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Vážení a milí spoluobčané,
nevím jestli máte stejné pocity, ale zdá se mi, že sotva jsme vstoupili do
nového roku, už jsou zde opět vánoční svátky. Čas letí opravdu rychle
a už nám klepe na dveře rok 2013.
Chtěl bych Vám proto na tomto místě popřát klidné prožití vánočních
svátků v kruhu Vašich rodin a do nového roku 2013 mnoho zdráví
a pracovních i osobních úspěchů.
Také je to vhodný čas ke zhodnocení končícího roku. Některé cíle, jež
jsme si dali pro tento rok se nám podařilo splnit, jiné nikoliv a budeme
na nich pracovat dál. Je to zejména hřbitovní zed´ ve Skřipově, na jejíž
opravu se opět nepodařilo získat dotaci. Ale v tomto úsílí neházíme
flintu do žita a budeme žádat o podporu v této akci znovu. Rozpracované
jsou opravy místních komunikací, do kterých jsme v letošním roce vložili
532 tis.Kč. V příštím roce budeme v těchto opravách pokračovat. V této
souvislosti bych rád poděkoval občanům v Hrabství a Statutárnímu
městu Opava, že se nám společným úsilím podařilo opravit místní
komunikaci k Pile Hrabství. Obec zadala a financovala projektovou
dokumentaci k této opravě ve výši 58 tis.Kč. Město Opava pak opravu
ve výši cca 2 500 tis.Kč. Jsem opravdu rád, že se nám tento palčivý
problém podařilo po letech dovést do zdárného konce.
V prosinci bylo dokončeno prodloužení kanalizace v Hrabství. Tato
stavba sama o sobě nese velké omezení dotčených spoluobčanů
a velkou trpělivost z jejich strany a proto jim patří poděkování za
spolupráci při této akci. Vyúčtování k této akci v době uzávěrky
tohoto čísla Zpravodaje není hotovo nicméně prvotní předpoklady
jsou 1 650 tis.Kč. Nechci se na tomto místě rozepisovat o kombinaci
dvou dotací na tuto stavbu, ale v případě, že vše bude v pořádku, pak
cca 90% nákladů budou uhrazeny z dotací.
V letošním roce proběhly menší opravy a úpravy na budově ZŠ, které
byly hrazeny přímo z rozpočtu obce a to: oprava dlažby u hl. Vchodu
do ZŠ a nájezdu pro tělesně postižené u tělocvičny v hodnotě 49 tis.Kč,
vstup a dveře do MŠ v Hrabství v hodnotě 15 tis. Kč a výměna plynového
kotle tamtéž za cenu 31 tis.Kč. Bohužel co se týká budovy ZŠ, je to
pouze začátek mnohem rozsáhlejších investic.
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Ze stavebních oprav je potřeba zmínit výměnu oken na OÚ a poště
v hodnotě 60 tis.Kč. Drobných oprav bylo během roku provedeno
samozřejmě více, ale jejich výčet by byl dlouhý a nezajímavý. Ikdyž se
to na první pohled nezdá, bylo z různých zdrojů v letošním roce v naší
obci proinvestováno bezmála 5 milionů korun.
Je také potřeba připomenout, že se začal v naší obci připravovat nový
Územní plán obce a občané by měli zvážit své požadavky, které by
chtěli zohlednit při jeho tvorbě.
17.zastupitelstvo obce schválilo Nařízení obce 1/2012 “o zimní
údržbě” a Řád veřejného pohřebiště, v plném znění jsou k dispozici na
webových stránkách a na OÚ. Udržovat chodníky a místní komunikace
ve schůdném a sjízdném stavu je náročné časově i pracovně, a proto
bych na Vás chtěl apelovat, abyste zvážili, kde parkujete Vaše
automobily. Mnohdy znemožňují zimní údržbu nebo ve zhoršených
zimních podmínkách provoz na komunikacích pro nás všechny.
Radim Čech, starosta obce

www.skripov.cz
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Usnesení
Usnesení ze 17. zasedání ZO Skřipov konaného dne 29. 10. 2012
ZO schvaluje:
136/17 program zasedání - rozšíření programu o bod č. 6 - záměr
prodeje části pozemku p.č. 1685 v k.ú. Skřipov
137/17 Nařízení obce č. 1/2012 o rozsahu, způsobu a lhůtách
k odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních
komunikací a chodníků
138/17 Řád veřejného pohřebiště
139/17 sjednání smlouvy na poskytnutí úvěru na předfinancování
rozšíření kanalizace v Hrabství ve výši 1 200 tisíc Kč
140/17 rozpočtové opatření č. 5
141/17 převod finančních prostředků ve výši 110 tisíc Kč z rezervního
fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Skřipov do investičního fondu na úhradu neplánovaných
oprav v r. 2012
142/17 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
v celkové výši 1 400,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu
143/17 záměr odprodeje části parcely č. 1685 v k.ú. Skřipov v rozsahu
300 m2 před mysliveckou chatou „Bravenčík“

Nařízení obce Skřipov č. 1/2012
o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti
a sjízdnosti místních komunikací a chodníků
Zastupitelstvo obce Skřipov se na svém zasedání konaném dne
29. 10. 2012 usnesením č. 137/17 usneslo vydat na základě § 27 odst. 6
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení
obce (z důvodu velkého rozsahu tohoto Nařízení uvádíme pouze hlavní
6
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body). Celé znění naleznete na internetových stránkách obce nebo je
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

•
•
•
•
•
•
•

Úvodní ustanovení
Základní pojmy
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti
Lhůty k odstraňování závad ve schůdnosti
Zrušovací ustanovení
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení obce nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem vyhlášení. Naléhavý obecný zájem spočívá v nástupu
zimního období.

Opatření - Řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo obce Skřipov na svém zasedání ze dne 29. 10. 2012
schválilo a podle § 102 odst. 3, v souvislosti s § 84 odst. 4, písmene
a) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává
v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
Řád veřejného pohřebiště
Rovněž u tohoto Řádu uvádíme z důvodu velkého rozsahu pouze hlavní
body. Celé znění naleznete opět na internetových stránkách obce
(www.ouskripov.eu) nebo v kanceláři OÚ.

•
•
•
•
•

Uvodní ustanovení
Provozní doba pohřebiště
Pořádek na pohřebišti
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišt
Povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících
činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného
pohřebiště
• Povinnosti nájemce hrobového místa
• Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků
a jejich exhumace
www.skripov.cz
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• Tlecí doba
• Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na
pohřebišti

• Zrušovací ustanovení
Tímto se ruší platnost Řádu pro pohřebiště, který byl schválen dne
29. 5. 2002.
Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 1. 2013

Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů
Počet všech zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Účast voličů ve volbách v %

Č. str.
7
8
20
25
26
27
43
51
53
54
60
70
78
81
83
84
86
93
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Název strany, hnutí, koalice
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Moravané
SUVERENITA-Blok JB-Pro MSK
Nezávislí
Koalice KONS a SsČR
Komunistická strana Č a M
Strana zelených
Děln.str. soc. spravedlnosti-STOP
nepřizpůsobiv.
Sdružení nezávislých kandidátů
ČSSD
ODS
Hnutí za podporu dobr. hasičů
a dal. dobrovol.
Protest – nevolím parlamentní
strany
Komunistická strana
Československa
KDU-ČSL
TOP 09 a Starostové pro MSK
Česká pirátská strana
CELKEM

Skřipov
581
214
201
34,59

Hrabství
237
112
98
47,25

Skřipov Hrabství
2
5
1
1
2
6
1
1
35
10
48
40

Celkem
818
326
299
39,85

Poř.
Celkem umístění
2
11
5
9
1
12
3
10
7
7
1
12
45
3
88
1

6

-

6

8

2
45
10

5
24
-

7
69
10

7
2
6

3

-

3

10

1

-

1

12

3

3

6

8

18
11
3
201

10
3
98

28
14
3
299

4
5
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
1. kolo 12. - 13.10. 2012
Skřipov
581
206
186
35,45

Hrabství
237
100
78
42,19

Celkem
818
306
264
37,40

Skřipov
584
87
87
14,89

Hrabství
236
30
30
12,71

Celkem
820
107
107
13,05

Jméno kandidáta
Tomáš Papuga/TOP 09
Josef Stiborský/KDU-ČSL
Jindřich Skařupa/KSČ
Václav Vlček/ODS
Miroslav Opálka/KSČM
Vladimír Plaček/ČSSD
Celkem

Skřipov
13
31
13
25
32
72
186

Hrabství
6
17
4
11
9
31
78

Celkem
19
48
17
36
41
103
264

Jméno kandidáta
Tomáš Papuga/TOP 09
Josef Stiborský/KDU-ČSL
Jindřich Skařupa/KSČ
Václav Vlček/ODS
Miroslav Opálka/KSČM
Vladimír Plaček/ČSSD
Celkem

Skřipov
25
62
87

Hrabství
7
23
30

Počet všech zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Účast voličů ve volbách v %

2. kolo 19. - 20. 10. 2012
Počet všech zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
Účast voličů ve volbách v %

1. kolo
Pořadí
1
2
3
4
5
6

2. kolo
Pořadí
1
2
3
4
5
6

www.skripov.cz

Celkem
32
85
117
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Upozornění!
Upozorňujeme občany na změnu svozu plastových pytlů mezi svátky.
Původně plánovaný svoz v pondělí 31. 12. 2012 se překládá na pondělí
7. 1. 2013.
OÚ Skřipov

Ordinace během svátků
MUDr. Stanislav Štencel ordinuje během vánočních a novoročních
svátků jen ve Skřipově a jen pro akutní případy!
27. 12. 2012

-

7:00 - 9:00

28. 12. 2012

-

7:00 - 9:00

31. 12. 2012

neordinuje

Radostné Vánoce a vše dobré v novém roce přeje
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař.

Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Jana Křtitele ve Skřipově
Štědrý den
pondělí 24. 12. 2012 - 20.00 hodin
Narození Páně
úterý 25. 12. 2012 - 10.45 hodin
Svatý Štěpán
středa 26. 12. 2012 - 10.45 hodin
Svatý Silvestr
pondělí 31. 12. 2012 – 10.45 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
úterý 1. 1. 2013 - 10.45 hodin
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Tříkrálová sbírka K+M+B 2013
V sobotu 5. ledna 2013 se bude konat tříkrálová sbírka v obou částech
obce Skřipov. Záměrem Tříkrálové sbírky 2013 je vytvoření centra,
poskytujícího komplexní služby seniorům, dobudování několika
bytů chráněného bydlení a zčásti také úhrada provozních nákladů
mateřského centra Neškola.

Termíny plesů
12.1.2013
19.1.2012
26.1.2013
2.2.2013
9.2.2013
16.2.2013

TJ Sokol Skřipov
SDH Jakubčovice
SK Slezan Skřipov
Obecní ples
ČČK Hrabství – v KD Hrabství,
Maškarní ples SDH Skřipov – v sále U Meleckých
MOTORKÁŘI Skřipov

Večer plný písniček
13. října 2012 uspořádala Obec Skřipov pro seniory společenskou
akci pod názvem „Večer plný písniček aneb vzpomínky žijí dál“.
Reprodukovaný hudební doprovod se světelnými efekty zajišťoval
hudebník Paul Doctor. Obecní úřad připravil pro zúčastněné malé
pohoštění. Doufáme, že se všem tento večer líbil.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Vzpomínka na ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka
25. prosince 2012 uplynulo 15 let od úmrtí ThDr Vojtěcha Tkadlčíka.
Narodil se 8. 2. 1915 v Karlovicích ve farnosti Kostelec u Holešova.
Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a na bohoslovecké
fakultě v Olomouci, kde přijal kněžské svěcení 5. 7. 1938. Jako kaplan
působil ve Zdounkách, Olšanech u Prostějova, jako ekonom Kněžského
semináře na Kapitulním děkanství u olomouckého Dómu. Po skončení
druhé světové války se stal asistentem a lektorem na obnovené
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. V 50. letech, kdy
byla bohoslovecká fakulta vyloučena ze svazku Univerzity Palackého,
působil v duchovní správě v Rýmařově, v Břidličné, ve Velké Šťáhli, ve
Stráži nad Nisou, v Mníšku, v Údolí sv. Kryštofa a ve farnosti Chříbská.
V listopadu 1955 mu byl odebrán státní souhlas pro veřejnou duchovní
správu. Od února 1958 byl pověřen duchovní správou v Domově
důchodců v Radkově Lhotě a to bez nároku na plat. V létech 1968-1972
působil opět na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě. Ta byla v letech
1972-1974 opět rozpuštěna. V tuto dobu působil doktor Tkadlčík jako
vikář v arcibiskupské konzistoři v Olomouci.
Od 1. července 1974 byl dr. Tkadlčík duchovním správcem skřipovské
farnosti. Z této doby si ho pamatují hlavně naši starší občané.
Po listopadu 1989 se stal kancléřem arcibiskupství olomouckého.
V uznání zásluh o církev jej v té době papež Jan Pavel II. jmenoval
čestným papežským prelátem. Děkanem opět obnovené
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
se stal doc. Dr. Vojtěch Tkadlčík od 1. října 1990 a dne 1. prosince 1993
byl prezidentem republiky jmenován profesorem staroslověnského
jazyka a literatury. Byl vysoce uznávaným slávistou, autorem řady
vědeckých prací, významným publicistou a editorem, proboštem
Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a od 16 února 1995 byl
papežem Janem Pavlem II. jmenován apoštolským protonotářem.
Koncem roku 1997 se chystal odejít na zasloužený odpočinek, toho se
však nedočkal. Na jeho poslední cestě ho 5. ledna 1998 vyprovodilo
mnoho našich farníků.
Veronika Víchová, Zkrácená verze ze Zpravodaje č. 1/98
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Zprávičky ze školy
Vážení občané,
blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi
nejmenšími. Ty už se určitě těší na dárky, až je budou netrpělivě
rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen vzpomínat
na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě vyspíme, než k nám přijde
Ježíšek. Ale to neznamená, že bychom se na Vánoce netěšili, protože
radost a spokojenost našich dětí, vnuků a našich nejbližších nás dokáže
naplnit velmi příjemnými pocity.
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody. Snažme se o to, aby
radost a spokojenost našich nejbližších nezáležela pouze na množství
a hodnotě dárků, které dostaneme. Jsou dárky, kvůli nimž nebudeme
muset vůbec sahat do peněženky a přitom se mohou výrazně podílet
na příjemném prožití vánočních svátků. Darujeme o Vánocích dar,
který má trvalou hodnotu, rozdávejme lásku a porozumění a věnujme
čas druhým. Tento dárek asi nevyvolá okamžité nadšení, ale takový dar
se nikdy nerozbije, neodloží a neunaví - ten zůstává v srdci.
Využívám této krásné příležitosti k možnosti popřát Vám všem, Vašim
rodinám a blízkým hezké vánoční svátky, hodně klidu, radosti, pevné
zdraví, rodinné pohody, upřímných slov, šťastných setkání, celou řadu
úspěchů a splněných snů v následujícím roce 2013.
Mgr. Eva Víchová ředitelka školy

Poděkování
Děkujeme všem sponzorům ZŠ a MŠ Skřipov, kteří přispěli svým
peněžitým darem na vybavení MŠ a zakoupení nových učebnic
žákům základní školy. Tímto přispěli ke zkvalitnění výuky v naší škole
a ke zlepšení prostředí mateřské školy. Velmi děkujeme a doufáme,
že budeme v přízni dárců i v následujícím roce. Vaše dary pomohou
zpříjemnit prostředí školy, obohatí volnočasové aktivity a v neposlední
míře zkvalitní výuku.
S každým sponzorem uzavíráme darovací smlouvu, ve které je možno
upřesnit účel daru.

www.skripov.cz
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Školní družina
V měsíci září jsme se opět setkali s našimi kamarády ve školní družině
a hlavně s novými prvňáčky, pro které bylo vše nové.
Hned na začátku jsme se přihlásili do několika výtvarných soutěží. První
byla určena pro žáky 1.-2.třídy „Namaluj své oblíbené zvířátko“ a druhá
pro 3.-5.třídu „Umění recyklace“ - žáci vytvořili z pet víček nádherné
obrazy, které nyní zdobí vstup do naší tělocvičny a jídelny. Dále jsme
se přihlásili do celoroční soutěže ve sběru pet víček-organizátorem je
nezisková organizace Dakota Ostrava.
Ve středu 26. 9. 2012 jsme s žáky navštívili odpolední představení
v kině v Hradci nad Moravicí - Madagaskar 3.
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 jsme podnikli odpolední výšlap pro děti směr
Skřipov - Včelí hrad - zámek Hradec nad Moravicí a zpět večerním
linkovým autobusem. V družině jsme pak měli pro děti připravenou
diskotéku se soutěžemi a spaní v prostorách ŠD.
Ve dnech 17.-18. 11. 2012 jsme vystavovali práce žáků ŠD na Adventní
výstavce v Jakubčovicích - keramiku, podzimní a vánoční papírové
výrobky.
Dále jsme se zúčastnili výtvarné soutěže na Adventní výstavě
v zemědělské škole v Opavě - konané 30. 11.-1. 12. 2012 - „Vymaluj
,ozdob vánoční kometu.“
V listopadu proběhly soutěže pro holky v jízdě na rotopedu - kdo ujede
nejvíce km za určený čas - 3 kategorie dívek a pro kluky jsme uspořádali
turnaj ve stolním fotbale - 2 kategorie.
Naši fotodokumentaci můžete také sledovat na webových stránkách
školy v sekci ŠD.
Jitka Dudysová

Žáci naší školy v České televizi
Dne 15. října se žáci naší školy zúčastnili natáčení televizní soutěže
Bludiště. Do ostravského studia se vydali sedmáci, osmáci a deváťáci
spolu se soutěžním družstvem, které tvořili čtyři odvážlivci - Bára
Búdová, Tereza Hlaváčová, Miloš Cihlář a Tomáš Dušek. A i když
14
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jsme nepostoupili do dalšího kola, nemusejí se naši soutěžící za svůj
výkon vůbec stydět. A jak jsme si to užívali? To jste mohli zhlédnout
20. listopadu na programu ČT2 nebo na internetu. Děkujeme
soutěžícím za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti a SRPDŠ za
finanční příspěvek na dopravu.
Lenka Martinková

Dětské zastupitelstvo
Školní rok 2012/2013 jsme zahájili vzpomínkou na prázdniny,
a to výtvarnou soutěží. Do soutěže se zapojili téměř všichni žáci
a vyhodnocení poroty, kterou tvořili členové Dětského zastupitelstva,
nebylo vůbec jednoduché. Pro své nejmenší kamarády jsme pomáhali
s přípravou Pohádkového lesa, který se opravdu vydařil. Podpořili
jsme charitativní sbírku Pomáhejme dětem - Fond Sidus - a výtěžek
525 Kč byl odeslán na pomoc dětem v nemocnicích. Žáci měli možnost
přeměřit své síly v přeskoku přes švihadlo v daném časovém intervalu.
Věřte, nevěřte, dá to opravdu fušku vydržet 1 minutu přeskakovat
co nejrychleji. Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže Namaluj
vánoční kometu. Členové Dětského zastupitelstva zorganizovali
celorepublikovou charitativní sbírku Dejte šanci dětem ulice
7.-8. 11. 2012 - prodej průpisek - výtěžek bude zveřejněn začátkem
měsíce ledna.
www.skripov.cz
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V předvánočním čase nás čeká soutěživé klání v mistrovském skládání
puzzle. Děti se už moc těší, až přeměří své síly. A co nás ještě čeká?
Soutěž ve skoku snožmo z místa, turnaj v pexesu, Barevný den, Král
střelců na koš… však uvidíte. O naší činnosti je možné se informovat na
www stránkách školy.

Škola Zdravé pětky nejen očima dětí
V měsíci říjnu 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 bezpečností 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.
A jak program viděly děti?
„Byl to zábavný program, který byl pro nás připraven ve čtvrtek
18. 10. 2012. Byli jsme rozděleni do skupinek a já byla s kamarádkami.
Každé družstvo mělo svůj domeček - byl jako pokladnička, do které jsme
házeli pětky. Kdo měl nejvíce pětek, ten vyhrál. Hádali jsme zeleninu,
ovoce a pití. Poznávali jsme potravinovou pyramidu. Ke konci jsme
dostali vysvědčení. Všichni jsme dostali samé pětky, také samolepky
a vítězové dostali receptář. Byl to bezva den.“
K. Lebedová, 5. ročník

„Bylo to super. Naučil jsem se, jak jíst zdravě. A dokonce jsme i vyhráli!
Byl jsem se svými kamarády a líbilo se mi to.“
J. Cihlář, 5. ročník
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„Líbilo se mi, když mi kamarádi ze skupiny zakryli oči a já jsem ochutnávala
ovoce a zeleninu. To bylo fajn. Potom jsme se zase vystřídali. Pak se mi
z toho nejvíce líbilo, že jsme měli ozdobit talíř ovocem a zeleninou a pak
jsme to mohli sníst. To bylo moc dobré a stálo to za to.“
N. Jedličková, 5. ročník

Mikuláš ve škole
Je již tradicí v naší škole, že deváťáci připravují pro své kamarády ze
školy i MŠ Mikuláše. I v letošním roce nás poctil svou návštěvou z výšin
nebeských Anděl, Mikuláš, a aby bylo vše vyrovnané, tak i z hlubin
pekelných - Čert. Už od rána školou zněl zvoneček anděla a bylo slyšet
řinčení řetězů od čertů. Jestli jste si mysleli, že letos konečně řádění
čertů přestane a do školy přijde jen hodný Mikuláš a rozdá dárky, pak
jste na omylu. Čím je ve škole více zlobivců, tím je i větší počet čertů.
A že jich letos bylo. Mikuláš poctivě pročítal svoji nebeskou knihu, ve
které měl úplně všechno. Čerti se předháněli v nepravostech, nikdo
si nebyl jist tím, že neskončí v pytli. Naštěstí si čerti nikoho neodnesli
a Mikuláš podělil děti sladkostmi a vlídným slovem. Všichni slíbili, že
budou příští rok hodní.
Eva Víchová

Počítačový kurz
Základní škola a Mateřská škola ve Skřipově nabízí občanům
„Počítačový kurz„
Svět techniky se neustále vyvíjí. Počítač patří téměř do každé rodiny
a jeho ovládání je požadováno ve většině zaměstnání. Úhledně
napsaný dopis ve Wordu nebo vytvoření e-mailu příteli či kolegovi, to a
mnohem více se naučíte v našem kurzu.
Během 10 lekcí (1 lekce trvá 1,5 hodiny) se účastníci kurzu naučí:
• základy práce s počítačem
• obsluhovat textový editor MS Word
• používat Internet
Cena celého kurzu - 600,- Kč na účastníka
18
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Kurz bude probíhat v počítačové učebně ZŠ
Zahájení kurzu - únor 2013
Zájemci se mohou hlásit do konce ledna u ředitelky školy

Zdravá pětka v MŠ
Je téměř dvouhodinové zábavné povídání se soutěžemi o zdravém jídle
Formou pyramidy, které byla rozdělena na 5 částí, vysvětlila lektorka
dětem, co jíme nejvíce, jaké potraviny jsou zdravé a naopak. Vše bylo
spojeno s ochutnávkou a poznáváním, co jíme, když máme zavřené oči.
Děti stále odpovídaly na různé otázky a za správnou odpověď vždy
dostaly pět bodíků do kufříku. V závěru byla vyhodnocena nejlepší
skupinka, která měla nejvíce pětek. Za odměnu všechny děti dostaly
veliký ananas a veliký potlesk. Zdravá pětka proběhla v obou MŠ.
Jindřiška Norská

Voňavé pečení v MŠ
Na 29. listopadu 2012 přichystaly učitelky Mateřské školy odpoledne
pro děti a jejich rodiče, naplněné voňavým pečením perníčků.
Bylo pěkné pozorovat snahu malých děti při vyvalování a vykrajování
těsta. Ke zkrácení doby čekání, než se perníčky upečou a vychladnou,
aby se mohly nazdobit, byly přichystány další tvořivé akce - vystřihování
a lepení komet, vybarvování čertů a Mikulášů, tvoření krásných
zvonečků.
Děkujeme za společné odpoledne a příjemný vstup do adventní doby.
Monika Honová

Zase přišel
Ani letos na nás nezapomněl. Kdo? Přece Mikuláš. Přišel se k nám
do MŠ podívat ve čtvrtek 6. prosince. Společně s ním přišli také dva
andělé, ale i čerti a čertice. Všechny děti, i děti z MŠ v Hrabství, si naši
milou návštěvu pozorně prohlédly a netrpělivě čekaly, co jim Mikuláš
poví.
Když se čertíci uklidnili, otevřel svou „svatou“ knihu a začal v ní číst.
Každé z dětí dostalo od anděla nebo od čertice malý dárek a nakonec
společně všem zazpívaly, přednesly básničky a také slíbily, že se budou
moc a moc snažit, aby ani trošku nezlobily.
A Mikuláš jim slibil, že se příští rok k nám přijde zase podívat.
Hana Stanovská

Adventní čas
Jakmile se přehoupne v kalendáři měsíc prosinec, v dětských tvářích se
probouzí naděje a očekávání všeho, co k vánočním svátkům patří. Děti
už pomalinku začínají přemýšlet nad tím, jestli už nastal ten pravý čas
na psaní dopisů Ježíškovi. Letošní advent jsme začali návštěvou výstavy
v zemědělské škole v Opavě. Měli jsme možnost navštívit vánoční dílny,
ve kterých děti zhotovovaly ozdoby na stromeček, vyráběly různá
přáníčka a někteří také pletli ozdobičky z proutí. Nezapomenutelným
zážitkem byl také pěkný koncert vánočních písní, pro některé zase jízda
kočárem tažená koňmi. Důležité ale pro nás bylo také to, že jsme svými
hlasy podpořili komety, které jsme zaslali do soutěže organizátora
této akce. Konkurence byla veliká. Naše ŠD nakonec získala 3. místo
z celkového počtu 85 vystavovaných komet. Děti získají dárek v hodnotě
300,- Kč. Nakoupili jsme také drobné vánoční dárky a spokojeni se
vraceli domů. Závěrem patří poděkování SRPDŠ za finanční spoluúčast
při zajištění autobusové dopravy.

Valná hromada SRPDŠ
Vážení členové SRPDŠ a hlavně rodiče dětí ZŠ a MŠ Skřipov,
dovolte mi, abych Vás za členy Výboru SRPDŠ pozdravila a zároveň
oslovila v záležitosti velmi nízké účasti na valné hromadě konané
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dne 2. 10. 2012. Aby byla valná hromada usnášeníschopná, musí být
přítomno min. 20 členů. Nebýt hrstky přítomných členů (4 rodiče +
8 zástupců školy + 8 členů výboru), za jejichž účast děkuji, nebyl by
zvolen výbor na další jednoleté období, a to přesně v intencích nových
stanov Vámi přijatých na předchozí valné hromadě SRPDŠ. Z výše
uvedeného vyplývá povinnost se alespoň jedenkrát ročně sejít a zvolit
členy výboru, tj. ty z nás, kteří mají zájem aktivně ve výboru pracovat.
Pokud by tato podmínka nebyla splněna, výbor by se stal nefunkčním
s tím, že by reálně hrozilo nebezpečí neproplácení aktivit, kterých
se účastní naše děti.
Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolím vyzvat k hojné účasti
na příští valné hromadě, čímž umožníte a podpoříte činnost SRPDŠ,
neboť kde jinde můžeme prodiskutovat činnost SRPDŠ, vaše náměty,
připomínky a třeba i nové aktivity našich dětí ve spolupráci školy
a SRPDŠ než na valné hromadě.
Za všechny členy výboru SRPDŠ se těším na Vaši účast nejen na valné
hromadě, ale také na plesech a dalších akcích pořádaných pro děti.
předseda SRPDŠ

Valná hromada TJ Sokol
Dne 24. 11. 2012 se konala valná hromada TJ Sokol Skřipov. Hlavním
cílem valné hromady byla aktualizace stanov a volba nového výkonného
výboru. Členové byli v průběhu valné hromady seznámeni s finančním
stavem, aktivitami ve stávajícím roce 2012 a také s programem na
rok 2013. Výkonný výbor byl zvolen ve složení Jana Binarová, Viktor
Cihlář, František Kolařík, Jiří Kubánek, Radek Kubánek, Jakub Poltier
a Jiří Vícha. Předsedou pro rok 2013 se stal Jiří Kubánek, jednatelem
Jiří Vícha a pokladníkem Jana Binarová.
Před svoláním valné hromady odstoupili z výkonného výboru Ladislav
Jaroš a Jiří Šalata. Oběma tímto děkujeme za vykonanou práci pro
TJ Sokol Skřipov.
Výkonný výbor TJ Sokol Skřipov

www.skripov.cz
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Poděkování za sponzorský dar
Rádi bychom poděkovali firmě RESTA spol. s.r.o., Havířov - Horní
Suchá. Tato firma se zabývá výrobou ocelových konstrukcí a jejich
dílů, ohýbání plechů a výrobou zámečnických prvků. Majitelem firmy
je Ing. Jiří Vícha, mimochodem rodák ze Skřipova, který nám daroval
sponzorský dar ve výši 10 tis. Kč. Ještě jednou moc děkujeme a budeme
se těšit na další spolupráci.
Výkonný výbor TJ Sokol Skřipov

Přání
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc, hodně pracovních
i osobních úspěchů v novém roce přeje TJ Sokol Skřipov

Pozvánka na turnaj
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Výsledkové listiny našich fotbalistů
MUŽI III. třída sk. „B“
Poslední zápas podzimu odehráli naši muži v Brumovicích. Naši fotbalisté
prohráli těsným poměrem 0:1 a v první polovině sezóny přezimují
v tabulce na pěkném třetím místě za Vítkovem „B“ a Chvalíkovicemi.
Výsledky podzimní části
N. Sedlice - Skřipov

1 : 0

Skřipov - Chvalíkovice

3 : 2

Hlavnice - Skřipov

1 : 2

Skřipov - Dolní Živoříce

1 : 1

Budišov n. B - Skřipov

1 : 1

Skřipov - Otice „B“

0 : 0

Holasovice - Skřipov

0 : 2

Skřipov - Větřkovice

3 : 0

Kyjovice - Skřipov

2 : 3

Skřipov - Slavkov „B“

4 : 0

Březová - Skřipov

1 : 2

Skřipov - Vítkov „B“

0 : 2

Brumovice - Skřipov

1 : 0

Tabulka po podzimní části
1. Vítkov „B“

12

8

2

2

27:16

26

2. Chvalíkovice

13

8

2

3

36:15

26

3. Skřipov

13

7

3

3

21:12

24

4. D. Životice

13

7

2

4

33:22

23

5. Brumovice

12

7

2

3

23:17

23

6. Březová

13

7

1

5

41:38

22

7. Větřkovice

13

5

2

6

21:41

17

8. Holasovice

13

4

3

6

23:23

15

9. Slavkov „B“

13

4

3

6

20:25

15

10. Nové Sedlice

13

3

5

5

22:23

14

11. Kyjovice

13

4

1

8

23:33

13

www.skripov.cz
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12. Otice „B“

13

3

3

7

19:29

12

13. Hlavnice

13

3

3

7

26:31

12

14. Budišov n/B „B“

13

3

2

8

31:41

11

Střelcem podzimu je Pavel Valenta se 6 góly (posila z Chvalíkovic), druhý
Ondra Hrbáč vsítil 4 branky a třetí příčku obsadil se 3 góly Radomír
Drašák. I z tabulky je patrné, že jsme mužstvem s nejnižším počtem
obdržených branek. Za toto prvenství patří dík našemu brankáři
Oldřichovi Žákovi. Dík patří samozřejmě celému kolektivu za vzornou
reprezentaci naší obce.
Jednotlivá utkání sponzorovali: Rostislav Buček, Minipivovar Slezan,
Josef Vargo, Petr Bzonek a Jan Binar.
Všem uvedeným sponzorům děkujeme.
Velký dík patří zaměstnancům obce v čele se starostou Ing. Radimem
Čechem za úpravy hřiště a jeho okolí. Děkujeme.
V neposlední řadě patří dík našim vytrvalým fandům.
Jiří Vícha

Žáci TJ Sokol Skřipov
Naše fotbalové naděje jsme ve fotbalové sezóně 2012/2013 přihlásili
do soutěže mladších žáků ročníku 2000 a mladších, kde se hraje
systémem 5 hráčů v poli plus brankář. Zpočátku se kluci jen těžko
vyrovnávali s výškovou i váhovou převahou soupeřů, kteří jsou až o dva
roky starší. Ale postupem času šel počáteční respekt stranou a svou
bojovností a zlepšenou hrou se dostavily první výsledky. Věříme, že
v jarní části soutěže navážou na zlepšenou výkonnost z konce podzimu
a budou stoupat tabulkou nahoru.
Pod vedením trenérů J. Šalaty, L. Jaroše a J. Meleckého zasáhli do
fotbalových bojů tito žáci: Bartusek Lukáš, Cihlář Jakub, Hlaváč René,
Jakub Marek, Jaroš Dominik, Jaroš Tomáš, Melecký Michal, Melecký
Martin a Šalata Lukáš.
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Zápasy podzimní části soutěže
Pustá Polom - Skřipov

7 : 5

Skřipov - Chuchelná

3 : 12

SFC Opava - Skřipov

18 : 4

Skřipov - Háj ve Slezsku

5 : 9

Štítina - Skřipov

4 : 2

Skřipov - Kravaře

8 : 13

M. Lazce - Skřipov

8 : 8

Skřipov - S. Lazce

3 : 0

Litultovice - Skřipov

odloženo

Skřipov - Chlebičov

8 : 6

Tabulka
1. Kravaře „B“

10

9

1

0

115:57

28

2. Chuchelná

10

8

0

2

109:24

24

3. Háj ve Slezsku

9

7

0

2

81:40

21

4. SFC Opava „D“

9

6

0

3

125:49

18

5. Suché Lazce

10

5

0

5

60:54

15

6. Pustá Polom

8

5

0

3

44:50

15

7. Chlebičov

10

3

0

7

55:94

9

8. Mokré Lazce

9

2

1

6

37:58

7

9. Skřipov

9

2

1

6

46:77

7

10. Litultovice

8

1

1

6

40:56

4

11. Štítina

10

1

0

9

12:165

3
Ladislav Jaroš

Vánoční čas u mladých hasičů
Blíží se nám svátky vánoční a je čas trochu shrnout práci mladých
hasičů. Nutno říci, že v počtu 26 dětí je to práce náročná, ale zato je
vidět, že přínos, který dáváme dětem, se nám pomalu, ale jistě vrací
v podobě sladkého ovoce.
Naši mladí hasiči sice nezískávají první umístění v Opavské lize, jelikož
v počtu 42 družstev je pravděpodobnost úspěchu malá. Ale zato
www.skripov.cz

25

v okrskových soutěžích jsou bravurně na prvních příčkách. Velice jim
děkujeme za to, že dokážou uhájit prvenství a pro naši obec získávají
poháry, které netěší jen nás, ale i rodiče mladých hasičů a celé SDH.
Soutěž v uzlování v Hradci nad Moravicí v hotelu Belaria, které jsme se
zúčastnili, nám přinesla další zlatý pohár. Nesmírnou pílí a trpělivostí
se mladí hasiči pomalu, ale jistě dostávají na vyšší příčky a my jim za to
moc děkujeme!
Nemohu opomenout, že v příštím roce dovrší 4 ml. hasiči věku, kdy už
nemohou soutěžit za děti, tudíž se z nich stanou instruktoři ml. hasičů,
podstoupí zkoušky a budou našimi nástupci a hlavně další generací,
která se bude věnovat mládeži.
Těšíme se na jejich práci a přejeme jim spoustu trpělivosti.
Odměnu za celoroční práci mladých hasičů završíme vánočním
večírkem, který nás čeká 21. 12. 2012 v KD Hrabství, kde mladí hasiči
přespí a kde je čeká spousta her a legrace. Ml. hasiči si mezi sebou
také rozdají dárky a při diskotéce, kterou nám organizuje Hynek
Tížek, se pořádně vyřádí… Hynkovi Tížkovi moc děkujeme za ochotu
a organizování diskotéky.
V 19:00 hodin bude ohňostroj a tím bych chtěla obyvatele Hrabství
poprosit o trpělivost a omluvit se, že jim tímto ohňostrojem uděláme
Silvestra o 10 dní dříve. :-) :-) :-) Je to takové poděkování dětem za jejich
celoroční práci. Ohňostroj pro nás připraví JSDH Hrabství pod vedením
Jirky Gebla, kterému tímto taktéž moc děkuji za ochotu a organizování
celé akce.
Také děkujeme obyvatelům Skřipova a Hrabství, že nám dávají sběr,
protože z těchto peněz můžeme dětem poskytovat odměny a vymýšlet
různé akce, ve kterých ml. hasiči rozvíjejí svou aktivitu a činnost.
Na závěr bych nejen mladým hasičům, ale i Vám všem chtěla popřát
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí,
tolerance a mnoho úspěchů.
Za mladé hasiče Radim a Martina Petrášovi
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Mikulášská nadílka
Na sobotní odpoledne 8. prosince se těšili všichni příznivci Mikulášské
nadílky. Jako každoročně pro ně místní amatérští herci pod vedením
Martina Fešara skvěle nacvičili krásnou pohádku „S čerty nejsou žerty“.
Nastudování bylo výborné a výkony herců opravdu excelentní. Pohádku
provázela řada vtipných scének, které rozesmávaly diváky, a ti pak po
zásluze herce odměňovali potleskem. Už jsme si zvykli na to, že naše
Mikulášská nadílka je na takové úrovni, ale málokdo si dovede opravdu
představit, kolik hodin práce se za nacvičením takového představení
skrývá. Je za tím ochota všech účinkujících, kteří obětují volný čas,
aby potěšili svoje věrné diváky. Ale Mikulášská nadílka není pouze
o divadelním představení. Je třeba vykonat i řadu dalších neviditelných
činností, které přispívají ke zdárnému průběhu celého odpoledne. Je
potřeba připravit všechny ty balíčky, které pak sv. Mikuláš rozdává
dětem, postarat se o občerstvení, vstupné a řadu dalších věcí, které
sice nejsou vidět, ale bez nichž by se to neobešlo. Tyto činnosti dělají
členky místního ČČK a také jim patří poděkování.

Kde se ale tato tradice v Hrabství vzala? Historicky první Mikulášská
nadílka se v kulturním domě uskutečnila v roce 1987 a uspořádal ji
místní Svaz žen. Prvním sv. Mikulášem byl pan Furcha z Ohrady. Od
té doby se v roli tohoto svatého vystřídala řada lidí. Byli to pánové
Petr Vranešic, Luděk Štalmach, Petr Sonnek, Martin Fešar, Vladan
www.skripov.cz
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Boháč a Radim Čech, ale také jedna žena, paní Anežka Adamcová. Role
pekelníka je ovšem po dlouhé roky spjata s panem Mirkem Březinou,
který v ní pokaždé exceloval. A máme tady ještě třetí postavu ze známé
trojice a tou je anděl představovaný Miluškou Geblovou, Markétou
Šiškovou, Radkou Štalmachovou a Janou Petrovou. Příchod této trojice
a rozdávání balíčků každoročně tvoří druhou část Mikulášské nadílky
a na závěr nesmí chybět společná písnička účinkujících a návštěvníků.
Letošní nadílka je za námi a my se budeme celý rok těšit na tu další.
Co nás čeká za pohádku příští rok, už víme, takže přejeme všem
hodně chuti do zkoušení a všem organizátorům té letošní ještě jednou
děkujeme.
Eva Ulmanová

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
2. 3. 2013 na adresu vladan.bohac@seznam.cz
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Pozvánky na plesy
SK Slezan Skřipov
pořádá

SLEZSKÝ PLES
v sobotu 26. 1. 2013 v sále Kulturního domu v Hrabství.
Ples začne 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 zajímává a pestrá tombola.
V průběhu vlastního plesu vystoupí žáci Základní školy Skřipov
s ukázkou tanců.
Doprava tam i zpět bude zajištěna autobusem TQM po trase:
Hradec nad Moravicí 19:00 - Bohučovice 19:10 - Jakubčovice 19:20 Skřipov 19:30.
Z Hrabství bude autobus vyjíždět zpět po stejné trase ve 3:00.
Vstupenky jsou k dispozici v prodeji již v průběhu prosince u Tomáše
Duška, tel.: 721 415 129.
Srdečně zveme všechny milovníky tradičních venkovských plesů
a dobré zábavy.
Členové SK Slezan Skřipov.

