodní hudební sadě vystoupila taneční skupina dětí z kroužku
ZUMBATOMIC po vedením paní Michaely Kubánkové.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli finančními i věcnými
dary. Děkuji všem organizátorům plesu za čas, energii a nadšení. Během
celého plesu panovala výborná nálada, družná atmosféra a uvolnění
z běžných starostí.
SK Slezan Skřipov zve všechny zájemce na 5. Slezský ples do Kulturního
domu v Hrabství v sobotu 25. 1. 2014.
MUDr. Stanislav Štencel
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Oznámení
Informace o činnosti SK Slezan Skřipov jsou k dispozici na internetových
stránkách www.skslezanskripov.cz.
MUDr. Stanislav Štencel

Výroční 25. společenský ples ČČK
Dne 9. 2. 2013 se konal jubilejní 25. ples ČČK v Hrabství. Vesnice byla
pod sněhovou přikrývkou a vše nasvědčovalo tomu, že rodiny čeká
doma klidný sobotní večer. Ale chyba lávky J, většina spoluobčanů se
ve svátečních šatech a oblecích vydala směrem k rozsvíceným oknům
našeho kulturního domu.
Účast byla velká a spokojenost návštěvníků se odrážela v celkové
atmosféře plesového večera. K tanci hrála skupina Domino z Ostravy
a parket byl neustále plný tanečních párů, ale i skupinek. Pro všechny
byly připraveny chuťovky, vynikající guláš, který uvařila paní Vavrošová
z Větřkovic, a samozřejmě bar s chlazeným pivem a dalšími „tekutými“
pochutinami. V baru celou dobu obsluhovala paní Marcela Pastyříková,
Maruška Vaňková a Pavla Kohútová, kterým moc děkujeme za pomoc!
Na všechny návštěvníky čekala bohatá tombola. Osvědčil se také nový
způsob losování, a mnoho účastníků tak odcházelo z plesu s plnou
náručí výher.

www.skripov.cz
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Zlatým hřebem večera byla návštěva kultovní skupiny Golden Kixs.
Jejich vystoupení bylo úžasné a zpěváci sklidili obrovský potlesk
a nadšení diváků. Tímto moc děkujeme Vaškovi Neckářovi (Danek
Černík), Helence Vondráčkové (Viktor Pastyřík) a Martě Kubišové
(Martin Fešar) a samozřejmě také hudebníkům Igorovi Stecjukovi
(sólová kytara) a Markovi Stiborovi (bicí). Hoši, byli jste luxusní!!!
Poděkování patří také paní Jarce Řeháčkové, Ali Brožové, Jiřince
Honusové a Loizi Gebauerové, které nás všechny celý večer obsluhovaly
v kuchyni, a také našim krásným šatnářkám Ivetě Nykšové a Ivetě
Ševčákové.
Jubilejní 25. ples ČČK v Hrabství pro vás připravila Věrka Havrlantová,
Jana Nykšová, Gábina Lindovská, Lucka Řeháčková, Jana Pastyříková,
Zuzka Černíková a Magdalena Fešarová.
Děkujeme za vaši účast, vynikající atmosféru a krásný večer ve
společnosti milých lidí. Budeme se na vás těšit u příležitosti dalších
akcí, pořádaných ČČK, a to na setkání členů ČČK, na slet čarodějnic
a náš hrabský piknik.
Mgr. Magdaléna Fešarová

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
3. 6. 2013 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
Zpravodaj vydává Obec Skřipov pod evidenčním číslem
MKČR E 14140
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