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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
v úvodu posledního letošního vydání Zpravodaje vás všechny co nejsrdečněji zdravím
a přeji všem klidný adventní čas, prožitý v rodinném kruhu a v plném zdraví.
Atmosféra letošního adventu, stejně tak jako celý rok 2020, je pochopitelně poznamenána
celosvětovou pandemií koronaviru. V záplavě názorů a komentářů k této nešťastné
situaci mi utkvěla slova teologa Marka Orka Váchy, který řekl: „Kdo řekne, že ví, co
bude za dva měsíce, tak neví.“ Tato slova by, myslím, rozporoval málokdo. Pokud bych
měl vystihnout letošní rok jedním slovem, bylo by to za mne slovo nejistota. Nejistota
se vkradla do všech oblastí našeho života a nezbývá nám, než se s ní poprat. S jistou
nadsázkou se dá říci, že jediná jistota je v tom, že si pomůžeme sami.
V tomto směru musím vyzdvihnout přístup naší školy, přesněji paní ředitelky, všech
pedagogů a personálu školy, kteří navzdory nepříznivým podmínkám udrželi školu
a výuku v maximální možné míře a kvalitě. Zmiňuji se o tom i proto, že ne všechny
školy byly připraveny na tak turbulentní změny jako naše škola, a stálo to všechny velké
úsilí.
V minulém úvodníku jsem vyslovil přání, abychom v tomto vydání již mohli otisknout
pozvánky na plesovou sezónu. To se bohužel nenaplnilo a vzhledem k situaci se těchto
společenských setkání musíme vzdát, stejně jako jsme přišli o mnoho pěkných akcí
v tomto roce. Budu tedy jen doufat, že příští rok bude v tomto směru lepší a významné
výročí naší obce, 750 let od první zmínky o obci, budeme moci společně oslavit.
Příští rok bude ve znamení výročí, protože i „nová škola“ na čísle popisném 120 oslaví
1. listopadu 120 let od zahájení výuky v této budově.
Buďme tedy optimisté a s nadějí na lepší časy společně vykročme do roku příštího.
S přáním všeho dobrého, zdraví a vitality
Ing. Radim Čech, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Skřipov na 15. zasedání konaném dne 23. 9. 2020 schválilo:
207/15 Program zasedání
208/15 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“
obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne 9. 9. 2019 ve výši 200 000 Kč
a uzavření Smlouvy č. 8/3713/2020 mezi Obcí Skřipov a žadatelem
209/15 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
www.ouskripov.eu
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212/15
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214/15

215/15
216/15
217/15

218/15
219/15
220/15
221/15

zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“
obce Skřipov, přijatý usnesením č. 102/8 ze dne 9. 9. 2019 ve výši 200 000 Kč
a uzavření Smlouvy č. 9/3713/2020 mezi Obcí Skřipov a žadatelem
Finanční dar ve výši 5 000 Kč a Darovací smlouvu mezi Obcí Skřipov
a Charitou Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava - Jaktař, IČ 43964591
Poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního programu a Veřejnoprávní
smlouvu č. 5/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Tělovýchovnou jednotou
Sokol Skřipov, z.s., Skřipov 206, 747 45, IČ 45236909
Poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč dle Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Skřipov v rámci dotačního programu a Veřejnoprávní
smlouvu č. 6/2020 uzavřenou mezi Obcí Skřipov a Zahrádkáři Skřipov,
spolek, Skřipov 203, 747 45, IČ 22825304
Záměr obce darovat pozemek p.č. 264/6, zahrada o výměře 72 m2,
k.ú. Hrabství, vedený na LV 137 u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální
pracoviště Opava
Výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce zpevněné plochy Skřipov Hrabství“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem Stamex spol. s r.o.
Březová 8, 747 44 Březová, IČ: 64084256
Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu obce Skřipov pořízený zkráceným
postupem
Rozpočtové opatření č. 5
Prodej části pozemku (cca 400 m2) parc. č. 938/1 - zahrada, k.ú. Skřipov jako
bezprostřední hranice s pozemky 973/1, 973/2 o výměře dle geometrického
plánu, který nechá vypracovat žadatel na své náklady
Koncept studie č. 3 pro hřiště ve Skřipově
Zadání studie pro hřiště v Hrabství
Řád veřejného pohřebiště obce Skřipov s účinností od 1. 10. 2020
Jmenování pracovní skupiny ve složení: Karel Hon, Veronika Víchová, Eva
Ulmanová pro zpracování technických parametrů dle bodu č. 9 a 10 Řádu
veřejného pohřebiště

ZO rozhodne:
222/15 O ceně za prodej části pozemku parc. č. 938/1 zahrada, k.ú. Skřipov po
předložení znaleckého posudku, který nechá zpracovat žadatel na své náklady
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Informace z OÚ
Úřední hodiny obecního úřadu o vánočních svátcích
Obecní úřad bude od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Změna ve svozu odpadu
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2021 nastanou změny ve svozu odpadu.
• Domovní odpad bude svážen ve středy - svoz každých 14 dní započne od 7. dubna.
• Svoz Bioodpadu bude od 24. března probíhat každých 14 dní ve středu - ve stejný
den jako svoz domovního odpadu
• Plast a tetrapack zůstávají v pondělí každých 14 dní
(plast - modrý pytel, tetrapack - žlutý pytel)
Pro rok 2021 jsme pro Vás opět připravili rozpis svozů odpadu v kalendáři, který
naleznete na zadní straně tohoto čísla Zpravodaje.
Opět připomínáme. Kontrolujte, zda máte označeny popelnicové nádoby kódem - bez
něj nebude popelnice vyvezena.

Jedlé tuky a oleje
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať už ke štědrovečerní
tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky, jistě při tom spotřebujete nemalé množství
oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik litrů a pak
přemýšlíme, co s ním. Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). Do
kontejneru na sběr oleje! V obci se nachází popelnice určené po sběr použitých jedlých
olejů a tuků (ve Skřipově u obchodu, v Hrabství u zastávky). Ať už tedy použijete olej
nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, olej slijete do plastové
láhve, a až půjdete vyhodit balicí papíry od dárků, vezměte plnou láhev s sebou.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně
jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou pro čističky odpadních vod náročné
období, protože kromě vody přitéká také obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují
správné přečištění vody. Náklady na čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít jinde.
Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv
2. generace a letadlového paliva.

www.ouskripov.eu
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Upozornění řidičům
Upozorňujeme vlastníky vozidel, že v souvislosti se zimní údržbou komunikací nastává
každoroční problém s různě parkujícími vozidly na území obce, které tvoří překážku.
Díky tomu není v některých úsecích sníh odklízen, což se stává důvodem pro stížnosti
jiných občanů. Vozidla provádějící zimní údržbu se pak musejí vracet, což zimní údržbu
značně prodražuje a zatěžuje tak rozpočet obce.

Informace k Řádu veřejného pohřebiště - Důležité pro nájemce
hrobových míst!
OBEC SKŘIPOV je provozovatelem veřejného pohřebiště podle zákona o pohřebnictví
v platném znění. Zastupitelstvo obce Skřipov schválilo Řád veřejného pohřebiště dne
23. 9. 2020. Důležitou změnou řádu je tlecí doba stanovena Krajskou hygienickou
stanicí v Ostravě, která platí od 1. 10. 2020, a to na dobu 15 let.
Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Skřipov na
parc. č. 140 v k.ú. Skřipov a na parc. č. 201/24, v k.ú. Hrabství. Veřejné pohřebiště je
přístupné nepřetržitě po celý rok.
Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa:
1. Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem hrobového místa.
2. Zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného
hrobového místa nebo na individuální umístění hrobu na pohřebišti.
3. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak, aby od pohřbení
mohla být dodržena stanovená tlecí doba na pohřebišti. Nájem hrobového místa lze
sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.
4. V případě pohřbení uložením lidských pozůstatků do země musí být délka nájmu
vyplývající ze smlouvy o nájmu hrobového místa upravena tak, aby mohla být
dodržena tlecí doba stanovená v čl. 5 řádu.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti včetně stanovení druhů rakví:
1. Na pohřebišti jsou v rámci jeho provozování poskytovány tyto služby:
a) pronájem hrobových míst pro hroby, hrobky, pro uložení lidských ostatků
v urnách
b) výkopové práce související s pohřbením a exhumací pomocí třetí osoby
c) správa a údržba veřejného pohřebiště
d) vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště.
2. Všechny rakve včetně exhumačních musejí být označeny štítkem nejméně se
jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem
provádějící pohřební služby.

www.ouskripov.eu
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3.

4.

5.

Rakve, použité pro pohřbení do země, musejí být vyrobeny z takových materiálů,
aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Nerozložitelné díly
(madla rakve apod.) lze použít jen omezeně. K výrobě rakve a jejich nátěrů nesmějí
být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.
Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být
vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů, jako jsou dřevěné piliny, papír,
u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky.
Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných
materiálů.

Stanovení tlecí doby:
V souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě ze dne 15. 7. 2020, č.j: KHSMS 33636/2020/OP/HOK, vydaného na základě
výsledků hydrogeologického průzkumu na veřejném pohřebišti, je pro uložení lidských
ostatků do hrobu stanovena tlecí doba v délce 15 let na pohřebišti ve Skřipově a 15 let
pro pohřebiště v Hrabství.
Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště a podmínky užívání zařízení na pohřebišti:
1. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na
pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění
terénních úprav, manipulování se zetlenými, nezetlenými i zpopelněnými lidskými
ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit
bezpečnost návštěvníků.
2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých
osob.
3. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště
zakázán, rovněž je zakázáno požívání těchto látek na pohřebišti.
4. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným
souhlasem provozovatele a za podmínek stanovených provozovatelem.
5. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech apod.
6. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na
toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště
dovoleno se zde chovat hlučně (včetně reprodukce hudby), kouřit, odhazovat
odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata
a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou
určeny.
7. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních
výpustí a studní. Rovněž je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu
pohřebiště.
8
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8.

Svítidla je možno na pohřebištích rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem
zabezpečena proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel
pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo i zakázat.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na
zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Stavební a nebezpečný
odpad lze ukládat pouze na místa k tomu určena. Pokud je na pohřebišti zavedeno
třídění odpadu, je nutné toto opatření respektovat.
10. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně, případně
vysazovat keře či stromy bez vědomí provozovatele pohřebiště.
11. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po
předchozím souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště.
Povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště:
1. Stanovit podmínky zejména pro provádění exhumaci na pohřebišti, pro zřizování
hrobového zařízení hrobů, hrobek, dále ke zhotovení, údržbě, opravám nebo
odstranění věcí na hrobovém místě a řídit ostatní činnosti na pohřebišti.
2. Umožnit nájemci užívání hrobového místa. Během doby trvání nájmu zajistit
k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa,
s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz
pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek
v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou. Dojde-li k zásahu do hrobového
místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda,
je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
3. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové
místo.
4. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby a urnová místa apod. tak, aby vznikly
ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů obdobného charakteru a rozměrů. Nikdo
nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
5. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky.
6. Dbát na úpravu a údržbu pohřebiště, zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti,
provádět úklid cest a chodníků.
7. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlenými, nezetlenými i zpopelněnými
ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených
zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.
8. Pokud je narušena stabilita hrobového zařízení a ohrožuje tím zdraví, životy nebo
majetek dalších osob, vyzvat bez odkladů nájemce k zajištění bezpečnosti.

www.ouskripov.eu
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Povinnost nájemce hrobového místa:
1. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění
věcí na hrobovém místě je vždy potřeba předchozího prokazatelného souhlasu
provozovatele, neprovádí-li tyto práce sám. Ten, kdo tyto práce provádí, je povinen
činit tak dle pokynů provozovatele veřejného pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto
řádu.
2. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu
a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných
případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu
§ 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení
a vznikne-li tím škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo
škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že ke své činnosti
přibral třetí osobu.
3. Vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu
stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:		
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy
hrobového místa							
b) průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby stav nebránil užívání
hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob			
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček
a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto
předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak
učinit sám.
4. Zajistit neprodleně opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita
a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní
po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
5. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem
obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
6. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.
Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na
pohřebišti pouze s vědomím provozovatele.
7. Neodkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa a neopírat je
o sousední hrobová zařízení.
8. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení
evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.
9. Při skončení nájmu předat hrobové místo vyklizené ve lhůtě 30 dnů od skončení
nájmu. Při skončení nájmu hrobového místa si nájemce vezme vše, kromě uložených
lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493
10
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občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí. Možností exhumace po tlecí době
na pohřebišti jsou uvedeny v čl. 7 tohoto řádu.
10. Vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele
veřejného pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené
dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce
hrobového místa.
Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby:
1. Pohřební služba, která hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu otevřít
hrob nebo hrobku, popřípadě provádět exhumaci, tak může činit jen se souhlasem
a dle pokynů provozovatele veřejného pohřebiště a po předložení dokumentů,
které si pro tento účel vyžádá (např. písemnou žádost nájemce/vypravitele pohřbu,
doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební
služby, protokol o předání pracoviště včetně fotografického dokumentování stavu
hrobového místa a jeho okolí před zahájením prací apod.). Provozovatel veřejného
pohřebiště je oprávněn provádět dozor nad všemi činnostmi, které pohřební služba
provádí na pohřebišti.
2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být
provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami
a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo
hrobky.
Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se ruší v celém rozsahu řád pohřebiště schválený
Zastupitelstvem obce Skřipov dne 29. 10. 2012.
Informace uvádíme pro nájemce ve zkrácené verzi, plné znění je zveřejněno ve vývěskách
umístěných u hřbitovů a na stránkách obce.
Opětovně připomínáme, že veškeré práce, jako je výkop hrobu, stavba nebo rekonstrukce
hrobů, se provádějí na základě souhlasu, který vydává obec Skřipov.
OÚ Skřipov

Covid Portál
Magistrát města Opavy dává na vědomí, že byl spuštěn nový Covid Portál, který
přehledně a jednoduše informuje o všech nařízeních.
Odkaz: https://covid.gov.cz/
Věříme, že ve spoustě dotazů, jak chápat některá nařízení, Vám tento portál pomůže.

www.ouskripov.eu

11

MS PAKT
Přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel
Moravskoslezského kraje
V rámci situace v letošním roce se
Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit
obyvatele Moravskoslezského kraje
při změně jejich zaměstnání. Projekt
Moje místo v MSK má za cíl pomoci
lidem při změně v jejich profesním
životě a zároveň najít řešení pro
firmy, které své zaměstnance musejí
propustit, nebo naopak mají zájem
o nové pracovníky.
Projekt Moje místo v MSK je
rozdělen na dvě stěžejní části, kdy
první, tzv. profesní poradenství je
službou, kterou mohou bezplatně
využít obyvatelé Moravskoslezského
kraje pro získání kvalitní podpory při
změně zaměstnání. Druhá část je určena pro firmy. Jedná se o produkt online aplikace
pro firmy, tzv. matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet nabídku nebo naopak
poptávku po zaměstnancích.
Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, uvažují o změně práce či jsou již
aktuálně nezaměstnaní, pak díky profesnímu poradenství budou mít možnost využít
poradenských služeb online či osobně. Poradenství je přizpůsobeno na míru klienta
s širokou škálou služeb. Může se jednat například o kariérové poradenství, pomoc při
hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci
životopisu.
Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je pak párování volných lidských
kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Jednoduše řečeno, pokud jedna firma
zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato aplikace je jednoduše propojí na základě předem
definovaných parametrů. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do
nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.

„Nebuďte neviditelní“
Již nastalo období, které s sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích
„SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům,
kteří jsou považováni za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
12
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Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel by měli mít při pohybu na komunikacích
zodpovědný přístup. Řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně,
být pozorný a především soustředěný na jízdu. Zimní období s sebou přináší dešťové
nebo sněhové srážky, mlhy a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je to
i u chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně
zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost
a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních
prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku, nejlépe
na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. A proto na
pozemní komunikace vstupuj s vědomím: „Když jsi vidět, je to plus, nesrazí tě žádný
vůz!“
por. Bc. Martina Jablońská, Policie ČR

Diamantová svatba manželů Jedličkových
Dne 12. 11. 2020 oslavili manželé Jedličkovi z Hrabství 60 let společného života.
Hodně zdraví popřáli rodičům dcera Zdeňka s rodinou a synové Pepa a Láďa s rodinami
a také pravnoučátka Vojtíšek, Eliška a Matýsek.

K přání se připojuje také starosta obce Ing. Radim Čech. Manželům přeje do dalších let
pohodu a spokojenost v kruhu rodiny.
OÚ Skřipov
www.ouskripov.eu
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Oslava životního jubilea a vítání občánků
V podzimním Zpravodaji jsme vyslovili naději, že bychom mohli uskutečnit vítání
občánků a oslavu jubilantů koncem letošního roku. Po důkladném zvážení bylo
rozhodnuto, že po dobu nouzového stavu tuto společenskou akci pořádat nebudeme.
Až se situace ustálí, jsme připraveni oslavy realizovat co nejdříve.
Děkujeme rodičům a jubilantům za pochopení.
Veronika Víchová

Ordinační hodiny během vánočních
a novoročních svátků
Středa

23. 12. 2020

7:00 - 12:00

Skřipov

Pondělí

28. 12. 2020

7:00 - 12:00

Skřipov

Úterý

29. 12. 2020

7:00 - 12:00

Skřipov

Středa

30. 12. 2020

7:00 - 12:00

Skřipov

Čtvrtek

31. 12. 2020

7:00 - 10:00

Skřipov

Platí 100% objednávací systém.
Přeji vám všem požehnané vánoční a novoroční svátky.
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař

Tříkrálová sbírka
Vážení a milí obyvatelé Skřipova a Hrabství, zdravím Vás
z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke
krásné akci, která se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Malí i velcí koledníci, na Opavsku jich vloni koledovalo
více než 1 400, obcházejí jednotlivé domácnosti s přáním
požehnání a všeho dobrého do nového roku. Zároveň nabízejí dárcům možnost přispět
do pokladničky na dobrou věc. Peníze pak po celý rok pomáhají potřebným. V tomto
roce jsme tak z vykoledovaných darů mohli podpořit seniory a vážně nemocné lidi,
o které se naše terénní služby (pečovatelská, ošetřovatelská a hospicová) starají v domácím
prostředí. Také jsme mohli i díky těmto darům dokončit přestavbu chráněných dílen,
ve kterých nachází smysluplnou práci více než 160 lidí s handicapem z celého Opavska.
Vaše dary pomohly také mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením
a lidem, kteří se neočekávaně ocitli v krizi. Dary z následující sbírky máme v plánu
14
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využít opět pro naše terénní služby, které poskytují pomoc seniorům a pacientům
v terminálním stadiu, a také lidem s mentálním postižením a chronickým duševním
onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně terapeutické dílně Radost.
TKS 2021 se bude konat v prodlouženém termínu od 1. do 24. ledna. Jsme rádi, že se
koledníci z Vaší obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit. Věříme, že vše provedou
tak, aby Vám koledování přineslo radost, odpovídalo všem vládním nařízením, která
budou v lednu platná, a bylo bezpečné pro všechny účastníky.
Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování není možné, nebo pokud by Vás koledníci
nezastihli doma, nabízíme možnost přispět na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800,
VS pro Charitu Opava 77708012 a rovněž také v prodejně TUTY (OD Tempo) přímo
ve Skřipově. Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme pokojné Vánoce a do nového roku
mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2021

Petardy a ohňostroje = „jen” silvestrovská
zábava…?
Vážení spoluobčané, v závěru loňského a počátku letošního roku ve mě uzrál názor
napsat tento článek.
Předesílám, že ač nejsem zastáncem bujarého silvestrovského veselí, jsem k této zábavě
velmi tolerantní a přející. I proto se scházíme se sousedy krátce po půlnoci k již tradiční
oslavě příchodu nového roku, střílení petard. To, co mě přimělo k napsání tohoto
článku, je ale neúnosné používání zábavné pyrotechniky minimálně týden před a týden
(i déle) po Silvestru. Každý den v tomto období se z různých koutů obce, mnohdy
i přímo z lesů ozývají rány z petard. To, jak působí rezonance negativně zejména na
psy a lesní zvěř, myslím, že si většina z nás dokáže představit. Ano, jsou přípravky, které
tlumí vnímání těchto ran především u psů, a také je využívám, ale v případě toho, co
se dělo zatím naposled, bych musel mít svého psa uspaného minimálně 14 dnů. Podivil
jsem se i nad tím, že součástí skupinek, které odpalovaly petardy, byly děti, kterým často
nebylo více než 10 či 11 let. Otázkou je, jak se tato nebezpečná zábava dostala do rukou
těmto dětem. A ještě možná více je k zamýšlení, že se tyto děti pohybovaly i mimo obec
v 18 i 19 hodin, kdy byla už nějaký čas tvrdá tma. Vědí rodiče, kde se pohybují jejich
dětí? Nebo že by jim doma nechyběly?
Je na nás všech občanech, bez rozdílů věku, zda se opravdu k okolí a přírodě chováme
tak, jak je mnohdy prezentováno i v našem Zpravodaji. Děkuji.
Tomáš Dušek

www.ouskripov.eu
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Ze života školy
Rok 2020 ve škole
Blíží se konec roku a měli bychom hodnotit. Ohlédnout se za tím, co se každému z nás
podařilo v osobním i profesním životě. Ten letošní rok byl velmi specifický, byl ovlivněn
uzavřením škol a nebezpečím spojeným s onemocněním Covid-19. Koronavirová doba
změnila naše plány, zvyklosti a naše životy. Pandemie nám ukazuje, že nic nemáme
jisté a velká změna našich životů může přijít ze dne na den, kdy na to nejsme vůbec
připraveni. Na jaře bylo pro nás všechny velkým překvapením uzavření škol na dobu
neurčitou. Víc jsme si všichni začali uvědomovat, jak na tom naše školství je, co je
třeba řešit, změnit, co účastníci vzdělávacího procesu potřebují. Během této doby se jak
učitelé, tak žáci, ale také rodiče museli naučit používat různé informační a komunikační
technologie a platformy. Většina žáků svědomitě plnila zadané úkoly a aktivně
pracovala. Společnými silami jsme minulý školní rok nakonec zvládli. Jeho absolvování
ve ztížených podmínkách posledních měsíců by nebylo možné bez úzké součinnosti,
spolupráce a výborné komunikace s rodiči.
Prvního září 2020 začalo vyučování ve školách bez větších omezení. Třídy se již nedělily
na skupiny, nebylo potřeba nosit potvrzení o bezinfekčnosti. Ve třídě žáci roušky
nenosili, ve společných prostorách byly roušky nutné kvůli epidemiologické situaci.
Změnila se pravidla pro vyučování na dálku (distanční vyučování) - distanční vzdělávání
se stalo pro žáky povinné.
14. října však provoz škol omezila podzimní druhá vlna koronavirové epidemie. Žáci
prvních a druhých tříd základních škol se zhruba po měsíční pauze vrátili do lavic
18. listopadu. Byla zavedena povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Deváťáky a zbytek prvního stupně základních škol čekal návrat do školy 30. listopadu.
Ostatní třídy 2. stupně se od tohoto dne střídají ve škole vždy po týdnu. Ve škole byl
zakázán zpěv a tělocvik. Zvýšené hygienické podmínky byly nastaveny také ve školní
družině. Mateřské školy v novém školním roce provoz omezený neměly. Z důvodu šířící
se koronavirové nákazy byly zrušeny všechny sportovní a kulturní akce pro děti a pro
veřejnost, ale i zájmové kroužky a nejrůznější aktivity pro děti.
Víme, jak toto období je náročné pro rodiče našich dětí a žáků. Velký obdiv a poděkování
patří rodičům, zákonným zástupcům, babičkám, dědečkům a dalším. Velmi dobře
si uvědomujeme, že distanční výuka, která byla nařízením vlády zavedena, není
komplikací jenom pro žáky a jejich učitele, ale i pro ty, kteří se o naše žáky doma starají.
Ať už s dětmi sedíte u online výuky, pomáháte s vypracováváním úkolů či jejich práci
kontrolujete, opravdu si Vaší práce ceníme. Za spolupráci děkuji nejen jménem svým,
ale i jménem všech svých kolegů. Pokud bych toto poděkování měla shrnout a zakončit
trochu pedagogicky, pak si, Vy dospělí, zasloužíte za uplynulé dny za spolupráci za 1.
Blíží se vánoční čas, čas pohody a odpočinku po celoročním shonu. Přeji Vám všem, abyste
vánoční svátky a Nový rok prožili bez stresů a v kruhu své rodiny. Aby Vám odměnou za
16
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vaše snažení byly úsměvy Vašich přátel a blízkých a u rozsvíceného stromečku byly jen
rozzářené oči Vašich spokojených dětí. Přeji Vám do nového nadcházejícího roku 2021
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v pracovním, tak soukromém životě.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

www.ouskripov.eu
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Poděkování
Po návratu dětí zpět do škol se žáci 6. ročníku rozhodli, že udělají něco hezkého pro
zdravotníky Slezské nemocnice v Opavě. Vytvořili vánoční přáníčka, která věnovali
všem zdravotníkům, potěšili je v této složité době a dodali jim sílu pro další práci.
Velkou radost tím udělali nejedné zdravotní sestřičce, ale i lékařům.

Mgr. Zuzana Kramolišová

Poděkování za sponzorské dary a spolupráci
Základní škola a Mateřská škola Skřipov děkuje všem dárcům a sponzorům za
poskytnuté finanční i hmotné dary, díky nímž jsme mohli zakoupit nové didaktické
pomůcky a zúčastnit se kulturních nebo a sportovních akcí. 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 a pracovníkům obce za vstřícnost, podporu školy a pomoc při
řešení nelehkých úkolů. Velice si vážíme Vaší spolupráce a podpory při zvyšování kvality
prostředí školy a možnosti modernizovat výchovně vzdělávací proces. Velmi děkujeme
a doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat také v roce 2021.
Pěkné, klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví v roce 2021.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy
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Projektové dny v základní škole
Projektový den na téma Živočichové byl určen pro žáky 4. ročníku a proběhl v naší škole
1. října.
Na projektu jsme spolupracovali se Střediskem volného času, které má ve svých
prostorách v Opavě malé minizoo. Tentokrát se paní lektorka vypravila se zvířátky
do naší školy. Žáci pracovali ve skupinách a plnili různé úkoly, které byly zpestřeny
možností pohladit živá zvířátka nebo se jich dotknout. Následoval rozhovor formou
otázek a odpovědí, proběhlo ujasnění a pochopení pojmů (obratlovci, bezobratlí) a žáci
také určovali, kde se živočichové ve volné přírodě vyskytují. Děti se dozvěděly spoustu
nových informací o tom, jak může člověk přírodě pomoci.
Tato forma práce se žákům moc líbila.
Mgr. Jana Bergerová

Projektový den s rodilým mluvčím
Žáci 5 ročníku se 4. 12. 2020 zúčastnili projektového dne s rodilým mluvčím. V úvodu
projektového dne se žáci představili a poté si povídali o vánočním čase. Seznámili se se
zvyky a průběhem Vánoc, zahráli si různé hry a zjistili, jak zábavná může být angličtina.
Někteří žáci měli možnost slyšet „pravou angličtinu“ poprvé. O to víc byli potěšeni,
když zjistili, že rodilému mluvčímu z větší části rozumějí a dokážou pochopit, na co se
jich ptá. Odpovídat už nebylo tak snadné, ale většina se po počátečním ostychu poprala
i s tím. Žákům i pedagogům se připravené aktivity líbily a všichni doufáme, že budeme
mít možnost si podobné konverzační hodiny s rodilými mluvčími zopakovat.
Mgr. Martina Bálová
www.ouskripov.eu
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TJ Sokol Skřipov
Rok 2020 byl náročný a sportovní život nejenom v obci se 2x zastavil z důvodu
pandemie Covid-19. Fotbalová sezóna 2019/2020 byla předčasně ukončena a také
podzimní část aktuálního fotbalového ročníku zůstala nedokončená, proto nepřikládáme
žádné výsledkové tabulky ani pozvánky na turnaje. Sezónu 2020/2021 jsme zahájili
a evidujeme tato družstva:
›› Muže, kteří hrají 3. okresní třídu s trenéry Josefem Kubánkem a Jiřím Víchou.
›› Starší dorost, který hraje krajský přebor pod hlavičkou Raduně ve spojení se
Skřipovem s trenéry Jiřím Kubánkem a Bohuslavem Kanierou.
›› Mladší dorost, který hraje krajský přebor pod hlavičkou Raduně ve spojení se
Skřipovem a Oticemi s trenéry Davidem Gibesem a Martinem Glazarem.
›› Starší žáci, kteří hrají na velké hřiště 10+1 a jsou sloučeni z družstev Raduně,
Skřipova a Chvalíkovic s trenéry Michalem Rubým a Danielem Solným.
›› Mladší žáci, kteří hrají na polovinu hřiště 7+1 a jsou sloučeni z družstev Skřipova
a Raduně s trenéry Vítem Havrlantem a Tomášem Schneiderem.
›› Starší přípravka, která hraje na čtvrtinu hřiště systémem 5+1 s trenérem Janem
Lubojackým.
Všechna družstva jsem průběžně sledoval a z pozice předsedy TJ jsem spokojen s prací
trenérů a předváděnými výkony všech mužstev. Věřím, že po uvolnění omezujících
opatření a opětovném spuštění soutěží navážeme tam, kde jsme přestali, a budeme
pokračovat ve stejném duchu. Tímto chci poděkovat všem trenérům, kteří svůj čas
věnují sportu a fotbalu a věnují se mládeži i dospělým. Děkuji divákům a všem, kteří
se podílejí na organizaci a vždy přiloží ruku k dílu. Díky Obci Skřipov za podporu
sportu v naší vesnici a obecním pracovníkům za spolupráci. Děkuji také Hance a Jardovi
Lubojackým a Frantovi Kolaříkovi za pomoc s občerstvením při utkáních. Díky rodičům
za vedení dětí ke sportu. Nikdo z nás nevíme, co nás čeká v následujícím období, ale
jsme optimisté a věříme, že se brzy vše uklidní a vrátíme se zpět do běžného života bez
omezení a zákazů.
Blíží se konec roku a svátky vánoční, proto bych chtěl všem jménem TJ Sokol Skřipov
popřát, aby svátky prožili v okruhu svým milých a hlavně v poklidné atmosféře.
Vyměňme vánoční shon za vánoční pohodu. Do nového roku přeji všem hodně
osobních i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Pobočka Skřipov Školy taekwon-do I.T.F. Opava
Činnost pobočky ve Skřipově poznamenala koronavirová krize stejně jako další
sportovní činnosti. V září jsme se s radostí a v plném počtu přivítali ve skřipovské
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tělocvičně, ale již v průběhu měsíce bylo jasné, že to nebude nadlouho. Přesto jsme
v září a počátkem října stihli za přísných hygienických podmínek několik akcí. Hned
tou první bylo 12. 9. významné výročí opavské školy taekwondo, která oslavila 30 let od
svého založení. Zázemí pro tuto oslavu poskytla multifunkční hala v Opavě. Na ploše
předvedlo své umění 35 cvičenců od těch nejmenších, kteří zacvičili první sestavy, až po
černé pásky, které ukázaly, jak umějí lámat desky v „letu“, nechyběla sebeobrana, lámání
ytongů a společná sestava Chon-ji. Oslava byla zakončena společenským setkáním
a vzpomínáním na dávné začátky oddílu.
Další, tentokrát již sportovní akcí, bylo 26. 9. Mistrovství republiky barevných pásků
v Nymburku. Celkem si náš oddíl odvezl 2 zlaté, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. Ze
skřipovské pobočky si odnesli bronzové medaile ze sportovního boje Hubert a Radim
Čechovi. Pepovi Čechovi uteklo finále ve stejné disciplíně až v prodloužení na tzv. zlatý
bod se zkušeným borcem z Karviné a odnesl si tak také bronzovou medaili. Se svými
kamarády v týmu si ušlé finále bohatě vynahradil. Nedříve získali stříbro v týmových
sestavách, k němu přidali další v boji a nakonec si vyskákali zlato ve speciálním přerážení.
Poslední akcí před uzavřením sportovišť byla mezinárodní soutěž Moravia open 3.-4. 10.
v Ostravě. I zde se naší škole dařilo a celkem jsme vybojovali 11 zlatých, 5 stříbrných,
6 bronzových medailí a k tomu 3x nejúspěšnějšího závodníka ve své kategorii. A jak
se dařilo skřipovským? Hubert získal dvě bronzové medaile za sestavy a sportovní boj,
Pepa bronz za boj a Radim získal zlato, když překvapivě porazil všechny tři soupeře
v sestavách. Pepa se svým týmem navíc porazili silnou Karvinou ve sportovním boji,
i když nastupovali oslabeni o jednoho člena a prohrávali tak hned na začátku 0:2.

www.ouskripov.eu
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A pak už nastaly krušné časy nejen pro sport. Tak jsme se od 9. 10. přesunuli s tréninky
z tělocvičny ven a o měsíc později pak do online prostředí, kdy tréninky probíhaly
v domácím prostředí stejně jako školní výuka. V prosinci jsme se mohli alespoň
v omezeném množství vrátit do tělocvičen. Proto bych chtěl poděkovat vedení skřipovské
školy, že nám umožnilo tréninky pro místní děti. Moc si toho vážíme, protože to
v dnešní době není samozřejmost.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a doufám, že se
v příštím roce potkáme v tělocvičně.
Kamil Tihelka IV.dan, vedoucí školy taekwon-do I.T.F. Opava

SDH Hrabství
Pro hasiče z Hrabství, stejně jako asi pro většinu spolků a zájmových kroužků, byl rok
2020 z říše hodně špatných snů. Jen co jsme zahájili s dětmi přípravu na jarní sezónu,
padlo vládní nařízení VŠE ZAVŘÍT a my nevěřili vlastním očím, že něco takového je
v dnešní době vůbec možné. Vše se tedy zakonzervovalo a prakticky do září jsme se
s dětmi neviděli. Jediná pozitivní věc, která z toho plynula, byla, že si můžeme na chvíli
všichni odpočinout a věnovat se rodinám. Málokdo ale tušil, že to bude tak dlouhá
doba.
Kromě toho u nás proběhla velká reorganizace, kdy nás po 6,5 letech opustili jedni ze
zakládajících aktivních členů, manželé Petrášovi, kteří dlouhé roky se svou rodinou vedli
mladé hasiče a věnovali jim spoustu času, za což jim patří díky nás všech.
Od září tedy děti převzala nová trenérská sestava pod vedením Karolíny Šónové, která po
Tomáši Suchánkovi převzala štafetu vedoucího mládeže. Tito trenéři, ve složení Ondřej
Hořín, Jan Tureček, Adam Dluhoš, Ondřej Černík, Petr Lindovský a Pavel Řeháček,
budou v následujícím období sbírat trenérské a hasičské zkušenosti, aby naše činnost
mohla pokračovat i v této nelehké době, kdy jsme byli novým „lockdownem“ nuceni
opět přerušit svou činnost. Věřme, že se brzy vše vrátí do starých kolejí.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát pokud možno šťastné a veselé Vánoce a do nového
roku pevné zdraví.
Martin Fešar, starosta SDH Hrabství

SDH Skřipov - Mikuláš přišel, děti potěšil
I letos, v sobotu 5. prosince, zavítal mezi nás Mikuláš se svou družinou a potěšil nejen
skřipovské děti, ale zavítal i do Hrabství. Vše se odehrálo v režii skřipovských hasičů.
Milan Lindovský
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Zahrádkáři Skřipov - Zahradníkovo desatero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ve vlastní zahradničení věřit budeš
Nevezmeš jméno eko, též bio nadarmo
Pomni, bys včas všechnu zahradu dešťovou vodou zalil
Cti zeleninu i ovoce svého, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi
Včelu ni motýla žádným pescitidem nezabiješ
Semeno místní do země vkládati budeš.
Nepokradeš úrody, cos sám nezasadil.
Nepromluvíš slova křivého proti plodům bližního svého.
Nebudeš po exotických plodech bažit.
O přebytky zahrady své s bližními se děliti budeš.

Hezké vánoční svátky přejí Zahrádkáři Skřipov, spolek

Ze života farnosti
Poděkování
Římskokatolická farnost Skřipov děkuje za sponzorský dar rodině Patrika a Lady
Kaiseršotových za poskytnutí vánočního stromu na farní zahradu.

Betlémské světlo 2020
Jako každoročně bude také letos přivezeno do Skřipova Betlémské světlo. Možnost
odpálit si toto světlo bude už od 20. 12. 2020 při mši sv. a také na Štědrý den 24. 12. 2020 bude kostel otevřen od 08.00 do 17.55 hod. (a také bude možnost si
nabrat sv. vodu). V 18.00 bude zvon svolávat k modlitbě ,,Anděl Páně”, kdy zasedneme
k štědrovečernímu stolu, a k přečtení evangelia podle Matouše o událostech narození
Ježíše Krista (Mt 1, 18-25) Protože bychom byli rádi, kdyby Betlémské světlo svítilo ve
všech rodinách i domácnostech, využijme této příležitosti, aby světlo Kristovo se dostalo
všude, kde přebývají lidé dobré vůle. Prosím, přineste si své vlastní lucerničky.

Co pro Vás znamenají Vánoce?
Žijeme ve výjimečné době. U některých vyvolává naděje, u jiných vzrušení a obavy.
Řada lidí se dívá do budoucnosti s optimismem, jiní s obavami a strachem. Křesťanský
postoj vyjádřil výstižně papež sv. Jan Pavel II., když vyzvedl větu z Písma svatého: “Ježíš
Kristus je stejný včera i dnes i navěky”. Jistota křesťanů není ani ve změně letopočtu, ani
v nějakém proroctví, ani v nás samotných, ale ve věrném trojjediném Bohu. Celý náš
www.ouskripov.eu
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letopočet se počítá od té největší události v dějinách lidstva, kdy se Bůh stal člověkem,
aby nás zachránil.
Mnozí lidé chápou událost Vánoc jen jako nějakou pohádku. Lidem dnešní doby se
v závratném tempu života nedostává prostor k tichému uvažování a naslouchání. Mnozí
prožívají stresy a jsou vyčerpaní. Žijeme často jen ze dne na den. Zkusme se vzepřít tlaku
naší přetechnizované společnosti! Dopřejme svému srdci chvíli ztišení. Alespoň v tomto
vánočním čase zkusme pochopit životní moudrost z této - pro lidstvo tak mimořádně
důležité - pravdivé události. Prožijeme zcela nově, že nám staré biblické příběhy předávají
mnohé závažné a aktuální skutečnosti i do našeho života. Poznáme, že by se mohlo také
u nás něco zásadního změnit a ozdravit.
Zastav se na chvíli a přijmi také pro sebe radostné vánoční poselství, které pastýřům na
betlémských pláních zvěstovali andělé: “Narodil se vám dnes Spasitel!” Raduj se! Pán
Bůh Tě miluje a ve své lásce poslal na svět Ježíše Krista, aby se stal také Tvým Spasitelem.
Na této zemi nežije ani jediný člověk, kterého by Bůh nemiloval. Událost v Betlémě
všem říká: Ježíš Kristus přišel právě pro Tebe. Nabízí Ti věčný pokoj a radost. Rozumí
Ti lépe než kdokoli jiný.
O Vánocích přišlo na svět “Světlo světa” - Pán Ježíš Kristus. Řekl: “Já jsem světlo světa,
kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.” Ježíš volá i nás,
abychom byli nositeli světla ve světě.
Jak? Tvořivosti se meze nekladou. Vánoční poselství je výzvou k obdarování. Někdy
stačí upřímné vánoční přání, telefonický pozdrav nebo malý dárek. Každá návštěva je
povzbuzením a vzpruhou. Přemýšlejme, koho můžeme potěšit a povzbudit - a to nejen
o Vánocích. Vždyť největší radost prožijeme tehdy, když ji uděláme těm druhým.
Pravou vánoční radost a pokoj Vám přeje P. Mgr. Mario Račko, adm., správce farnosti

Pořad bohoslužeb Vánoce 2020
• ČT 24. 12. 2020 Vigilie Slavnosti Narození Páně - Štědrý den
›› 15.00 hod. Hrabství - otvírání Betlému pro rodiče s dětmi
›› 20.00 hod. Skřipov
›› 21.30 hod. Jakubčovice
›› 24.00 hod. Skřipov
• PÁ 25. 12. 2020 Slavnost Narození Páně - Hod Boží vánoční
›› 08.00 hod. Jakubčovice
›› 09.30 hod. Hrabství
›› 10.45 hod. Skřipov
• SO 26. 12. 2020 Svátek sv. Štěpána, mučedníka
›› 08.00 hod. Jakubčovice
›› 09.30 hod. Hrabství
›› 10.45 hod. Skřipov
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• NE 27. 12. 2020 Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
›› 08.00 hod. Jakubčovice
›› 09.30 hod. Hrabství
›› 10.45 hod. Skřipov
• ČT 31. 12. 2020 Sv. Silvestr
›› 09.30 hod. Hrabství
›› 16.15 hod. Skřipov		
• PÁ 01. 01. 2021 Začátek občanského roku LP 2021
›› 09.30 hod. Hrabství
›› 10.45 hod. Skřipov
Pokojné prožití svátků narození Ježíše Krista a radost a naději ve dnech Nového roku
2021 přeje P. Mgr. Mário Račko.

70 let od vysvěcení kaple Hrabství
Chvála Kristu, bratři a sestry, vážení spoluobčané.
Rád bych vás informoval (v dnešní, pro nás tak zvláštní době) o tiché, ale přesto velké
vzpomínce na událost, která se stala před 70 lety.
29. října u příležitosti 70. výročí vysvěcení kaple v Hrabství děkoval Pánu Bohu otec
Mário tichou a v soukromí slouženou mší svatou za všechny živé a zemřelé farníky, kteří
kapli stavěli a navštěvovali ji.
Právě 29. října 1950 vysvětil pan farář Koruna, tehdejší duchovní správce ve Skřipově,
tuto kapli, zasvětil ji svatému Josefovi a sloužil zde první mši svatou.
Jak velká musela být víra předků, kteří toužili mít v této malé obci stánek Boží.
V krutých padesátých letech, kdy byla naše církev tak pronásledována, se jim podařilo
získat povolení a vystavět tuto kapli. Kolik odříkání a obětí našich předků, kteří měli své
domy a usedlosti poničené válkou a jistě práce na svém hospodářství víc než dost! Oni
přesto stavěli a financovali tuto kapli.
Kaple byla vystavěna svépomocí za dvě léta a bylo by zbytečné jmenovat ty farníky, kteří
při stavbě pomáhali. Musel bych jmenovat dům od domu a číslo od čísla, protože v té
době byla obec jedno farní společenství. Škoda, že toto není doposud.
Vzpomínejme a hlavně se modleme za ty, kteří položili ruku k dílu a už nejsou mezi
námi. Nezapomínejme ani na ty, kteří pomáhali a jsou zde. Čerpejme od nich sílu a víru,
vždyť jejich upracované ruce byly tak štědré a měly na prvním místě věci duchovní
a potom teprve osobní a světské. Všem patří veliký dík.
Co přát do dalších let této kapli?
Aby svíce na obětním stole nikdy neuhasly, aby se nad oltářem skláněli obětaví a bohumilí
kněží a co nejčastěji zde sloužili mši svatou. Aby tyto lavice byly vždy naplněny do
www.ouskripov.eu
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posledního místa věrnými farníky, pod kůrem stály zástupy mladých lidí a na něm zněl
nadšený hlas - Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem.
Děkuji obecnímu úřadu ve Skřipově za rekonstrukci a opravu kaple - je totiž majetkem
obce. Děkuji otci Máriovi za mši svatou a Vás všechny prosím, abyste modlitbou nebo
třeba jen vzpomínkou pamatovali na ty naše předky, kteří nám zanechali tak velké
a vzácné dědictví, kde se můžeme scházet a setkávat s živým Kristem.
Vám všem velké a upřímné Pán Bůh zaplať.
František Lindovský, kostelník z Hrabství

Farní vánoční strom obce Skřipov
Možná s nadpisem příspěvku někteří spoluobčané nebudou souhlasit, ale pravda je
taková, že farnost je tvořena občany obce. A i když všichni občané naší obce nejsou
farníci, jsou všichni farníci občané naší obce. Proto jsem přesvědčen, že farní vánoční
strom je i vánoční strom obce.
V loňském roce byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na farní zahradě, která je
uprostřed obce, a tak je přirozeně všemi chápán i jako obecní vánoční strom. A je to
správně. Proč si hrát na vlastním písečku nebo každý u svého stromečku.
Pro letošní rok byl z iniciativy farníků zakoupen a zasazen na farní zahradě nový
stromek, který za pár let bude sloužit jako vánoční strom, a věříme, že bude vánočním
stromem celé obce. Je přece krásnější (i šetrnější k přírodě) zdobit živý strom, který bude
ozdobou obce mnoho let. Ale letos jsme ještě zdobili dovezený strom, který byl postaven
ve spolupráci s obcí.

Foto: M. Lindovský
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A nezůstalo jen u zdobení vánočního
stromu. V loňském roce byl postaven
krásný betlém, který měl veliký úspěch jak
u dětí, tak i dospělých. Letos k betlému
přibyla i zvonička štěstí.
Ale protože termín vydání tohoto
Zpravodaje je po první adventní
neděli, kdy se podle tradice vánoční
strom rozsvěcuje, a platila k tomu ještě
koronavirová omezení, nedočtete se,
jakým způsobem byla celá akce provedena.
Věřím však, že proběhla důstojně a pro
radost a potěšení všech občanů.
Veškeré aktivity spojené s rozsvícením
vánočního stromu byly provedeny/
sponzorovány farníky - občany obce,
jmenovitě rodinou Karla Hona,
J. Halfara, J. a P. Víchy, J. Balhara,
M. Lindovského.
M. Lindovský

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 3. 2021 na
adresu zpravodajsah@email.cz
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