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Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
je zde konec roku, nejkrásnější období v roce. V době, kdy píšu tento úvodník, je za
okny krásná bílá zima a snad nám a hlavně dětem vydrží i přes vánoční svátky. Stejně
jako loni, bohužel, nás omezuje onemocnění covid-19. Trochu jsme si na něj zvykli, ale
v současnosti zasáhlo naši obec více než v minulých měsících. Zejména udržení provozu
základní a mateřské školy je logisticky velmi náročné, ať už z důvodů onemocnění nebo
karantén jednotlivých žáků, ale i vyučujících či personálu. Děkuji paní ředitelce Evě
Víchové, že se jí toto daří a přeji jí, aby tyto překážky překonávala se stejným elánem
jako doposud.
Ze všech kulturních a společenských akcí, které každoročně pořádáme, nám letos zbylo
jen rozsvěcení vánočního stromku na farní zahradě, a to ještě v omezené formě. Přesto
přišlo mnoho rodin s dětmi symbolicky zahájit advent a zazvonit si ve zvoničce štěstí.
Kromě jiných měla na podzim proběhnout oslava 120. narozenin naší základní školy,
doufejme, že se nám to podaří v roce příštím. To mi připomíná oslavy 750 let od první
písemné zmínky o obci Skřipov a u té příležitosti vydané knihy. Kdo ji ještě nemá, je to
malý tip na vánoční dárek.
Z čeho mám naopak radost, je dokončená stavba odstavné plochy před hasičárnou
v Hrabství. Jde o prvek jak funkční, tak i estetický a věřím, že s realizací budou spokojeni
místní obyvatelé i návštěvníci Hrabství. Náklady na realizaci ve výši 4,1 milionu korun
z 80% uhradila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. V příštím roce se ze stejného
dotačního programu budou obnovovat místní komunikace ve Skřipově. Na tomto
projektu pilně pracuje stavební komise ve spolupráci s projektantem dopravních staveb.
Jedním z mnoha témat, které musí zastupitelstvo řešit, je nakládání s odpady, které
my občané vyprodukujeme. Tlak na obce je vyvíjen ze strany státu formou stále se
zpřísňující legislativy, která před nás staví cíle jak ve tříděném odpadu, tak i ve směsném
komunálním odpadu. V prvním případě se chtějí čísla stále vyšší, ve druhé naopak
nižší. Abychom tyto cíle nebrali na lehkou váhu, jsou na ně navázány finanční odměny,
ale hlavně zvyšující se poplatky za skládkování komunálního odpadu. Náš paušální
systém platby za občana ve výši 492,-/rok je beze změny již 12 let. V minulých letech
pokrývala platba nás občanů společně s bonusem za vytříděný odpad zhruba polovinu
z celkových nákladů za hospodaření s odpadem, které činily zhruba 1 milión korun
ročně. V letošním roce vzhledem ke zdražení skládkovného a překročení stanoveného
limitu odpadu na občana se tyto výdaje pohybují na částce 1,4 miliónu korun.
S těmito náklady musíme počítat i v příštím roce, a proto jsme museli přikročit ke
zvýšení poplatku tak, abychom zachovali alespoň poloviční podíl občanů na celkových
výdajích na hospodaření s odpady. Je to nepříjemné, a abychom nemuseli v budoucnu
dále zdražovat, budeme muset přijmout celou řadu opatření, která povedou ke snížení
vyprodukovaného množství směsného komunálního odpadu. S celou problematikou
vás budeme seznamovat v samostatných vydáních Zpravodaje.
www.ouskripov.eu
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Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte popřát Vám ty nejkrásnější svátky strávené ve
zdraví v kruhu Vašich rodin a vše dobré do nového roku.
Ing. Radim Čech, starosta obce

Informace z úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu o vánočních svátcích
Obecní úřad bude v týdnu od 27. 12. do 31. 12. otevřen v pondělí 27. 12. a středu
29. 12. 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00.
Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace k platbě odpadů
Od 1. 1. 2022 je stanoven poplatek za odpady ve výši 700 Kč na osobu (Děti do 6 let jsou
osvobozeny). Poplatek je nově splatný pouze jednorázově nejpozději do 31. 8. 2022.

Změna ve svozu odpadu
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2022 bude domovní odpad svážen v pondělí 1x
týdně do 28. 2. 2022. Od tohoto data bude svážen každých 14 dní.
Svoz v pytlích (plasty a tetrapacky) - každých 14 dní od 3. 1. 2022 - pondělí.
Bioodpad beze změny - od 23. března každých 14 dní - sudou středu.
Pro rok 2022 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.

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.

Oslava životního jubilea a vítání občánků v druhém pololetí 2021
V červnu letošního roku proběhlo slavnostní uvítání občánků a oslava životních jubileí
naších občanů jak za první pololetí, tak za celý rok 2020. A to vše z důvodu opakující se
pandemie covid-19. Doufali jsme, že se loňský rok opakovat nebude, ale marně.
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I přes mírně se zlepšující situaci v republice jsme se rozhodli, že oslavy z druhého pololetí
přesuneme na jaro roku 2022.
Nechceme ohrozit jak naše malé občánky, tak i starší spoluobčany. Počty pozitivně
nakažených občanů jsou v porovnání s okolními obcemi u nás dost vysoké.
Děkujeme za pochopení a do příštího roku hlavně zdraví přeje Veronika Víchová.

Významné jubileum manželů Lindovských
V prosinci letošního roku oslavili oba manželé Lindovští ze Skřipova krásných 90 let
svého života. Tuto vzácnou událost si připomněli v kapli v Hrabství, do které jim přišla
popřát místostarostka obce p. Ulmanová. Pro obec Skřipov je to výjimečná událost, kdy
se manželský pár dožije společně tak vysokého věku. Toto jubileum stvrdili manželé
podpisem do pamětní knihy obce Skřipov.

Do dalšího života jim přejeme pevné zdraví a hodně slunných dní.
OÚ Skřipov

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (8.-9. 10. 2021)
Skřipov

Hrabství

Celkem

Počet všech zapsaných voličů

556

237

793

Počet zúčastněných voličů vč. vol.průkazů

391

170

561

Počet platných hlasů
Účast voličů v %
www.ouskripov.eu

387

170

557

70,32

71,72

70,74
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Číslo
str.

Název strany, hnutí, koalice

v.o.č. 1
Skřipov

v.o.č. 2
Hrabství

Celkem

Účast
v%
4,12

1

Strana zelených

9

14

23

2

Švýcarská demokracie

3

0

3

3

Volný blok

4

0

4

4

SPD

42

24

66

11,84

5

ČSSD

42

7

49

8,79

8

Trikolora, Svobodní, soukromníci

7

1

8

9

Aliance pro budoucnost

1

0

1

12

Přísaha - obč. hnutí R. Šlachty

12

6

18

13

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

72

38

110

14

Senioři 21

1

0

1

16

Koruna česká

2

2

4

17

Piráti a starostové

37

14

51

18

KSČM

22

7

29

5,20

20

ANO

131

57

188

33,75

22

Moravané
Celkem

2

0

2

387

170

557

3,23
19,74

9,15

Ordinační hodiny během vánočních
a novoročních svátků
MUDr. Štencel ordinuje během vánočních a novoročních svátků jen v ordinaci ve
Skřipově a jen po telefonickém objednání.
23. 12. 2021

7:00 - 12:00

27. 12. 2021

7:00 - 12:00

28. 12. 2021

7:00 - 12:00

29. 12. 2021

7:00 - 12:00

30. 12. 2021

7:00 - 12:00

31. 12. 2021

7:00 - 12:00

Přeji Vám všem požehnané vánoční a novoroční svátky.
MUDr. Stanislav Štencel, všeobecný praktický lékař
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Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022
Moravskoslezský kraj plánuje v polovině
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí
prokázat jejich zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese:
https://1url.cz/@kotliky4
Čím více zájemců se přihlásí, tím více
finančních prostředků bude mezi občany
kraje rozděleno.

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace údaje, místo výměny kotle a typ kotle,
který si chcete z dotace pořídit (jedná se
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje
Včetně příspěvku
budou použity výhradně pro účely
Podpora
Nový zdroj tepla
Moravskoslezského
podání krajského projektu na MinisterEU (v Kč)
kaje (v Kč)
stvo životního prostředí.
Tepelné čerpadlo
130 000
137 500
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat
Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový
kondenzační kotel

100 000

107 500

na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy
k podání žádosti, termín odeslání žádosti
v elektronické podobě apod.)

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.
Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

kotliky@msk.cz

595 622 355

Očkování proti onemocnění Covid-19
MUDr. Štencel očkuje proti onemocnění COVID-19 své registrované i neregistrované
pacienty vakcínami COMIRNATY (Pfizer) a SPIKEVAX (Moderna):
1. Třetí dávka
2. První a druhá dávka - neočkovaní
Vždy po telefonickém objednání.
MUDr. Stanislav Štencel

Tříkrálová sbírka
Vážení a milí obyvatelé Skřipova, Jakubčovic a Hrabství, zdravíme Vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která se již stala
tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od tradičního koledování po domácnostech.
Přesto byla štědrost Vás dárců a vstřícnost mnoha dobrovolníků, kteří nám pomohli
sbírku zorganizovat netradičním způsobem, skutečně obdivuhodná. Sbírka tak opět
mohla pomoci tisícům potřebných lidí.
Díky tomuto Vašemu přispění jsme mohli v Charitě Opava z vykoledovaných darů
v tomto roce podpořit naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská
služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Všechny tři
služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem
k nižšímu výnosu sbírky jsme sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na
CNG, ale mohli jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost. Získali
jsme hezčí, větší, účelněji vybavené prostory, které už začaly sloužit více než čtyřiceti
dospělým lidem s mentálním znevýhodněním z celého Opavska.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít na pomoc seniorům a vážně nemocným
pacientům, o které se naše terénní služby starají v jejich domácím prostředí. Péče o vážně
nemocné je pro rodiny často také finančně náročnou záležitostí - rádi bychom pro ně
pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad zdravotních
pojišťoven. Naším záměrem je také pomoc mentálně znevýhodněným klientům
chráněného bydlení. Rádi bychom vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast
schváleného investičního projektu, jehož cílem je vybudování a vybavení nových
bezbariérových bytů pro tyto klienty.
TKS 2022 se bude konat v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Jsme rádi, že se koledníci
z Vašich obcí rozhodli do následující sbírky opět zapojit, a věříme, že vše provedou tak,
aby vám koledování přineslo radost.
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Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktuální situace v lednu. Pokud
by se ukázalo, že klasické koledování není možné, nabízíme možnost přispět do statických
pokladniček, které budou připraveny v obchodech, na úřadech, v kostelích apod. A také
bude možné přispět do 31. ledna na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS pro
Charitu Opava 777988012, nebo pomocí QR kódu
Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, přejeme
pokojné Vánoce a do nového roku mnoho naděje,
Božího požehnání a všechno dobré.

Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2022

Vážení spoluobčané,
navazuji na článek paní Marie Hanušové z Charity Opava. Současná covidová situace
nám bohužel nedovolí obcházet vesnici a koledovat dům od domu tak, jak jste byli
zvyklí v minulých letech.
Tak jako v letošním roce, tak i v roce 2022 proběhne Tříkrálová sbírka ve Skřipově
poněkud netradičně. Pokladničky budou umístěny v prodejně TEMPO, na obecním
úřadě a v kostele svatého Jana Křtitele ve Skřipově. V obchodě bude možno přispět
podle otevírací doby, na obecním úřadě můžete svůj příspěvek vložit v pondělí a ve
středu. Pokladnička v kostele bude přístupná po dobu konání bohoslužby.
www.ouskripov.eu
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Děkuji Vám za pochopení a vstřícnost a přeji Vám požehnané Vánoce.
Sylva Víchová

Ze života školy
Poděkování
Vážení rodiče, milí žáci i Vy, ostatní přátelé naší školy,
rok, v němž nebyla o překvapení nouze, se pomalu chýlí ke svému konci a já nemohu
nepoděkovat za všechnu práci, kterou jste pro školu odváděli. Za úsilí, s nímž jste
zvládali obtíže, které nám do cesty postavila doba, o níž jsme jen těžko mohli tušit, že
přijde, i pochopení a trpělivost, kterých je zapotřebí vždy, když se učíme obstát v nových
podmínkách.
Jestliže jsme ještě během září doufali v normální školní rok, nastávající měsíce nás vyvedly
z omylu. Řada dětí si vyzkoušela běžnou výuku, která se střídala s distanční výukou
z důvodu karantény. Stačil jeden rizikový kontakt a do izolace šla celá třída. Vážím si
práce rodičů, kteří se snažili pomoci dětem jak s domácí výukou, tak i zvládáním návratů
do školních lavic. Cením si vstřícné komunikace a snahy o nacházení společné řeči. Za
samozřejmé nepokládám ani to, jak jste se přizpůsobili všem nařízením a opatřením.
Jistě i proto jsme mohli učit, aniž bychom museli zcela přerušit prezenční výuku ve
škole. Přestože se žáci několika tříd ocitli v karanténě, někdy i opakovaně, vždy jsme
se snažili zabezpečit výuku těchto žáků distančním způsobem nebo hybridní výukou prezenční i distanční výukou současně. Věřím, že ve stejném duchu budeme konat až do
doby, než se vrátíme k úplně normálnímu životu.
V letošním roce nám nebylo umožněno z epidemiologických důvodů uspořádat
mnoho tradičních, ale i mimořádných akcí, které jsme si naplánovali. Plánovali jsme
si společně s Vámi připomenout 120 let školy školní akademií, setkání zaměstnanců
školy současných i bývalých, všichni jsme se už moc těšili na tradiční vánoční jarmark,
ale i předvánoční setkání s důchodci či společnou akci dětí a jejich dědečků a babiček.
Situace nás velmi mrzí, ale zdraví je to nejdůležitější, co máme. Budeme věřit, že si to
v příštím roce vše vynahradíme.
Nastal čas Vánoc a já bych Vám chtěla poděkovat za podporu, pomoc a pochopení, které
jste nám během roku projevovali a projevujete. Je to energie, která nás posouvá dál.
Děkuji jménem dětí a zaměstnanců všem, kteří nám v rámci svých možností nezištně
pomáhali a pomáhají překonat náročné situace.
Děkuji všem dárcům a sponzorům za poskytnuté finanční i hmotné dary, díky nímž
můžeme zakoupit nové didaktické pomůcky pro žáky. Děkujeme také všem spolkům
a sdružením, které s námi spolupracují a podporují nás.
Velké poděkování patří zřizovateli školy Obci Skřipov, starostovi obce Ing. Radimu
Čechovi, všem zastupitelům obce a pracovníkům obce za vstřícnost, podporu školy
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a pomoc při řešení nelehkých úkolů. Díky Vám máme školu moderně vybavenou, která
odpovídá nejnovějším trendům ve výuce. Velice si vážíme Vaší spolupráce a věříme, že
naše vzájemná spolupráce bude pokračovat také v roce 2022.
Přeji Vám, ať prožijete vánoční svátky se svými blízkými naplněni pohodou, klidem,
štěstím, vzájemným respektem a láskou. Na cestě rokem 2022 přeji všem hlavně
pevné zdraví, nekončící úsměv a pohodu a množství úspěšných kroků v osobním i
profesním životě.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Organizace školního roku
•
•
•
•
•

Vánoční prázdniny začnou ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna
2022. Žáci opět usednou do lavic v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí čeká žáky v pondělí 31. ledna 2022
a jednodenní pololetní prázdniny pak v pátek 4. února 2022.
Týdenní jarní prázdniny v okrese Opava 21.-27. února 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Druhé pololetí končí ve čtvrtek 30. června 2022. Hlavní prázdniny budou trvat
od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Naše škola letos slaví výročí svého založení
Školní rok 2021/2022 je pro nás opravdu slavnostní. V roce 2021 uplynulo 120 let
od založení základní školy ve Skřipově. Mnohé plánované akce jsme museli z důvodu
protiepidemických opatření zrušit. Máme připravený vzpomínkový almanach,
obsahující mnoho zajímavých informací i dobových fotografií spojených s naší školou.
Almanach bude k nahlédnutí na webové stránce naší školy.
www.ouskripov.eu

11

Foto: SOkA Opava. Archiv obce Skřipov. Inv. č. 10. S. 3.
Mgr. Martina Bálová

Preventivní aktivity ve škole
V měsíci prosinec byly žákům 7.-9. ročníku nabídnuty odborné vzdělávací programy
v oblasti prevence zdraví. Všechny programy byly realizovány odborníky v oblasti podpory
zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ve spolupráci s Lékařskou fakultou
Ostravské univerzity. Žáci 7. ročníku besedovali s lektorkou Petrou Macounovou na
téma kouření. Cílem bylo žákům představit rizika související s kouřením a motivovat
k rozhodnutí nekouřit. Žáci 8. a 9. třídy pracovali částečně v online prostředí a převážně
na půdě školy interaktivní formou na téma sexuálně rizikové chování včetně HIV.
Besedy byly zaměřeny na zodpovědné sexuální chování a bezpečný sex, výhody
plánovaného rodičovství, dar a úctu k lidskému životu. Velká část besedy byla věnována
vzniku nákazy a cesty přenosu HIV, průběhu a prognóze nemoci. Domnívám se, že je
nezbytné seznamovat dnešní mládež s možnými riziky okolního světa a z úst odborníků
jim předkládat informace motivující je nástrahám odolávat.

Zpíváme a tančíme pro radost
Že jsme škola zpěváků, to už víme dávno. I z tohoto důvodu jsme ani chvilku nezaváhali
a přijali nabídku vystoupit s vánočním programem v opavské Bredě. Pustili jsme se
do nelehkého úkolu již koncem měsíce září. Přípravy byly opravdu velkolepé a děti se
věnovaly nácviku a zkouškám každou volnou chvíli. Bohužel se stalo skutečně to, co
si neplánoval nikdo z nás. Protiepidemiologická opatření nám nedovolila vystoupení
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uskutečnit a pěvecký sbor se s touto skutečností nelehce smiřoval. Rozhodli jsem se
tedy v nejbližší době Vám naši tvorbu přiblížit prostřednictvím videonahrávky, jejíž
odkaz zveřejníme na internetových stránkách školy. Věříme, že alespoň touto cestou
hlásky našich dětí otevřou vaše srdíčka a přinesou do Vašich domovů všechno dobré
v následujícím období.
Mgr. Vlasta Večeřová

Poselství křesťanských Vánoc
Každý rok před Vánocemi a Velikonocemi využívá naše škola nabídky interaktivních
výukových programů Ostravsko-opavského biskupství, které seznamují žáky s hodnotami
křesťanství a náboženství. Tematické vstupy do výuky zprostředkovává vyškolený lektor
a mají podobu jedné vyučovací hodiny přímo v naší škole vždy pouze pro jednu třídu.
Programy si kladou za cíl rozšiřovat všeobecný kulturní přehled, přispívat k porozumění
křesťanství jako součásti kultury naší společnosti, přispívat k vytváření postojů tolerance
a respektu, vést k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré
a potřebné pro jedince i pro společnost nebo dávat nové podněty k prožívání svátků.
Žáci z 1. třídy se seznámili s biblickým příběhem o narození Ježíše z Nazareta v programu
s názvem „Vánoční příběh a jeho poselství“, žáci 2. a 3. třídy absolvovali program „Cesta
za hvězdou“, které jim přiblížilo příběh tří mudrců a jejich putování do Betléma, a na
žáky 4. a 5. třídy čekal interaktivní program o hudební tradici inspirované biblickým
vánočním příběhem nazvaný „Vánoce v hudbě“. Žáci 6. až 9. třídy měli besedu na téma
Vánoce s naším p. farářem Adamem Kasperkem.
Mgr. Pavla Halfarová

Složení nového výboru SRPDŠ pro rok 2021/2022
Vážení rodiče a přátelé školy,
děkujeme Vám za Vaši účast na členské schůzi a vyjádření vašeho souhlasu s návrhem
rozpočtu, hospodařením SRPDŠ a kandidátkou členů nového výboru.
Předsedkyně:
Jednatelka:
Hospodářka:
Zástupce rodičů pro MŠ Hrabství:
Zástupce rodičů pro MŠ Skřipov:
Dále členové:

www.ouskripov.eu

Murová Monika
Stecjuková Kateřina
Bc. Honová Monika
Stecjuková Kateřina
Bzonková Ivana
Ing. Kaiseršotová Lada, Pasterňáková Bára,
Řeháčková Jaroslava, Kukelková Petra,
Kubánková Jana, Jašková Kamila,
Drašáková Lenka.
13

Veškeré informaci o činnosti SRPDŠ najdete na webových stránkách školy v záložce
SRPDŠ.
Monika Murová

TJ Sokol Skřipov
Fotbalová sezóna 2021/2022
V posledním domácím utkání s Horní Lhotou ukončili naši muži podzimní část
soutěžního ročníku 2021/2022 vítězstvím 3:1. Nyní se nacházíme v tabulce na deváté
příčce se ztrátou pouhých čtyř bodů na čtvrté Chvalíkovice. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu podzimní části soutěže. Poděkování patří
zaměstnancům obce pod vedením pana starosty Ing. Radima Čecha. Za výběr vstupného
patří dík Františku Kolaříkovi a Radku Balharovi. Naše poděkování patří také Dominice
Balkové a Františku Kolaříkovi za přípravu a prodej občerstvení během utkání nejen při
zápasech mužů, ale i žáků. O zpestření domácích utkání se postarali naši sponzoři, kteří
darovali ceny do tomboly, byli to: Petr Bzonek, Jan Binar st., Josef Kubánek, Jaroslav
Lubojacký st. a František Kolařík. Velmi děkujeme všem našim věrným příznivcům,
kteří nám fandili nejen doma, ale také nás přijeli povzbudit při venkovních utkáních.
Jiří Vícha

Fotbalová přípravka TJ Sokol Skřipov
Pro fotbalovou sezónu 2021/2022 jsme pro naše nejmenší fotbalisty opět přihlásili
okresní soutěž starších MINI žáků, která je určená pro děti ročníku 2011 a mladší. Po
přerušení soutěží v posledních dvou letech probíhala podzimní část současného ročníku
bez zásadních omezení. Kromě pravidelných tréninků jsme tak stihli odehrát všech osm
soutěžních utkání, ve kterých se nám velmi dařilo. Šest zápasů jsme vyhráli a porážku
okusili jen dvakrát. Výsledky s jednotlivými soupeři jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Přechod z venkovního hřiště do tělocvičny bohužel zkomplikovalo rozšíření onemocnění
Covid-19 ve Skřipově a Jakubčovicích, resp. v základní škole. Snad se situace po svátcích
zlepší a budeme moci opět naplno trénovat. Závěrem bych chtěl poděkovat všem dětem
za neutuchající energii na trénincích i zápasech, také rodičům, zástupcům obce a TJ,
kteří se aktivně účastní na organizaci mládežnického fotbalu ve Skřipově!
Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., trenér přípravky TJ Sokol Skřipov
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Podzim mladších žáků TJ Sokol Skřipov/TJ Raduň
Vzhledem k přihlášení soutěže mladších žáků v ročníku 2021/2022, kde hrají systémem
7+1 na polovinu velkého fotbalového hřiště, jsme pro nedostatek hráčů byli nuceni
sloučit tým s Raduní. Podzim lze shrnout v několika větách. Začátek sezóny jsme
odstartovali s úplně novým kádrem, doplňovaným kluky z přípravky. Děti se začaly
teprve sehrávat a některé zápasy jsme si prohráli v podstatě sami po základních chybách
z nezkušenosti. Přesto bych chtěl kluky pochválit v přístupu na trénincích i v zápasech,
zejména pak jejich nasazení např. v zápase s Budišovem nad Budišovkou. V našem
herním projevu se hodně promítla také vysoká nemocnost, takže jsme v mnoha zápasech
nenastupovali v ideální sestavě, ale na to se nemůžeme vymlouvat, protože doba je
pro všechny stejná. I proto bych chtěl tímto poděkovat všem klukům, kteří chodí na
zápasy a tréninky s nadšením a odhodláním se zlepšovat a posouvat dál. Vyzdvihnout
musím zejména Tomáše Kudělu, který věkově patří stále do kategorie přípravky, ale
svými fotbalovými dovednostmi předčí hodně soupeřů i o několik let starších. Závěrem
bych chtěl vyzvat všechny rodiče dětí ročníku narození 2009 a mladší, které by měly
www.ouskripov.eu

15

zájem hrát fotbal, neváhejte se s námi spojit na tel. čísle 604 430 506, protože malých
fotbalistů není nikdy dost!
Vít Havrlant, trenér mladších žáků

Rok v SDH Hrabství
Jako každý organizátor společenských akcí a zájmových kroužků, tak i my jsme byli letos
do pozdního jara paralyzováni covidem a nebylo lehké znovu roztlačit stojící vlak a začít
znovu trénovat hasičský sport. Především jsme se obávali hrozícího masivního odchodu
dětí po tak dlouhé době nečinnosti. Byli jsme však mile překvapeni, když po zrušení
vládních restrikcí většina rodičů potvrdila, že jejich děti budou i nadále do hasiče chodit.
Ty, kteří se rozhodli skončit, nahradili během podzimu členové noví, takže se naše řady
ustálily na 48 členech, což na tak malou vesnici není málo.
Bohužel jsme nemohli díky
nouzovému stavu a všem těm
restrikcím uspořádat žádnou
společenskou událost v naší obci.
Abychom vykázali alespoň nějakou
veřejně
prospěšnou
činnost,
uspořádali jsme na jaře sbírku
hraček pro děti v nemocnicích,
která vzbudila překvapivě velký
zájem našich občanů a dala alespoň
na chvíli obdarovaným dětem pocit
radosti v jejich složitém a mnohdy
krutém životním období.
16
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Jakmile to situace s pandemií trošku dovolila, vyrazili jsme (i přes nepřízeň počasí) spolu
se zástupci JSDH Hrabství do terénu a zapojili se opožděně do celostátní dobrovolnické
akce Ukliď Česko. Jako každý rok se v okolí našich vesnic nasbíraly desítky pytlů odpadu.
Koncem června jsme se pak sešli u táboráku a společně s kytarou jsme zavzpomínali na
nedávné doby, kdy jsme se mohli kdykoli, kdekoli a v jakémkoli počtu sejít a nemuseli
jsme si své kamarády držet „od těla“ na vzdálenost jeden a půl metru. Kéž by se tyto
běžné věci zase hodně rychle vrátily!
Po letních prázdninách už děti opět čekaly každý pátek pravidelné tréninky a hned od
začátku bylo vidět, jak se na ně těšily. Ačkoli jsme všichni doufali, že letošní podzim
bude klidnější než ten loňský, opakující se situace s pandemií nás bohužel opět donutila
dočasně přerušit tréninky. Nezbývá tedy než doufat, že se vše rychle v dobré obrátí
a budu moci v příštím článku napsat něco nového z naší činnosti.

Přeji Vám všem klidné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štěstí a úspěchů v osobním
i profesním životě!
Martin Fešar, starosta SDH Hrabství

Mikulášská nadílka
I letos naši obec - Skřipov a Hrabství navštívil se svým doprovodem Sv. Mikoláš. Stalo
se tak v neděli 5. prosince. A aby stihli navštívit všechny děti, museli se i naklonovat...
Za to, že tato krásná tradice u nás žije, musíme poděkovat mladým skřipovským
hasičům. Je skutečně chvályhodné, že jako jeden ze spolků v obci nemyslí jen na své
zájmy a koníčky, ale věnuje se i činnostem společensky obohacujícím i celou obec.
www.ouskripov.eu
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Zahrádkáři Skřipov
Zahrádkáři Skřipov přeji všem o vánočních svátcích klid a pohodu. Do nového roku
hlavně zdraví, hodně sluníčka a vědění, že brzy přijde jaro a bude líp.
Zahrádkáři Skřipov, spolek

Rybářské závody 2021
V sobotu dne 10. 7. 2021 uspořádal Spolek rybářů Skřipova a Hrabství XI. ročník
rybářských závodů na obecním rybníku „Ešik‘‘. Jako každý rok, i letos byl rybník plně
obsazen rybáři, kteří měli možnost ukázat své rybářské dovednosti. Hlavní soutěž byla
v kategorii „Největší počet ulovených ryb“, všechny ulovené ryby se změřily a jejich
délky se sečetly. Zvláštní cena byla za „Největší rybu“, tedy nejdelší ulovenou rybu. Lovit
se mohlo na dvě udice a chytat se mohly všechny druhy ryb kromě dravců.
Během závodů byly nachytány ryby v celkové délce 1028 cm. Na vítěze čekaly odměny
v podobě pohárů, peněžních poukazů do rybářských potřeb, krmiva pro ryby a dalších
drobností pro rybáře. Sponzorské dary nám věnovali OÚ Skřipov, Luboš Švidrnoch
a Vít Kubánek. Všem našim sponzorům bych chtěl touto cestou moc poděkovat.
Pohár za první místo v hlavní kategorii vyhrál Vlastimil Kolovrat za ulovené ryby
v celkové délce 312 cm. Druhé místo získal Pavel Tesař za ulovené ryby v délce 157 cm
a třetí pozici obsadil Jakub Hon za ulovené ryby v délce 136 cm. Zvláštní cenu za
největší ulovenou rybu získal opět Vlastimil Kolovrat, a to za zdolaného kapra délky
73 cm. Ceny předával za obec starosta Radim Čech a za spolek Václav Honus.
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Jako každý rok jsme pro Vás měli připraveno rybářské odpoledne. Zájemci si mohli
bez poplatku zachytat a v případě úspěšného lovu si mohli rybu odkoupit. Odpoledne
bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení. K dispozici bylo čepované pivo, grilované
klobásy, krkovice a tradiční grilovaní pstruzi, jejichž přípravu měli na starost Roman
Sedlák st. a Roman Sedlák ml.. Mnoho návštěvníků také využilo možnosti projet se
po rybníku v motorovém člunu a nově také na paddelboardech. A právě poslední
zmíněná atrakce dala vzniknout zřejmě nové tradici. Skupinka místních nadšenců
přišla s nápadem uspořádat závody na paddelboardech. No a jelikož my máme rádi
každou zábavu, neváhali jsme a po krátké přípravě jsme závody zorganizovali. Zájem
byl obrovský. Do závodů se přihlásilo 16 odvážlivců, kteří si následně vylosovali svého
protivníka. Úkolem závodníků bylo přepádlovat na paddelboardu ve stoje rybník
tam a zase zpátky. Vítěz duelu potom postoupil do dalšího kola. Nálada byla úžasná,
návštěvníci obsadili břehy rybníku a za hlasitého povzbuzování podporovali své favority.
Každý pád do vody byl dle zásluhy ohodnocen skandováním a dlouhým potleskem. Do
semifinále se nakonec probojovala Barbora Ulmanová, Vlastimil Ulman, Miroslav Jaroš
a Petr Lindovský. Po finálových bojích nakonec třetí místo obsadil Miroslav Jaroš, druhé
místo obsadil Vlastimil Ulman a první místo vybojovala Barbora Ulmanová.
Počasí nám přálo, voda byla teplá, a tak návštěvníci vydrželi u rybníku, dokud se slunce
neschovalo za stromy okolních lesů.
Věřím, že všichni zúčastnění a přihlížející byli s průběhem XI. ročníku rybářských
závodů a I. ročníku závodů na paddelboardech spokojeni. Poděkování patří sponzorům,
všem organizátorům a pomocníkům a v neposlední řadě všem návštěvníkům soutěže za
jejich účast a podporu.
www.ouskripov.eu
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Ing. Tomáš Ulman, předseda Spolku rybářů Skřipova a Hrabství

Ze života farnosti
Náš rodák
Vážení spoluobčané,
v polovině října jsme v naší kapli v Hrabství děkovali Pánu Bohu za 70 let našeho
rodáka otce Josefa Janka. Devátého října roku 1951 se v Hrabství v č. 24 narodil
manželům Jankovým chlapec, kterému dali jméno Josef. Coby malý klučina se s rodiči
odstěhoval do Bílovce. Tam chodil do školy a dětství prožil se sestrou Miluškou. Po
ukončení povinné školní docházky studoval Střední průmyslovou školu v Ostravě a po
ní nastoupil na základní vojenskou službu do Boru u Tachova. Poté se vrátil k rodičům
do Bílovce a pracoval jako konstruktér v národním podniku Vagónka Studénka.
Tehdy uslyšel Boží volání a v letech 1976-1981 navštěvoval bohoslovecká studia
v Litoměřicích. A právě před 40 lety byl v Olomouci vysvěcen na kněze. Po vysvěcení
působil dva roky jako kaplan ve Strážnici. Osudovou desetiletou cestou bylo Veselí
nad Moravou, kde působil nejprve jako administrátor a později jako farář a děkan.
V letech 1993-2002 byl v Olomouci spirituálem kněžského semináře a měl na starosti
formaci bohoslovců 1. ročníku. Od roku 2002 až do 2013 byl farářem v Uničově a také
v Medlově. V roce 2013 se znovu vrátil na jižní Moravu do Hluku, kde působí dodnes.
Především v letech 1993-2002, kdy působil v semináři, dle svých možností vypomáhal
naší farnosti na Vánoce, Velikonoce, stejně jako o prázdninách, a pokud mu to zdraví
dovoluje, hlásí se dodnes. Vroucími modlitbami nebeského Otce prosíme, aby mu
dopřál sílu, zdraví a dlouhé žití, ať ještě dlouhá léta u oltáře může sloužiti.
František Lindovský, kostelník z Hrabství
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Po slavnostní bohoslužbě jsme se všichni
přesunuli na malé pohoštění do kulturního
domu, kde jsme si mohli u kávy a něčeho
sladkého s otcem Josefem pohovořit.
Kromě našeho otce Adama s námi přišel
pobýt také náš bývalý duchovní správce
otec Petr Bohačík. Společně jsme prožili
příjemný podvečer, za jehož organizací
stojí především manželé František a Eva
Lindovští, kterým tímto všichni velice
děkujeme za jejich ochotu a starostlivost.
Poděkování patří také obci Skřipov
a všem obsluhujícím, kteří se o nás během
večera starali.
Eva Ulmanová

Rozsvícení vánočního stromu
Jak se již stalo obnovenou tradicí, první adventní neděli 28. 11. se v naší obci rozsvítil
vánoční strom a betlém se zvoničkou štěstí.

www.ouskripov.eu
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Na zabezpečení celé akce se podílelo vedení obce a farnost. Proto i slavnostní rozsvícení
stromu provedli otec Adam, místní kněz, a starosta pan Čech společně. Bohužel i letos
pokračují covidová omezení, takže se neprodával punč, ale pouze balené domácí vánoční
cukroví. Farní zahrada s vánočním stromem a betlémem je volně přístupná, a tak si děti
mohou připomenout význam přicházejících Vánoc.
Milan Lindovský

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do 3. 1. 2022 na
adresu zpravodajsah@email.cz
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