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➢ Chceš vědět víc o práci hasičů?
➢ Baví tě soutěžení a sport?
➢ Hledáš nové kamarády/ky?
➢ Líbí se ti zábava a zážitky?
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
čas běží stále stejně, ať se děje, co se děje, a tak tady máme opět čas prázdnin a letních
dovolených. Co je jiné nebo stejné jako loni? Snad jsme chytřejší, víme o té pitomé
nemoci více, alespoň část z nás je očkovaná, a tak se snad nebude opakovat loňský
podzimní scénář. Klesající počty nakažených a tím pádem rozvolňování nařízených
opatření nám umožnily nějaké akce uskutečnit a doufejme i připravit další v letních
měsících.
Jsem rád, že se našli nadšenci a v rámci platných opatření zorganizovali stavění i kácení
máje v obou místních částech, i když mládenci to podle tradice ani v jednom případě
nebyli. Stejně tak se, díky opatřením, nepodařilo vloni dodržet tradici vítání miminek
a občánků naší obce. A tak nám letos pobíhaly po obřadní síni děti staré téměř do
www.ouskripov.eu
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školky, z nichž některé míří zřejmě hodně vysoko, když si půjčovaly pera. Také setkání
s jubilanty, se mohlo uskutečnit až po více než roce a jsme za to rádi.
V letošním roce slavíme 750 let od první
písemné zmínky o obci. K této významné
příležitosti připravujeme na poslední
prázdninový víkend, tedy 27. 8. až
29. 8., několik akcí, abychom společným
setkáním a zábavou oslavili narozeniny
obce. O detailech programu Vás budeme
včas a různými formami informovat,
Vy si jen zakroužkujte v kalendáři výše
zmíněný víkend. K této příležitosti obec
vydala publikaci o historii Skřipova. Tímto
děkuji za spolupráci při její tvorbě panu
Lindovskému Milanovi, pracovníkům Slezského historického ústavu, zástupcům obce,
vedení školy a všem spolkům a občanům, kteří jakkoli přispěli k tomu, že se velmi
povedla. Myslím si, že si v ní každý najde pasáž, která ho zaujme. Prodej této knihy
plánujeme na víkend, kdy budou probíhat oslavy. „Obecní víkend“ o týden předběhne
druhý ročník Skřipovské litačky, která se koná 21. 8., tak si jen přejme na obě akce
pěkné počasí a žádný covid v dohledu.
Nejen plánováním zábavy je obec živa, a tak bych Vás rád informoval o tom, co nás čeká.
Po dlouhém čekání a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě o měsíc prodlouženém
termínu vyhlášení výsledků vybraných žadatelů o dotaci jsme obdrželi výbornou zprávu.
Získali jsme dotaci ve výši 10 mil. Kč na obnovu místních komunikací ve Skřipově
a další ve výši 3,3 mil. Kč na rekonstrukci plochy před bytovkami a hasičárnou
v Hrabství. Vzhledem k trojnásobnému počtu žadatelů proti možnostem MMR je
to opravdu nečekaný úspěch. Zbývá „jen“ splnit všechny administrativní náležitosti,
které jsou ministerstvem požadovány, a zase můžeme posunout naši obec o trochu
dále. Vzhledem k rozsahu prací budeme obnovu komunikací realizovat v příštím roce,
plochu v Hrabství bychom rádi provedli ještě letos na podzim. Po tři čtvrtě roce kontrol
a posuzování jsme také podepsali dohodu o poskytnutí dotace se Státním zemědělským
intervenčním fondem na akci „Modernizace sálu kulturního domu“ , fond nám poskytl
dotaci ve výši 1,2 mil. Kč. V tomto případě se bude v letních měsících řešit zejména
akustika a osvětlení sálu kulturního domu. Zvláště potěšitelné na těchto třech dotacích
je, že hradí 80% způsobilých nákladů.
Ke konci měsíce června odchází z naší farnosti pan farář Mgr. Mário Račko. Děkuji mu
za práci, kterou odvedl pro farníky, a v novém působišti mu přeji mnoho dobrého. Jeho
nástupci přeji, aby se mu v naší farnosti líbilo.
Přeji Vám krásné prožití prázdnin a dovolených a těším se na setkání s Vámi na některé
společenské nebo sportovní akci.
Ing. Radim Čech, starosta obce
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Informace z úřadu
Oslava vítání občánků a výročí jubilea
V loňském roce neproběhly v obci žádné slavnostní obřady z důvodu pandemie covidu,
která nás postihla v březnu 2020.
12. června letošního roku jsme v obřadní místnosti uvítali jubilanty jak z letošního
prvního pololetí, tak z celého roku minulého. Oslav se zúčastnilo 22 oslavenců
z celkového počtu 37. Rozdělili jsme je do tří skupin, abychom dodrželi potřebná
hygienická opatření.
V neděli 13. června jsme přivítali naše nejmenší občánky. Dle narození jsme je rozdělili
do čtyř skupin. Nejdřív jsme přivítali nejmladší děti a postupovali k nejstarším. Hudbou,
zpěvem a dárky jsme ukončili uvítání občánků do řad našich spoluobčanů. Jsme rádi, že
rodiče našich nejmladších občánků mají zájem o konání této slavnostní akce. Doufáme,
že další narozené i očekávané děti a také jubilanty za druhé pololetí uvítáme také na
podzim letošního roku.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Úpravy na hřbitově
Ohledně hřbitova již bylo ve zpravodajích napsáno hodně. V současné době je kritizován
vzhled hřbitova ve Skřipově.
Zastupitelstvo obce ustanovilo v r. 2020 komisi, která přijala provozní podmínky k Řádu
veřejného pohřebiště, které byly zveřejněny v minulém zpravodaji. Členové zhodnotili
situaci a navrhli určité úpravy.
Z tohoto důvodu informujeme nájemce hrobů, že bude postupně docházet k terénním
úpravám okolí hrobů. Srovnávání terénu, odstranění různých kamínků, zasetí trávy,
případně další potřebné úpravy.
Tímto žádáme všechny, aby neodkládali za náhrobky žádné předměty. V minulosti
došlo k poranění pracovníka obce roztříštěným sklem, které bylo schované v trávě. Před
sečením trávy budou tyto předměty pokaždé odstraněny.
Veronika Víchová, správa hřbitova

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve, aby
se co nejdříve objednali k odběru.
Potřebujeme teď i v následujících dnech všechny krevní skupiny, ale nyní hlavně
skupinu 0-.

www.ouskripov.eu
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Objednejte se prosím předem telefonicky
na čísle 800 260 004. Z důvodu dodržení
přísných hygienicko-epidemiologických
opatření je totiž nutné zajistit dodržení
intervalů mezi jednotlivými dárci.
Chod nemocnice se postupně vrací do
standardního provozu, včetně operací,
ošetření úrazů a léčby onkologických
pacientů.
Na Krevním centru proto
musíme být se zásobou transfuzí vždy o krok dopředu.
Darováním krve zachráníte život! Děkujeme!

Ze života školy
Ekohra
Ve dnech 3. až 9. května 2021 se konala EKOhra,
též zvaná Eko cesta po Skřipově a Výškovicích.
Měla 20 účastníků. Hlavní náplní eko hry bylo
informovat ostatní o eko aktivitách a také to, aby
nebyly děti zavřené jen doma u počítačů a šly se
trochu proběhnout ven. V eko hře jste šli podle
mapy na určitá místa, kde jste museli splnit úkol.
Pokud jste splnili všechny úkoly a zaslali je na email
chranteprirodu1@seznam.cz, dostali jste diplom
za účast a sladkou odměnu. Eko hrou děti hravou
formou získaly informace o přírodě. Hlavními
postavami eko hry byli trpaslíci Licourek a Olda.
Licourek učil žáky správně se chovat k přírodě a Olda
byl zase odpůrce všeho živého a milovník aut.

Eko tým
Je školní ekologický kroužek specializovaný na ochranu přírody. Vede jej pan učitel
Peterek. Snažíme se přimět žáky k šetření vody, třídění odpadu a dalším eko aktivitám.
V rámci kampaně obyčejného hrdinství jsme plnili výzvy - Zasaď rostlinu, Buď venku,
Šetři vodou, Zastav letákovou epidemii, Jez zdravě a Šiř eko informace. Do této kampaně
se pan učitel Peterek snažil zapojit nejen nás z ekotýmu, ale i všechny ostatní žáky naší
školy. Pořádáme také eko aktivity a účastníme se eko soutěží. Získali jsme například
druhé místo v sbírání baterií, nasbírali jsme 51 kg.
Lucie Bažacká
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Jarní sběrová kampaň použitých baterií
Celkem 51 kilogramů použitých baterií odevzdala naše škola v rámci Recyklohraní v Jarní
sběrové kampani se soutěží. Za tento výsledek nám patří 2. místo v Moravskoslezském
kraji.
Obstáli jsme v tvrdé konkurenci ostatních škol,
ale hlavně nás může těšit, že jsme udělali něco
dobrého pro životní prostředí. Sběr vysloužilých
baterií patří ke smysluplným činnostem. Díky
recyklaci budou baterie přeměněny na druhotné
suroviny. Chráníme tím přírodu před zbytečnou
těžbou nerostných surovin. Posuďte sami! Ze sta
kilogramů baterií lze recyklací získat 65 kilogramů
surovin. Z tužkových baterií jde především o ocel,
zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií
pak také olovo, kadmium, kobalt nebo stříbro.
Jejich opětovným využitím chráníme přírodu před
zbytečnou těžbou nerostných surovin. A to už stojí
za tu námahu!
Děkujeme všem, kteří jste se do sběru baterií
zapojili. Tento skvělý výsledek je především vaše
zásluha. Už začátkem příštího školního roku na něj
budeme mít šanci navázat při podzimní sběrové kampani. Včas vás vyzveme, abyste nám
do školy přinesli vysloužilé baterie, případně i nepotřebné elektro a mobilní telefony.
Programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se naše škola účastní už 5 let. Plníme
vyhlašované úkoly nejen na téma třídění a recyklace, ale také k předcházení vzniku
odpadu anebo v letošním roce na téma šetrné spotřeby vody.
Mgr. Tomáš Peterek

Zápis do 1. třídy byl vždy slavnostní událostí pro dítě i rodiče
Zápis do 1. třídy je významnou událostí v životě rodiny i školy a probíhá v naší škole
v běžných podmínkách za přítomnosti dětí a rodičů. Letos, stejně jako loni, špatná
epidemiologická situace způsobila, že zápis proběhl bez přítomnosti dětí. Protože se
děti do školy moc těšily a rodiče zajímalo prostředí školy, organizace výuky v první
třídě a vše, co se budoucích prvňáčků ve škole týká, uspořádali jsme po uvolnění
protiepidemiologických opatření společné setkání pro děti a jejich rodiče. Děti se během
setkání seznámily s učitelkami 1. stupně, poznaly své budoucí spolužáky, společně si
zahrály hry a také společně tvořily. Rodiče získali informace o organizaci výuky ve škole
a školní družině, o rozsahu učiva prvňáčků, o akcích, které škola pořádá apod. Na závěr
společného setkání si mohli rodiče společně s dětmi prohlédnout naši školu. Do školy
bylo pro školní rok 2021/2022 zapsáno 24 dětí, v září nastoupí do 1. třídy 18 prvňáčků.
www.ouskripov.eu
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Přejeme všem dětem pěkné prožití prázdnin, hodně sluníčka, spoustu zážitků a rodičům
dětí klidnou dovolenou strávenou se svými dětmi.
Těšíme se na Vás 1. září 2021.
Mgr. Eva Víchová

Exkurze do ZOO Ostrava – 8. 6. 2021
Jednoho červnového dne nás čekala exkurze do ZOO Ostrava. Každý tam už alespoň
jednou byl, ale tentokrát to bylo jiné. Po dlouhé době distanční výuky jsme opět ujížděli
s kamarády a paní učitelkou na výlet. Cesta
autobusem uběhla rychle a za hodinu už jsme
vystupovali v Ostravě. První větší zastávku
jsme udělali u slonů. Pokračovali jsme dále
kolem žiraf, velbloudů a zeber. Venku jsme
viděli jen jeden exemplář primátů, tudíž
jsme se rozhodli, že se podíváme dovnitř do
pavilonu. Nejzajímavější část přišla stejně
až ke konci, kde mají několik druhů opic a
kočkovitých šelem. A také zde jezdí vláček,
který vás proveze celou zoo. Počasí bylo
nakonec navzdory předpovědi příjemné.
Celou dobu svítilo sluníčko. Byl to velmi
příjemně strávený školní den.

Preventivní přednášky policistů v naší škole
Letošní školní rok nám připravil v souvislosti s coronavirovou situací velké množství
nástrah, se kterými si museli poradit nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče a učitelé.
Každodenní setkávání s výpočetní technikou, komunikace v internetovém prostředí
nás přiměly ke zvýšení preventivních opatření. Oslovili jsme zástupce policie
Moravskoslezského kraje - preventivní skupinu, která byla limitována současnými
epidemiologickými opatřeními a své preventivní aktivity zajišťovala distanční formou.
Zprostředkovali jsme dětem 2. stupně přednášku na téma Tvoje cesta onlinem, která
cílí na odpovědnou sebeprezentaci při používání sociálních sítí i nástrahy komunikace
s cizími lidmi. Preventisté děti v průběhu výuky informovali o tom, jakých rizik si při
komunikaci prostřednictvím internetu vlastně všímat, jak mohou internetoví predátoři
své potenciální oběti oslovit, jakých informací pak využijí a o mnohých dalších faktech.
Vzhledem k tomu, že internet je v současné době hlavním místem, kde děti tráví svůj
volný čas, je toto téma pro ně zcela jistě přínosné.
Pro žáky 1. stupně jsme zajistili besedy se zástupci policie z Hradce nad Moravicí.
Povídání bylo zaměřeno na vlastní bezpečnost při pobytu venku, pohybu na silnici,
bezpečnost při koupání a pobytu v přírodě. Věříme, že získané vědomosti budou děti
8
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doprovázet v průběhu prázdninových dní a v září se všichni společně vrátíme do školních
lavic.

Lesní pedagogika v 1. a 2. třídě
V závěru školního roku vyrazili naši prvňáci a druháčci ověřit si své znalosti získané
ve škole do přírody. Naším cílem byla nedaleká myslivecká chata, která nám poskytla
nerušené zázemí, a její okolí příjemný azyl v parném letním dopoledni. Pod korunami
stromů jsme plnili úkoly z oblasti prvouky, zdokonalili se ve čtení a popovídali si
o bezpečném pohybu na silnici. Odměnou všem bylo po zpáteční cestě nakupování
letního osvěžení. Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich
vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka
k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese.
Děkujeme Mysliveckému spolku Skřipov za bezplatné propůjčení myslivecké chaty.
Mgr. Vlasta Večeřová

Školní rok 2020/2021
Poslední červnový den byl dnem, kdy žáci, studenti a jejich učitelé ukončili školní
rok 2020/2021 a žáci převzali závěrečné vysvědčení. Musím upřímně říci, že letošní
rok byl (nejen z pohledu naší školy) takový zvláštní... Celý školní rok 2020/2021 byl
poznamenaný vlnami Covid-19, které ovlivnily chod nejen našeho školství.
Od 12. 10. 2020 byla v důsledku krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19
zavedena střídavá výuka na 2. stupni škol, od 14. 10. 2020 došlo z rozhodnutí Vlády
ČR k přechodu všech ročníků na distanční formu vzdělávání. V týdnu od 23. 11. 2020
do 29. 11. 2000 se žáci 1. a 2. ročníku vzdělávali prezenčně (ve škole) dle běžného
rozvrhu, ostatní ročníky distančně (výuka doma) dle rozvrhu distanční výuky. Od 30.
listopadu 2020 se vrátili do školy žáci 9. ročníku a zbylé třídy 1. stupně v běžném režimu
k prezenční výuce, žáci 6., 7. a 8. ročníku se střídali ve výuce prezenční a distanční po
týdnech. V důsledku zhoršené epidemické situace byly základní školy, školní družiny
21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 uzavřeny, od 23. 12. začaly plánované vánoční prázdniny.
Od 4. 1. 2021 se prezenční výuky ve škole mohli zúčastnit pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní
žáci se i nadále vzdělávali distančně dle rozvrhů distanční výuky. Od 1. 3. 2021 se na
základě opatření Vlády ČR žáci 1. až 9. ročníku vzdělávali opět všichni distančním
způsobem. V týdnu od 12. 4. 2021 došlo k obnovení prezenční výuky žáků 1. stupně,
a to v týdenních rotacích, žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce. V týdnu od 3. 5.
2021 došlo k obnovení prezenční výuky žáků 2. stupně, a to v týdenních rotacích, třídy
1. stupně v rotační výuce pokračují. Všichni žáci základních škol se do školy vrátili
24. května. Skončila tak rotační výuka na obou stupních ZŠ ve všech školách v Česku.
To, co by bylo před rokem pro učitele, žáky, ale i rodiče nové a neznámé, nyní bravurně
zvládají. Během školního roku jsme přesunuli na žáky velkou zodpovědnost a děti ji
ve většině případech skutečně převzaly. Postupně, s počáteční dopomocí rodičů a nás
www.ouskripov.eu
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učitelů, se děti naučily bez větších obtíží samy připojit do online hodin, ovládají
kameru a mikrofon, dokáží se přihlásit o slovo pomocí symbolu ručičky, bezproblémově
a samostatně v online prostředí komunikují. Pro nás učitele to znamenalo začít se rychle
orientovat v ůzných interaktivních aplikacích, abychom dětem připravili výuku co
nejzajímavější a nejkreativnější. Děti byly donuceny zasednout před počítač a opravdu
se snažit udržet pozornost, jak nejlépe dovedou, rodiče kromě své práce museli často
pomáhat svým dětem s učením.
Pozitivní na distančním vzdělávání bylo to, že se zlepšily digitální dovednosti dětí,
zvýšila se jejich samostatnost a děti se začaly také do školy těšit na prezenční výuku.
Pevně věřím, že už máme vše úspěšně za sebou a snad školní rok 2021/2022 bude
v tomto ohledu veselejší a naší školou bude znít smích spokojených dětí.
Za to, že jsme to (v rámci možností) zvládli, vděčím všem, kteří se na chodu školy
podílejí. Děkuji všem učitelům za jejich výbornou a zodpovědnou práci, všem ostatním
pracovníkům školy za bezpečný chod školy a zajištění dodržování všech zvýšených
hygienických požadavků, žákům za jejich úsilí a píli a zejména rodičům za jejich
obětavost, trpělivost a vstřícný přístup ke škole.
Poděkování patří také panu starostovi obce Ing. Radimu Čechovi a všem zastupitelům
obce za to, že máme tak pěknou, dobře a moderně vybavenou školu.
Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší školy, přeji Vám všem krásné slunečné prázdniny
plné nezapomenutelných zážitků a těším se na všechny v novém školním roce.
Mgr. Eva Víchová

Nová školská rada
Školská rada byla u nás zřízena zastupitelstvem obce dle § 167 zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) dnem 12. 10. 2005. Funkční období školské rady je tři roky a má šest členů
(2 zástupci zákonných zástupců žáků, 2 zástupci zřizovatele a 2 zástupci základní školy).
V letošním roce proběhly volby do školské rady prostřednictvím aplikace Bakaláři dne
27. a 28. 5. 2021. Rodiče měli možnost vybrat si z šesti kandidátů dva, které si zvolí
jako své zástupce.
Složení aktuální Školské rady při ZŠ a MŠ Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace:
1.

MUDr. Silvie Švidrnochová

zvolena zák. zástupci žáků

2.

Lucie Šindlářová

zvolena zák. zástupci žáků

3.

Ing. Pavla Boháčová

jmenoval zřizovatel

4.

Ing. Václav Hon

jmenoval zřizovatel

5.

Mgr. Ivana Kaňáková

zvolena pedagog. pracovníky školy

6.

Mgr. Vlasta Večeřová

zvolena pedagog. pracovníky školy
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Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat ve školské radě a těšíme se na spolupráci
s novou školskou radou.

MŠ - Školní rok skončil
V letošním školním roce docházelo do obou mateřských škol celkem 45 dětí, z toho
bylo ve Skřipově 27 dětí a v Hrabství dětí 18. I když jsme si všichni moc přáli, aby byl
zase úplně „normální“, covidová situace nás opět donutila vzdělávání v tomto školním
roce přizpůsobit daným podmínkám. Až do uzavření mateřských škol jsme učily děti
poznávat nové skutečnosti, poznatky a získávat vědomosti o životě kolem nás. Využíváme
k tomu nejen knihy, encyklopedie, ale také vzdělávací programy pro děti. Zaměřujeme
se rovněž na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností, rozvíjíme
seznamování a praktické dovednosti v oblasti polytechnické výchovy dětí v MŠ. Během
první poloviny školního roku děti navštívily Muzeum a Městskou knihovnu v Bílovci,
prožily „čertovsko-andělské“ dopoledne, vánoční nadílku i maškarní dovádění ve školce.
Po uzavření mateřských škol probíhala on-line distanční výuka pro děti s povinným
předškolním vzděláváním a také jsme dětem posílaly materiály k procvičování a k zábavě
v době pobytu doma. Od 12. dubna se do mateřské školy vrátily ke vzdělávání pouze
předškolní děti a od 10. května se školky naplnily opět všemi dětmi. I přes nutné
testování dětí a při zvýšených hygienických opatřeních jsme všechno zvládli. Větší část
pobytu jsme trávili venku v přírodě. Navštívili jsme také ZOO v Ostravě, kde jsme si
s velkým zájmem prohlédli různá zvířátka. V posledních dnech jsme se při „pasování“
rozloučili s předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ. Rozloučit se
s nimi přišel také p. starosta společně s p. ředitelkou školy, oba jim popřáli nejen hezké
prázdniny, ale také mnoho radosti a úspěchů při vstupu do školy. Také my, všechny
pracovnice mateřských školek, přejeme všem dětem, ale i jejich rodičům, pěkné,
slunečné a bezpečné prázdniny plné skvělých zážitků a těšíme se v září na shledanou.
Hana Stanovská

TJ Sokol Skřipov
Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
V důsledku šíření onemocnění Covid-19 a následně přijatých restriktivních opatření
nebyla dohrána kompletní podzimní část fotbalové sezóny 2020/2021 a podobně jako
ve stejném období o rok dříve byla zcela zrušena i její jarní část, což se dotklo mimo
jiné skřipovské fotbalové přípravky, hrající v té době okresní soutěž starších MINI žáků
(děti ročníku narození 2010 a mladší). Od poloviny října loňského roku do začátku
letošního května nebylo možné společně ani trénovat. V posledních dvou měsících jsme
proto doháněli dlouhé tréninkové, herní i zápasové manko. Kromě tréninků jsme se
účastnili několika přípravných zápasů, nejčastěji s tradičními soupeři z Chvalíkovic.
Z absolvovaných turnajů je nutné vyzdvihnout zejména „Fotbalový turnaj Chvalíkovice
www.ouskripov.eu
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2021“ ze dne 4. června pro ročníky 2010 a mladší,
který jsme v konkurenci týmů z Chvalíkovic, Budišovic,
Vítkova, Kylešovic a Pusté Polomi suverénně vyhráli. Na
turnaji „Fotbalová abeceda 2021“, konaném na stejném
místě dne 12. června pro děti ročníku 2013 a mladší,
kde se do celkového výsledku započítávaly kromě
odehraných zápasů také speciální disciplíny zaměřené na
práci s míčem, jsme obsadili pátou příčku z osmi týmů.
Posledním fotbalovým turnajem byla soutěž „O pohár
generála Heliodora Píky“ ve Štítině dne 19. června pro
ročníky 2010 a mladší, kde se nám v úmorném vedru
příliš nedařilo a v konfrontaci s domácím mužstvem
a týmy z Komárova a Velkých Hoštic jsme se neprosadili.
Do prázdnin chceme stihnout ještě náležitě „ukončit“
stávající sezónu a do ročníku 2021/2022 přihlásit opět
soutěž starší přípravky.
Nákazová situace velmi negativně ovlivnila končící
fotbalový ročník, proto nezbývá než doufat, že ten
nadcházející bude probíhat v poklidu a pro naši
fotbalovou drobotinu úspěšně. Děkuji všem dětem za
hojnou účast na trénincích a zápasech a jejich zapálení
pro sport, také všem rodičům, zástupcům obce a TJ,
kteří aktivně přispívají k organizaci mládežnického
fotbalu ve Skřipově.
„Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“
Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov

Stavění a kácení máje na Hrabství
Tradice stavění máje je velmi starý obyčej nejen v Evropě,
ale i jinde ve světě. V České republice je tento zvyk stále živý.
V každém kraji, městě či vesnici má jinou podobu. I když
se v některých oblastech na něj pozapomene, v jiných se
zase obnovuje ve vší kráse. V Hrabství se staví májka sice
ne každý rok, ale staví. A také se slaví její kácení. Nejinak
tomu bylo i tento rok. A tato akce měla i symbolický
význam, protože právě končilo dlouhé období restrikcí,
přijatých z důvodu pandemie Covid-19.
V daný den jsme se obávali nepřízně počasí, a proto
bylo nachystáno posezení nejen u samotné májky před
12
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kulturním domem, ale také v garáži hasičské zbrojnice. A věřte, že se to vyplatilo.
Během několika intenzivních přeháněk se lidé vždy měli kam schovat před nepřízní
počasí. Chvíle mezi deštěm vyplnilo samotné kácení máje, opékání špekáčků na ohni
a dovádění dětí na hřišti. Každý si to užil po svém. Jsme rádi, že se lidé přišli pobavit a ve
vesnici byl opět vidět čilý ruch. Sousedé se sešli u orosené sklenice piva a grilovaného
masa a vše završila dětská diskotéka přímo v hasičské zbrojnici.
Hlavní úkol dne byl splněn - máj byla s ovacemi skácena. Děkujeme všem, kteří nám
jakýmkoli způsobem pomohli a tak umožnili tuto akci uskutečnit.
Ať už jste příznivci této tradice nebo dobrého jídla a pití, nebo ne, budeme se na vás
těšit zase příště.
Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Obce Hrabství

Skřipovští senioři se činili
Po téměř 20 letech jsme letos obnovili tradici stavění máje. Tentokráte na důstojném
místě farské zahrady. Stavěli senioři, zdobily seniorky. Věříme však, že v příštím roce se
toho ujmou naši mladší spoluobčané z některých akčních spolků.
A pro ty, co si to už nebo ještě nepamatují, trošku historie.
Májka nebo máj je označení ozdobeného kmene
stromu, který tvoří ústřední prvek jarních
slavností rozšířených po většině Evropy. Na
venkově to bylo spojeno s oslavou probouzení
jara. Vztyčení a ozdobení májky byla po dlouhá
léta oslava lásky, plodnosti, mládí a také jakousi
společenskou tradicí, na které se často podílela
i vrchnost. V českých zemích se tento zvyk
traduje od 16. století.
Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo
1. května. Někde je májka vztyčena po celý rok,
ale každoročně je obnovována. U nás v obci od
nepaměti stavěli máj vždy mládenci - odvedenci
(tedy ti, co museli nastoupit na povinnou
dvouletou prezenční vojenskou službu).
A kácení máje bylo vždy na konci května. Po
roce 1989, kdy vojenská služba byla zrušena a odvedenci nebyli, tradice stavění máje
upadala. Bylo to i tím, že „vtipálci“ z okolních vesnic rádi tento máj skáceli. Tak snad
tento rok nebude jen rokem covidu, ale bude i rokem obnovené tradice stavění máje
a bližší sousedské sounáležitosti.
Milan Lindovský
www.ouskripov.eu
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ZAHRÁDKAŘI - Sbírka šatstva
V sobotu 24. dubna 2021 probíhal v obci velkoobjemový sběr a v tento den uspořádal
také spolek zahrádkářů sbírku šatstva. I tentokrát se nasbíralo velké množství ošacení. Je
vidět, že se doposud ve skříních a půdách skrývá velké množství nevyužitého oblečení.
Diakonie Broumov je vděčná za vše, co občané odevzdají.
Další sběr se uskuteční na podzim, a to v sobotu 9. října 2021.
Zahrádkáři Skřipov přeji všem hezké slunečné léto a hlavně zdraví v této době.
Veronika Víchová

Já, strom
I jako malé semínko jsem byl zaset do země, abych
rostl. Někdo mne koupil a zasadil uprostřed obce
do zahrady, na místo, z kterého jsem měl docela
krásný výhled do všech stran. Rostl jsem jak
z vody a postupem let jsem každoročně svými
plody obdarovával jak kolemjdoucí, tak ty, kteří
o mne celá léta pečovali. Svou košatou korunou
jsem vytvářel stín jako jediný na tomto pozemku.
Zkrátka, snažil jsem se.
Až jednou ….
Co to ti lidé dělají, proč mě řežou? Bože nééé ……
Z toho, co po mne v zemi zbylo, pořád vytéká
míza. To jsou slzy. Já pláču, pořád pláču.
Byl jsem ještě mladý, tak proč ……?

Pozvánka na rybářské závody
na obením rybníku Ešik
V sobotu 10. 7. 2021 se bude konat jedenáctý ročník rybářských závodů na rybníku
Ešik. Těchto rybářských závodů se může zúčastnit kdokoliv, kdo má základní rybářskou
výbavu. Startovné je 300,- Kč. Sraz rybářů v 6:30 hod a začátek soutěže v 7:00 hod.
Konec soutěže a vyhlášení vítězů bude ve 13:00 hod. Soutěží se ve dvou kategoriích:
Hlavní soutěž bude v kategorii „Největší počet ulovených ryb“ (všechny ulovené ryby
se sečtou) a zvláštní cena bude za „Největší rybu“ (tedy nejdelší rybu). Lovit se mohou
všechny ryby kromě dravců. Protože je počet míst omezen, nahlaste svou účast písemně
na email: spolek.rybaru@email.cz nebo telefonicky na tel.: 720 320 393, a to nejpozději
do čtvrtku 8. 7. 2021.
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Odpoledne po ukončení rybářské soutěže bude zahájeno chytání pro veřejnost. Případní
zájemci si mohou bez poplatku zachytat. Samozřejmě, pokud si budou chtít ulovenou
rybu nechat a odnést domů, mohou si ji koupit. Lov pro veřejnost bude možný od
13:00 do 19:00 hod. Po celý den bude pro návštěvníky rybářských závodů a veřejnost
připraveno občerstvení (grilované ryby, klobásy, pivo atd.), projížďky v motorovém
člunu a k zapůjčení budou také paddleboardy. Na Vaši návštěvu se těší členové Spolku
rybářů Skřipova a Hrabství.
Ing. Tomáš Ulman, Předseda Spolku rybářů Skřipova a Hrabství, z.s.

Tipy na výlet
O kapli Panny Marie Pomocné v Bílovci
Když se vydáte z bíloveckého rynku
směrem na sever, přijdete na tzv.
Horní předměstí. Zde na bývalé
Hornobranské ulici na křižovatce
cest k Tísku či do Lubojat, naproti
dnešního špitálu, se skrývá za
terénním výstupkem kaple Panny
Marie Pomocné. Její umístění je
dnes, díky změnám v krajině, trochu
komplikované a povětšinou ho znají
především místní. Sám jsem kolem
jezdil dlouhé roky, aniž bych tušil,
že se zde ukrývá taková sakrální
stavba. Kaple sama je postavena nad
pramenem uzdravující vody, který se
skrývá ve studni přímo pod základy
kaple. V této studni pak najdete
dvě chodby. Jedna vede k zámku
Sedlnitzkých v Bílovci a druhá na
opačnou stranu k Beverovu kopci.
Ovšem po 20-30 m obě chodby
končí. Kam tyto chodby doopravdy
vedly, se již nejspíš asi nedozvíme, ale
aspoň nástin jejich původu nám snad
řekne jedna z pověstí,vážící se k této
kapli.
Ale o tom později, nyní se vraťme o čtyři sta let nazpět ke kapli, která zde tehdy
stávala, ale byla nazývaná kaplí Navštívení Panny Marie. Tato kaple či malý kostelík,
www.ouskripov.eu
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jak znázorňuje Strasserova veduta Bílovce z roku 1788, byla opravdu výstavní a pyšnila
se dvěma věžičkami. O kostelíku na předměstí najdeme první zmínku v zápise z roku
1600 od zámeckého správce bíloveckého zámku, rytíře Motschlenitz von Pschanezz.
Do roku 1627 byl Bílovec protestantský, a tak kaple jako místo zasvěcené Matce Boží
byla luterány zpustošena. Částečné obnovy se dočkala v roce 1666, ale až za nového
majitele bíloveckého panství, barona Václava SigmundaSedlnitzkého roku 1688 byla
obnova dokončena. Ten vynaložil nemalé prostředky na obnovu a taktéž nechal kapli
osadit malým zvonem. Ovšem již roku 1690 byla kaple opět v žalostném stavu, a tak
jeho dcera Bohunka Alžběta nechala v roce 1718 kapli zbourat a postavit ji zcela znovu
v barokním slohu. Tato kaple však nestála na onom léčivém prameni. Na něj se jaksi
zapomnělo. Až v roce 1731 byla dle textu staré písně studna znovu odkryta, díky pastýři
ovcí. V té době byly také objeveny dva kamenné kanály - chodby.
O tom, že ze studny vedou dvě postranní chodby, nemůže být pochyb. Stará pověst
říká, že pocházejí od zbojníků Ondráše a Juráše. Zbudovali je údajně pro ukrytí svých
pokladů. Poklady v nich už dozajista nejsou, ale pramen ve studni zázračně uzdravuje,
aspoň místní v to věří a prý jsou někteří, které tato voda uzdravila. Třeba právě tato voda
je oním pokladem. Kdoví.
Pak ale přišel rok 1787 a doba josefínských reforem. Kapli Navštívení Panny Marie
v tomto, pro církev bolestném roce, zrušili. Střechu rozebrali na stavební materiál
a mobiliář byl rozprodán nebo rozvezen do kostelů v okolí. Sochu Panny Marie pak
přenesli do farního kostela na náměstí a stala se součástí oltáře kostela sv. Mikuláše.
V roce 1805 po prohrané bitvě Tří císařů u Slavkova dorazilo 6. prosince do Bílovce
mnoho vozů s raněnými ruskými vojáky a zrušená kaple Navštívení Panny Marie
posloužila jako vojenský lazaret. Ovšem následkem epidemie, která mezi marody
vypukla, jich bohužel větší část zemřela. Nebyli ušetřeni ani obyvatelé Bílovce, strašlivé
nákaze podlehlo 300 z 1 500 obyvatel města.
Dne 8. května 1809 zakoupil bílovecký měšťan Alois Kotzián, stavitel a sládek barona
Karla Michaela Sedlnitzkého, budovu zaniklé kaple i s přilehlým pozemkem, a to za
sumu 600 zlatých. Tam, kde původně stával kostelík, si zřídil obytný dům a ten dostal
čp. 536. Nedalekou zázračnou studnu opatřil dřevěným krytem. Později si Alois Kotzián
vyžádal od vrchnosti povolení na výstavbu malé dřevěné kapličky „Kotzian Kapelle“
v blízkosti údajně léčivého pramene, jenž se nacházel poblíž zrušené kaple Navštívení
Panny Marie. V kapli byl skromný oltář, na jehož výzdobě se podílel bílovecký malíř
Johann Pomp (* 1765 - † 1832). Na jednom z jeho obrazů je vypodobněna Panna
Marie nad bývalou kaplí Navštívení Panny Marie. Alois Kotzián zemřel 29. října 1829
a celý jeho majetek přešel na syna Karla, který byl stejně jako otec rovněž stavitelem.
Jeho rodina vlastnila tento dům bezmála 30 let. Lidé na uzdravující moc zdejší studánky
nikdy nezapomněli a stále sem přicházeli. Někdy s vroucí modlitbou, jindy se jen napít
ze zdejšího pramene. Co kdyby.
O zázračnou mocí obdařeném obrazu v Kociánově kapli se dochovala také romantická
pověst. Tam, kde si Kotzián postavil svoje stavení, nedaleko tzv. Samoty v Bílovci, prý
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údajně stával starý klášter. Na konci 18. století jej měl zrušit císař Josef II. Pozemky
měli rozdělit mezi kostely v Lubojatech, Velkých Albrechticích a Staré Vsi u Bílovce.
Část pozemků kláštera měl získat i majitel bíloveckého panství, který svému sládkovi
a staviteli prodal budovu onoho bývalého kláštera. V této neklidné době postavili zbožní
farníci nedalekou kapli sv. Anny a zázračný obraz, který pocházel z onoho kláštera, do ní
přemístili. Již následujícího rána však obraz zmizel. Lidé si nejprve mysleli, že jej ukradl
nějaký zloděj, ale velmi se podivili, že obraz visí zpět na zdi kláštera. Považovali to za
zázrak a Kotzián za domem postavil malou dřevěnou kapli, kam obraz přenesli.
Anton Peter podal jiný výklad této pověsti. Na horním předměstí Bílovce zneuctili
někdejší boží dům - zaniklý klášter. Koupil jej jeden měšťan a přestavěl na obytné
stavení. Vzápětí přišel trest. Rodinu stíhalo jedno neštěstí za druhým a všechny děti, jež
se zde narodily, byly postižené. A tak obraz Panny Marie Bolestné Matky Boží nechali
bez obřadu a bez procesí přenést do farního kostela sv. Mikuláše. Po třikráte se jim
ztratil a znovu objevil u někdejšího kláštera. Až když za početného procesí duchovních
a obyvatel Bílovce obraz slavnostně přenesli a zavěsili v kapli, měla rodina klid. Tolik
pověst.
Novým majitel pozemku s kaplí se po Kotzianech stal v roce 1892 Franz Pesch. Ten
nechal původní kapli strhnout a na třech původních zdech nad studnou nechal postavit
větší dřevěný kostelík o půdorysu 5 x 3,5 m a k němu nechal vyhotovit kamenné schody.
Tento kostelík neměl ale dlouhého trvání, již v roce 1932 vyhořel. Nicméně již za rok
postavil místní stavitel Ing. Pavel Ressel z prostředků sedláků, obchodníků a bíloveckého
panstva nový zděný kostelík s ozdobnou věžičkou. Oltářní obraz Matky Boží s děťátkem
vytvořil bílovecký akademický malíř pan Rudolf Sokol. Kostelík byl vysvěcen 6. srpna
1933 farářem Augustinem Henslem. Studna pod kaplí byla pak opatřena pumpou.
Jelikož procesí, jež chodila ke kostelíku, povětšinou žádala Matku Boží o pomoc, vžil se
pro tuto novou kapli název Panny Marie Pomocné. Poutě k této kapli přicházely vždy
na svátek Narození a jména Panny Marie.
A ještě jedna pozoruhodnost se nachází v blízkosti této kaple, a to památkově chráněný
strom tis. Ten patří nejen u nás, ale v celé Evropě k nejvzácnějším stromům. Tento
konkrétní strom byl údajně vysazen místními řeholníky někdy v druhé polovině
17. století, a je tedy jediným skutečným pamětníkem feudální doby v našem okolí.
Kaple je dnes velice příkladně opravena, a to díky úsilí místních občanů a římskokatolické
církve. Dne 5. května 2002 byla znovu posvěcena Mgr. P. Karlem Javorkem, farářem
římskokatolické farnosti v Bílovci, a stala se místem pro klidné rozjímání. Konají se zde
říjnové růžencové pobožnosti, které věřící z Bílovce spolu s májovými bohoslužbami
obnovili po roce 1989. Pokud tedy pojedete kolem, udělejte si chvílí čas a spočiňte zde
na chvíli v tiché modlitbě, a pokud jste vlažní ve víře jako já, navštivte ji třeba pro její
uzdravující pramen, ale k tomu tu víru budete také potřebovat.
Radek Kubánek

www.ouskripov.eu
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Procházka po okolí Skřipova
Prázdniny se blíží a co s volným časem dětí? Cestování je stále problematické, a tak je
nutné vzít za vděk nejbližším okolím.
Vhodnou nenáročnou procházkou pro celé rodiny je výlet ke stříbrnému dolu, 4 km
vzdálenému od naší obce směrem k Hradci n. Moravicí, po lesní cestě „hřebenovce“ od
hájenky Mostky. Málokdo o tom ví a kdo ví, třeba tam nebyl. Je to důl Slepetné (lidově
známý pod názvem Na Ďurách). V tomto dole se kutalo již v 11. století. Tedy daleko
dříve, než začala slavná éra dobývání v Kutné Hoře a Příbrami. Stříbro z tohoto dolu
sloužilo pro mincovnu knížete Břetislava I. v Olomouci.
Pochopitelně neočekávejte, že uvidíte něco úžasného, z dolu zbyly již jen prolákliny, ale
procházka je to krásná, nádherným lesem, po dobré cestě.
Milan Lindovský

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 9. 2021 na
adresu zpravodajsah@email.cz
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