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Vážení a milí spoluobčané,
letošní třetí číslo Zpravodaje je posledním v tomto volebním období.
Proto bych ho z části rád využil ke krátkému shrnutí toho, co se za čtyři
roky zastupitelstvu podařilo zrealizovat a co zůstalo k práci novému
zastupitelstvu, které vzejde z komunálních voleb, konaných v termínu
10.-11.října 2014.
Je potřeba si otevřeně přiznat, že práce na zvelebování naší obce
je více než dost. Na začátku volebního období si zastupitelstvo
z dlouhého seznamu úkolů určilo priority a ty se pak během čtyř let
snažilo naplňovat. Ne vše však máme plně ve svých rukou. Mám tím na
mysli zejména finance, které nás přibržďují. Jsme tedy nuceni využívat
dotace, které, jak přicházejí, ne vždy časově korespondují s našimi cíli.
Zásadní pro nás byla obnova a údržba obecního majetku. Jeden z cílů,
které jsme upřednostnili, je oprava a místy i vybudování místních
komunikací. Prozatím se podařilo obnovit či vybudovat cca 1,8 km
místních komunikací v asfaltovém povrchu a cca 0,5 km obslužných
komunikací s povrchem z recyklátu.
Tak, jak postupně přicházely dotační tituly, došlo k prodloužení
kanalizace v Hrabství, vybudování dětských hřišť u mateřských školek,
rekonstrukci hasičských zbrojnic a vybavení jednotek novými vozidly
a výzbrojí, s tím souvisejí protipovodňová opatření neboli nový rozhlas
a sirény v hasičských zbrojnicích v obou částech obce.
V průběhu volebního období se připravovaly žádosti o dotace na další
budovy v majetku obce, jako je základní škola, obecní úřad, kulturní
dům, dílny, kaple sv. Josefa, které jsme získali, a v současné době se již
na těchto budovách pracuje nebo budou práce započaty v příštím roce.
Jedním z nejobtížnějších úkolů, které si zastupitelstvo před sebe
postavilo, je obnova budovy staré školy. Na tuto stavbu se podařilo
získat tři dotace a zajistit jejich časový souběh a také zde by měly
stavební práce začít.
Samozřejmě, že ne vše, oč jsme za uplynulé čtyři roky žádali, jsme také
dostali. Na příštím zastupitelstvu zůstává například dokončení opravy
hřbitovní zdi, na které ztroskotalo již několik žádostí o dotaci. Dále
například přesun technického zázemí a sběrného dvoru z centra obce
nebo podíl na obnově průtahů obcemi.
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Stručný přehled o projektech v číslech za uplynulé čtyři roky Vám
přinášejí tabulky na dalších stranách Zpravodaje. Z těchto tabulek
můžete mimo jiné vyčíst postupně se zlepšující finanční situaci obce,
kdy nás pozitivně ovlivnila změna v přerozdělování celostátních daní
a s každým rokem přibývajícím počtem získaných dotací, jejichž získání
vyžaduje delší přípravu a čas.
Velmi děkuji všem, kteří se podílejí na kulturním a sportovním životě
v naší obci, protože je to práce dobrovolná ve volném čase, kterého se
nám všem stále nedostává. O to cennější je, že jsou mezi námi nadšenci,
kteří udržují společenský život v obci. Jsem rád, že se daří zapojovat
do těchto akcí spolky z obou částí naší obce. Zejména Dětský den se
stává velmi oblíbeným i za hranicemi našeho katastru, stejně tak jste
si oblíbili Vánoční jarmark či senioři letní zájezdy a podzimní setkání.
Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat k účasti na hlasování
v podzimních komunálních volbách, protože je to nejvýznamnější
okamžik, jak ovlivnit budoucnost obce.
Váš starosta Radim Čech

Zrealizované dotační projekty 2011-2013
Poskytovatel
Dotace

Dotace

Spoluúčast

Celkem

PD Stará škola

MSK

207 200

88 800

296 000

Hasičárna
Skřipov

MSK

259 000

185 000

444 000

466 200
(63,9%)

273 800
(37,0%)

740 000

Rok

Projekt

2011

Celkem
rok 2011
2012

ÚP

MSK

254 400

63 600

317 600

Kanalizace
Hrabství

SZIF
MSK

1 367 000
120 082

148 107

1 635 189

Město Opava

2 440 000

60 000

2 500 000

4 181 482
(93,9%)

271 707
(6,1%)

4 452 789

Silnice k pile
Hrabství
Celkem
rok 2012
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2013

Dětské hřiště

MMR

316 644

135 705

452 349

PD OÚ a pošta

MSK

129 500

57 609

185 000

Pomník padlým
Skřipov

MSK

40 000

57 405

97 405

Hasičárna
Hrabství

OPŽP

592 296

536 813

1 129 109

Protipovodňová
opatření

OPŽP

1 828 000

223 000

2 051 000

Celkem
rok 2013

2 906 440
(74,2%)

792 532
(25,8%)

3 914 863

Celkem
2011- 2013

7 554 122

1 338 039

9 107 652

Získané dotační projekty pro období
2014/2015
Poskytovatel
dotace

Dotace

Spoluúčast

Celkem

Zateplení
OÚ+ Pošta

OPŽP

676 538

582 771

1 259 309

2015

Zateplení
Stará škola

OPŽP

2 401 239

645 405

3 046 644

2015

Zateplení KD

OPŽP

3 032 102

1 107 600

4 139 702

2015

Zateplení ZŠ

OPŽP

7 303 449

1 563 249

8 866 698 2014/2015

Kaple
Hrabství

OPŽP

643 487

271 299

914 786 2014/2015

Dílny Skřipov

OPŽP

916 000

156 000

1 072 000 2014/2015

Sanace stará
škola

ROP

2 880 455

508 315

3 388 770 2014/2015

Sociální byty

MMR

4 200 000

700 000

4 900 000 2014/2015

22 053 270

5 534 639

Projekt

Celkem

www.skripov.cz

Termín
realizace

27 587 909
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Nejvýznamnější investice z obecního
rozpočtu mimo dotované projekty
za období 2011-2014
Rok

Investice

Celkem

2011

Komunikace Hrabství

406 000

Příprava na veř. Osvětlení Hrabství
Vybavení hasiči Skřipov
Celkem 2011
2012

652 000
Místní komunikace
Výměna oken OÚ + Pošta Skřipov
Sekačka
Dopravní prostředky

59 400
366 000
1 197 400

Místní Komunikace

1 054 000

ZŠ oprava schodišť

125 700

MŠ kotel Hrabství

31 000

Hasiči Hrabství - auto
- vybavení

317 000
124 000

Vodovod Skřipov - prodloužení

112 000

Kanalizace Skřipov - prodloužení

125 000

Veřejné osvětlení Hrabství u KD

37 700

Panel na měření rychlosti
Celkem 2013
2014

532 000
240 000

Celkem 2012
2013

64 000
182 000

33 000
1 959 400

Místní komunikace
Veřejné osvětlení Skřipov
Dopravní značení

1 320 000
105 000
33 000

Celkem 2014

1 458 000

Celkem 2011-2014

5 266 800
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Pomník před rekonstrukcí

Pomník po rekonstukci
www.skripov.cz
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Hasičská zbrojnice v Hrabství před rekonstrukcí

Hasičská zbrojnice v Hrabství po rekonstukci
8
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Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta Obce Skřipov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech :
• 10. 10. 2014
od 14.00 hod.
do 22.00 hod.
• 11. 10. 2014
od 8.00 hod.
do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb je:
• pro voliče ze Skřipova - ZŠ Skřipov, Skřipov č.p. 120
• pro voliče z Hrabství - Kulturní dům, Hrabství č.p. 48
3. Voliči, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR. Do zastupitelstva obce má právo volit i státní
občan jiného státu Evropské unie, který je v den voleb přihlášen v obci
k trvalému pobytu, který se prokáže průkazem o povolení k pobytu
a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Neprokáželi uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem
konání voleb hlasovací lístky. Po oba dny voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
6. Každý občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování
neumožní.
Ve Skřipově 22. 9. 2014
Ing. Radim Čech, starosta obce

www.skripov.cz
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Informace z OÚ Skřipov
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce naleznete na internetových
stránkách obce www.ouskripov.eu.

Upozornění - úhrada za odstraňování komunálních
odpadů
Upozorňujeme občany, že poplatek za odstraňování komunálního
odpadu za druhé pololetí 2014 je potřeba uhradit do 31. 10. 2014.
Poplatek na osobu v poloviční výši činí 246 Kč. Úhrada je možná na účet
č. 1842511389/0800 nebo v hotovosti v pokladně OÚ ve Skřipově.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
V sobotu 25. 10. 2014 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery
na ostatní domovní odpad, lednice, televize, papíru (do balíku svázané
noviny, časopisy, reklamní letáky) autobaterie a pneumatiky z osobních
automobilů.
Převzetí odpadu budou provádět pracovníci obce od 8.00 do 12.00
hod.
Stanoviště kontejnerů:
• Skřipov - za tělocvičnou TJ Sokol
• Hrabství - před hasičskou zbrojnicí

Svoz domovního odpadu v zimním období
Od 16. 10. 2014 bude zahájen týdenní svoz komunálního odpadu
(každý čtvrtek).
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Popelnice na bioodpad v naší obci
Vážení spoluobčané,
od července tohoto roku zajistila obec na základě častých požadavků
Vás spoluobčanů popelnice na bioodpad. Každý z Vás měl možnost si
o tuto popelnici zažádat. Tato služba je v letošním roce na zkoušku,
jak hojně bude využívána, a byla ze strany obce poskytnuta v plném
rozsahu zdarma. I přesto jsou stále mezi námi jedinci, kteří si o tuto
popelnici nezažádali a veškerý odpad ze zahrady odvážejí na černé
skládky, které jednak hyzdí vzhled naší obce, jednak se obci zvyšují
náklady na odstraňování těchto skládek a tím tito občané ochuzují
nás ostatní, slušné a poctivé o peníze, které by se mohly použít na
zkvalitnění a zpříjemnění života v obci. Záměrně píši „nás slušné“,
protože kdyby tito jedinci neměli zájem jen o své zahrádky, ale měli
jej také o příjemnější život v celé naší obci, nevytvářeli by tyto černé
skládky.
Prosíme tedy občany (nejen trvale bydlící, ale i chataře), kteří ještě
popelnici nemají a odpad ze zahrádek nekompostují, aby si zažádali
o tuto popelnici na Obecním úřadě ve Skřipově nebo v pondělních
úředních hodinách v kanceláři v Hrabství. Pro letošní rok je smluven
svoz do konce října, ale podle počasí a množství bioodpadu je možno
smlouvu prodloužit o další svozy.
Tímto opětovně upozorňujeme, že je vydán přísný zákaz vytváření
černých skládek, a to nejen na bioodpad, ale na veškerý materiál!
Zastupitelé mají za úkol kontrolovat tyto přestupky. Zároveň žádáme
ty slušné z Vás, aby nahlásili neukázněné jedince, porušující zákazy,
zastupitelům či rovnou na obecní úřad. Pokud doložíte i fotku nějakého
přestupku, bude to pro obec snazší.
Odstraňování černých skládek stojí obec nemalé peníze. Nenechme to
dojít tak daleko, že obec bude muset rozpočítat tyto náklady do ročního
poplatku za odpady nám. Nebuďme lhostejní a zlepšeme život v obci!
Vladan Boháč, místostarosta obce

www.skripov.cz
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Zájezd pro seniory do zámku Buchlovice
Přes těžké rozhodování, kam se letos vydat za krásami naší vlasti, jsme
se nakonec rozhodli udělat výlet pro seniory do zámku Buchlovice, a to
8. července 2014.
Směrem na Uherskohradišťsko jsme vyjeli po sedmé hodině.
V dopoledních hodinách jsme absolvovali návštěvu zámku. Při prohlídce
zámecké zahrady, malé zoologické zahrady a zahradnictví s výstavou
fuchsií nás doprovázel již mírný déšť. Po občerstvení v Buchlovicích
jsme si zájezd rozšířili o návštěvu poutního místa Velehradu, kde
o víkendu probíhala pouť. Zahrádkáři Skřipov tradičně připravili pro
výletníky malé pohoštění. Doufáme, že se zájezd všem líbil.
Veronika Víchová, OÚ Skřipov

Humanitární sbírka
Letos opět Zahrádkáři Skřipov umožnili občanům odevzdat přebytečné
oblečení a další nepotřebné věci ze svých domácností. Sbírka probíhala
ve dnech 5. a 6. 9. 2014. Společně s ČČK Hrabství se opět podařilo
odevzdat velké množství šatstva, nádobí, skla a obuvi.
Děkujeme Vám všem za odevzdané věci.
Veronika Víchová, Zahrádkáři Skřipov

Poděkování
Až při neštěstí si člověk uvědomí, koho má ve svém okolí a s kým
žije. Proto děkujeme všem, hasičům, sousedům, obecnímu úřadu,
Červenému kříži, JK CARS TEAMu za pomoc při a po požáru v našem
rodinném domě. Za pomoc jak fyzickou při úpravách a úklidu ve
sklepních prostorech, tak pomoc finanční.
Velice si toho vážíme.
Rodina Černínova, Hrabství
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Vážení občané obce,
od 16. 10. 2014 do 7. 5. 2015 bude v naší obci probíhat dotační
vzdělávací projekt s názvem „Občanská škola - aneb odborné školení
pro obyvatele malých obcí“. Tento projekt byl zpracován v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude
v plné výši financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky. Naše obec je do realizace projektu zapojena
jako partner projektu, příjemcem dotace je společnost HERTIN s.r.o.
Projekt je zaměřený na vzdělávání ekonomicky aktivních obyvatel
naší obce, tj. pracovní síla - zaměstnaní a nezaměstnaní. V průběhu
realizace projektu, tj. od 10/2014 do 5/2015, bude v naší obci probíhat
vzdělávání v oblastech: a) Právo a spotřebitelská gramotnost, b) Finanční
gramotnost, c) Základy podnikání, d) Počítačové dovednosti a digitální
kompetence. Každá vzdělávací oblast bude zakončena závěrečným
workshopem.
V rámci vzdělávací oblasti Právo a spotřebitelská gramotnost budou
moci ekonomicky aktivní obyvatelé obce absolvovat školení: Znáte
svá práva? I., Znáte svá práva? II., Právo spotřebitele, Prodejní
manipulace. V rámci vzdělávací oblasti Finanční gramotnost budou
dostupná školení: Hospodaření domácností, Správa a zhodnocení
rodinných financí, Zodpovědné zadlužení, Předlužení domácností.
Vzdělávací oblast Základy podnikání nabídne školení: Zásady a principy
úspěšného podnikání, Strategie marketingu pro podnikatele,
Ekonomika podnikatele, Podnikatelský plán, Právní základy pro
podnikání a podpora podnikání v ČR a EU. Vzdělávací oblast Počítačové
dovednosti a digitální kompetence nabídne školení: Základy obsluhy
počítače, Základy používání internetu, Úprava fotografií, Obsluha
tabletu. Kapacita účastníků uvedených školení je omezená. Termíny
školení jsou prozatím v jednání. Předpokládáme, že první školení by
mohla proběhnout pravděpodobně v druhé polovině září tohoto roku.

www.skripov.cz

13

Máte-li zájem o účast na školení a splňujete-li podmínku ekonomicky
aktivního obyvatele obce, kontaktujte, prosím, paní Veroniku
Víchovou, tel.: 553 781 104, e-mail: ouskripov@email.cz.
Radim Čech, starosta obce

Hola, hola, škola volá!
Vážení rodiče a přátelé naší školy.
Také v letošním školním roce chceme všechny, kteří se o naši školu
zajímají a záleží jim na ní, aktuálně informovat o novinkách a akcích.
Chceme se pravidelně dělit o všechno, co se v životě školy událo a je
pro její další rozvoj důležité.
Ve škole máme 151 žáků, do první třídy nastoupilo 21 žáků. Nedílnou
součástí školy je mateřská škola, kde letos nastoupilo do MŠ Skřipov 28
dětí, do MŠ Hrabství 12 dětí. Kapacita ve školní družině je naplněna do ŠD je přihlášeno k pravidelné docházce 50 žáků.
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve spolupráci se
speciálními pedagogickými centry vypracovány individuální vzdělávací
plány. Na doporučení spec. pedagogických center a se schválením KÚ
MSK pracují ve škole dvě pedagogické asistentky. Z cizích jazyků se
vyučuje anglický jazyk (od 2. roč. ZŠ) a německý jazyk (od 7. roč. ZŠ).
Vyučuje se také nepovinnému předmětu náboženství. Škola organizuje
pro žáky 1.-3. roč. a pro děti MŠ plavecký kurz, pro žáky 5. roč. zimní
ozdravný pobyt a pro žáky 7. roč. zimní lyžařský kurz. Práce s dětmi
v odpoledním čase je organizována ve dvou odděleních školní družiny
(ŠD). Činnost ŠD doplňuje nabídka zájmových kroužků pro děti, které
chtějí aktivně využít svůj volný čas a rozvíjet své schopnosti na základě
svých vlastních zájmů (keramický kroužek). Součástí vzdělávací činnosti
budou návštěvy divadel, kina, výstav či různé exkurze (historicko kulturní nebo v rámci přípravy na budoucí povolání), lekce dopravní
výchovy, soutěže, olympiády, výtvarné soutěže, sportovní soutěže
a besedy.
Dále budeme věnovat pozornost výchově k volbě povolání,
environmentální výchově, multikulturní výchově, výchově ke zdravému
životnímu stylu a smysluplnému využití volného času, etické výchově
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a finanční gramotnosti.Svou pozornost zaměříme také na dopravní
výchovu, ochranu člověka za mimořádných okolností, bezpečnost dětí
a prevenci sociálně patologických jevů. Ve škole je zřízeno odloučené
pracoviště Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí, obor výtvarný,
obory hudební.
V letošním školním roce čeká školu velká rekonstrukce, která byla již
započata 8. září. V první etapě dojde k výměně oken v celé budově
školy, k opravě střechy nad tělocvičnou, ŠD a MŠ a odvlhčení budovy.
V další fázi pak bude následovat zateplení školy a nová fasáda. Celá
rekonstrukce si vyžádá různé organizační změny ve výuce. Aby vše
proběhlo úspěšně, je zapotřebí, aby žáci důsledně dodržovali pokyny
vyučujících.
Mgr. Eva Víchová, ředitelka školy

Prvňáčci poprvé ve škole
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je opět tady. V pondělí
1. září odstartoval nový školní rok také v naší škole. Vystrojeni, za
doprovodu svých rodičů usedli prvňáčci poprvé do školních lavic.
Někteří vstupovali do školy se zvědavostí, jiní s nervozitou, která
byla někdy patrná i z pohledu jejich rodičů. U nás ve škole jsme
letos přivítali 21 prvňáčků, kteří za slavnostního zvuku fanfár přišli
v doprovodu žáků devátých tříd do zaplněné tělocvičny, kde ředitelka
školy, paní Mgr. Eva Víchová, slavnostně zahájila školní rok. Poté byli
prvňáčci slavnostně přivítání mezi školáky také v obřadní místnosti
OÚ ve Skřipově, kde z rukou p. starosty Ing. Radima Čecha převzali
kytičku a malý dárek. Rodiče obdrželi příspěvek na školní pomůcky
z Fondu na podporu a stabilizaci počtu žáků ve škole. Po slavnostním
zahájení se pak noví prvňáčci vydali do své třídy. Tady si vyzkoušeli
opravdové sezení v lavicích a prohlédli si své školní pomůcky. Děti teď
čekají školní povinnosti. První dny volna si užijí až koncem října, kdy
nastanou podzimní prázdniny. Všem prvňáčkům přejeme jen samé
krásné okamžiky ve škole, mnoho úspěchů a aby jejich cesta vzděláním
měla stále tu jiskru, kterou měli v očích první den školní docházky.
Všem našim žákům přejeme hodně úspěchů, kamarádství a radosti
v naší škole!
www.skripov.cz
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Prevence rizikového chování
Cílem působení v oblasti prevence je dítě zodpovědné za vlastní
chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Nejen v prevenci
platí, že méně a dobře je efektivnější, než více a špatně. Pedagogičtí
a další pracovníci školy, jež se na realizaci minimálně preventivního
programu podílejí, se snaží o každodenní působení na děti. Snažíme
se našim žákům poskytnout co nejvíce informací z oblasti zdravého
životního stylu a volnočasové aktivity, kde by se nadále rozvíjeli.
Nezastupitelnou složkou je sociální klima školy, zejména rozvoj
úcty, důvěry, snášenlivosti, empatie, dále otevřené vztahy s rodiči
a veřejností a v neposlední řadě stanovení si a dodržování pravidel
chování v souladu s právy a povinnostmi všech účastníků života školy.
Rodiče i žáci mohou využívat konzultačních hodin školního metodika
prevence
• žáci: středa 7.00 - 7.45 hodin
• rodiče: středa 13.30 - 14.30, případně dle domluvy
V naší zemi se objevil nový fenomén a tím jsou sociální sítě. Prvenství
mezi těmito sítěmi má bezesporu Facebook. Tyto sítě představují velké
nebezpečí hlavně pro děti a mládež. Nevýhodou sociálních sítí je snadná
přístupnost i nezletilým dětem, vysoká návykovost, ztráta schopnosti
komunikovat, navazovat přirozené vztahy, ztráta přátel v reálu, ztráta
koníčků a praktických dovedností. Chtěli bychom touto cestou apelovat
na rodiče, aby dohlédli na své děti, aby si dobře zabezpečily svůj osobní
profil, nedávaly na internet o sobě a své rodině žádné osobní a citlivé
informace. V případě útoku a zneužívání se mohou děti obrátit na
dospělé a odborníky, mohou spolupracovat s rodiči a se školou.
Závěrem lze říci, že Minimální preventivní program (lze nahlédnout na
www stránkách školy) je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou
dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci,
rodiče, odborníci. Jeho celkovou efektivitu je možné zjistit mnohdy až
tehdy, když žáci opustí školu a dokáží, že se umějí uplatnit v konkurenční
společnosti bez různých „berliček“. Celá práce v průběhu školního roku
vede ke snaze vytvořit ze třídy ostrov bezpečí, kde silný chrání slabšího,
ve kterém platí právo a spravedlnost. Neboť „Existuje spousta drog,
které vytvářejí z mozku cár bezcenného papíru“.
Mgr. Vlasta Večeřová, Školní metodik prevence
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Sběrové akce při ZŠ a MŠ Skřipov ano,
ale...
Sběr papíru a sběr hliníku, dvě školní akce, které by mohly mít v naší
základní škole a také v naší obci velkou tradici.
Základní škola a Mateřská škola Skřipov pořádá již tradičně sběr papíru.
Nově v letošním roce uskutečnila také sběr hliníku. Obě akce jsou mezi
žáky velmi oblíbené. Velká část financí získaných z těchto aktivit je
použita na odměny jednotlivcům (knižní poukázky) a třídním kolektivům
(výlet pro třídu zdarma). Členové ekotýmu školy rozhodují o rozdělení
zbylé částky. V minulém školním roce se rozhodli věnovat 1 500 korun
na záchranu ohrožených zvířat Záchranné stanice v Bartošovicích.
Cílem těchto akcí je však především motivovat naše žáky, jejich rodiče,
prarodiče a ostatní obyvatele k zodpovědnému chování v oblasti
odpadového hospodářství.
V letošním školním roce proběhne opět SBĚR PAPÍRU. Čeká nás ale
změna! Sběr papíru z organizačních důvodů proběhne v jednom dni
(květen 2015 - přesné datum bude upřesněno). Vše má svá pravidla,
také sběrny, a proto se budou odebírat jen roztříděné (karton, papír)
a pevně svázané balíky! V naší škole bychom také rádi pokračovali ve
SBĚRU HLINÍKU. Ale i tato aktivita má přísná předem stanovená kritéria
- sbírat se budou pouze předměty z hliníku - plechovky (mají označení
ALU), víčka od jogurtů apod. (ne víčka v kombinaci s plastem), staré
nádobí a náčiní (nutno odstranit plastové části, šroubky apod.). Hliník
např. od železa snadno rozpoznáte magnetem.
Děkujeme všem žákům, rodičům, spoluobčanům za podporu, velmi si
jí vážíme.
A když už jsme se do toho dali, pojďme to dělat pořádně!!!
Mgr. Bc. Lenka Martinková, Koordinátor EVVO v ZŠ a MŠ Skřipov

Dětský den
V sobotu 28. 6. 2014 se na hřišti ve Skřipově uskutečnil dětský den.
Na organizaci této akce se opět podílelo několik spolků ze Skřipova
a Hrabství: TJ Sokol Skřipov, Obec Skřipov, SDH Hrabství, SDH
www.skripov.cz
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Skřipov, JK Cars Team, Zahrádkáři Skřipov, SK Slezan Skřipov, SRPDŠ,
ČČK Hrabství, Motoklub Skřipov, Myslivecké sdružení Skřipov. Všichni
se ochotně snažili pro děti připravit krásné sobotní odpoledne. Pro
děti i dospělé bylo přichystáno bohaté občerstvení, k jídlu byl vynikající
myslivecký guláš, párek v rohlíku, smažené hranolky a koláče.
Dětský den ve Skřipově, je již několik let vyhlášenou akcí, kterou
navštěvují nejen místní obyvatelé, ale také se k nám sjíždějí rodiče
s dětmi z dalekého okolí. Základem úspěchu je připravit takový den,
na kterém se budou cítit dobře jak děti, tak jejich rodiče a všichni
návštěvníci. Za atrakce a zábavu se u nás neplatí, pořadatelé tuto akci
nekonají za účelem výdělku, ale proto, aby si každý návštěvník tento
den užil a odcházel domů spokojený a s dobrou náladou.
Dětský den odstartoval v 14:00 hod a rodiče s dětmi se vydrželi bavit
až do 18:00 hod. Při příchodu dostaly děti poukaz na cukrovou vatu,
nanuk a pitíčko. Děti se mohly vydovádět na všech připravených
atrakcích, mezi které patřily multifunkční nafukovací centrum, skákací
hrad, dětský kolotoč, nafukovací skluzavka, trampolína, elektrický
vláček. Veliký zájem byl o malování na obličej a dětské tetování, dále
byla možnost zastřílet si z luku, ze vzduchovky a zastříkat si z hasičské
stříkačky. Každý si také mohl vyzkoušet ovládání autíčka na dálkové
ovládání a milovníci větších strojů měli možnost se povozit na velké
čtyřkolce a závodním traktorku. Dětský den navštívilo kolem 250 dětí
a 250 dospělých. Dobrá nálada panovala i u kola štěstí, kde si děti
mohly vytočit spoustu lákavých výher.
Během dne probíhala různá vystoupení airsoftové skupiny, autíček na
dálková ovládání s obřími skoky a také vystoupení s dravými ptáky. Celý
tento den byl ukončen losováním vstupenek, při kterém si majitelé
šťastných čísel odnesli domů hodnotné ceny. Dětským dnem nás
prováděla moderátorka Katka Stecjuková v parádním kostýmu klauna
za doprovodu dětských písniček z dílny Hynka Tížka, oběma moc
děkujeme. Obrovské poděkování patří všem sponzorům, kteří tuto
akci podpořili. Děkujeme hlavnímu sponzorovi firmě HON a.s., která
financovala všechny atrakce. Dále děkujeme ostatním sponzorům,
kterými byli Obec Skřipov, Ing. Milan Lindovský, John Deere Opava,
MT GOLEM, OPTYS, spol. s r.o., JK Cars Team, truhlářství Petr Vícha,
Hynek Tížek, SK Slezan Skřipov, Bidvest, Kofola a.s., Mudr. Stanislav
Štencel, hotel Belaria.
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Závěrem chci osobně poděkovat všem pořadatelským subjektům
i všem ostatním, kteří se na přípravě a organizaci dětského dne podíleli.
Nikdo z pořadatelů neměl z této akce finanční výnos a všichni perfektně
spolupracovali. Akce tohoto typu je důkazem toho, že to společně
opravdu jde a má to smysl. Hoďme za hlavu zbytečnou rivalitu mezi
spolky a pojďme spolupracovat nejen na tomto Dětském dni, ale
i mimo něj. Část výdělku, tj. 10.000 Kč, bude spravedlivě rozdělena
Základní škole a Mateřské školce ve Skřipově a v Hrabství.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

KOT STEEL - Okresní přebor - Muži
Začátek nové sezóny
Třetí srpnovou sobotu jsme vstoupili do nové sezóny a naším cílem bude
zopakovat umístění z minulého ročníku, ve kterém jsme se seznámili
se soupeři a kvalitou hry v okresním přeboru. Do letošního ročníku
okresního přeboru postoupily tyto týmy: Vávrovice „A“, Budišov nad
Budišovkou „A“ a Bělá. Z vyšší soutěže k nám spadly Strahovice „A“.
Dále bych chtěl našim fanouškům představit změny, které se v letní
přestávce udály v našem týmu. Jak už si pozorní diváci všimli, angažovali
jsme nového trenéra, který se jmenuje Roman Bittner, a všichni
doufáme, že pod jeho vedením zlepšíme naši hru a budeme předvádět
pěkný fotbal. Co se týče hráčského kádru, povedlo se nám dotáhnout
přestup Pavla Valenty z Chvalíkovic a Josefa Kubánka z Budišovic. Na
hostování k nám přišli tito hráči: Přemysl Poltier (Bílovec), Roman
Kubánek (Budišovice). Dále se prodloužilo hostování Ondrovi Černému
a Jakubu Feherovi. Z mladých fotbalistů by náš kádr měli doplnit Vít
Havrlant a Vojta Štencl.
Začátek sezóny se nám moc nepovedl jak herně, tak i výsledkově.
V prvních šesti zápasech jsme uhráli pouze čtyři body a navíc se nám
dlouhodobě zranili dva hráči, a to Ondra Černý a Radek Drašák. Všichni
pevně věříme, že v dalších zápasech zlepšíme naši hru, posbíráme
důležité body a posuneme se tabulkou nahoru.
Jakub Poltier

www.skripov.cz
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Rozpis utkání - Podzim 2014
SO

16. 8.

17:00

SO

23. 8.

17:00

Skřipov - Vávrovice A

SO

30. 8.

17:00

NE

7. 9.

16:30

Litultovice - Skřipov

NE

14. 9.

16:00

Vřesina - Skřipov

SO

20. 9.

16:00

Skřipov - M. Hoštice A

NE

28. 9.

15:00

SO

4. 10.

15:30

NE

12. 10.

15:00

SO

18. 10.

15:00

NE

26. 10.

14:00

SO

1. 11.

14:00

SO

8. 11.

14:00

Jakartovice - Skřipov
Skřipov - Stěbořice

Bělá - Skřipov
Skřipov - Hradec n. M.
Strahovice A - Skřipov
Skřipov - P. Polom B
Budišov n. B. - Skřipov
Skřipov - Hněvošice A
Kobeřice B - Skřipov

Žákovský fotbal
Zájem dětí o fotbal ve Skřipově roste. Stále nám přibývají noví zájemci
jak ze Skřipova, tak z Hrabství a z Jakubčovic, ale zájem je i z Bohučovic
a spolupracujeme také s Chvalíkovicemi. Pro sezónu 2014/2015 jsme
se tedy rozhodli přihlásit dvě družstva. Naši obec budou reprezentovat
starší žáci v herním systému 1+7 a nově přípravka 1+5. Do kategorie
starší přípravky jsou zařazeni všichni kluci, kteří jsou ročník narození
2004 a mladší. Mezi starší žáky patří kluci ročník narození 2000
a mladší. Tréninky přípravky jsou přizpůsobeny věku a snažíme se
u kluků rozvíjet základní fotbalové dovednosti spojené s motorikou,
orientací v prostoru a základní práci s míčem. Pokud máte doma děti,
které baví sportovat, přidejte se k nám. Přijďte se kdykoli podívat na
tréninky, které jsou každé úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin na
hřišti ve Skřipově. Dále přikládám termíny mistrovských utkání obou
družstev.
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MINI (starší přípravka) 1+5 sk.C - OSTROJ
Skřipov : Zlatníky

30.08. 13:00

SO

tráva

Stěbořice : Skřipov

05.09. 17:00

PÁ

tráva

Vítkov : Skřipov

17.09. 17:00

ST

tráva

20.09. 12:00

SO

tráva

29.09. 16:30

PO

UT

Skřipov : Budišov n/B

04.10. 11:30

SO

tráva

Slavkov : Skřipov

09.10. 16:00

ČT

tráva

Skřipov : Holasovice
Kylešovice : Skřipov

Soutěž starší žáci 1+7 sk.C - Hemax Palety
Skřipov : Melč

30.08. 14:30

SO

tráva

Litultovice : Skřipov

07.09. 14:00

NE

tráva

Vítkov : Skřipov

13.09. 14:00

SO

tráva

Skřipov : Otice

20.09. 13:30

SO

tráva

Štáblovice : Skřipov

27.09. 14:00

SO

tráva

04.10. 13:00

SO

tráva

Skřipov : Budišov n/B

Ještě chci poděkovat všem trenérům za čas, který klukům věnují. Dále
rodičům a ostatním, kteří pomáhají s dopravou a další organizací. Mým
velkým přáním je, aby se na domácích zápasech kluků sešel ještě větší
počet fanoušků jak z řad rodičů, babiček, dědečků, ale i ostatních
příznivců fotbalu. Pojďme společně naše kluky podpořit.
Jiří Kubánek, předseda TJ Sokol Skřipov

Oslavy 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Hrabství
V sobotu 23. 8. 2014 se uskutečnily před Kulturním domem v Hrabství
oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hrabství.
V letošním roce to je sice ve skutečnosti již 121 let, ale oslavy byly
o jeden rok odloženy z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice a také
výjezdového vozidla.
Bohatý odpolední program byl zahájen proslovem pana starosty
Radima Čecha, poté otec Petr Boháčík požehnal novému autu a také
www.skripov.cz
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hasičské zbrojnici. Návštěvníci si pak mohli prohlédnout toto nové auto,
opravenou hasičárnu, kde byla panem Radkem Kubánkem z Hrabství
připravena prezentace historie hasičiny v Hrabství - fotografie,
ošacení a různé prvky výzbroje a výstroje. Starší ročníky poznávaly na
fotografiích sebe samotné a vzpomínaly, ty mladší hledaly na fotkách
rodiče či prarodiče. Mnozí dnes nemohli uvěřit, s jakým prostým
vybavením byli hasiči kdysi schopni zdolávat požáry. Byla připravena
i výstavka historických požárních stříkaček a také sbory z okolí ukázaly
své cisterny.

Kromě těchto statických ukázek byly připraveny i ukázky dynamické,
ať si diváci také něco užijí. Tento program zahájili hašením ohně
dobrovolní hasiči z Lukavce se svou koňskou stříkačkou Smejkalkou
z roku 1908. Nádherné koně k tahání této stříkačky zapůjčil pan Heinz
z Hradce nad Moravicí. Po přestávce pokračovali ukázkou zdolávání
ohně Berani z Těškovic se svou historickou motorovou stříkačkou z roku
1936 od firmy Stratilek. Obě tyto ukázky byly pojaty s nadhledem
a velkým humorem a diváci se nesmírně bavili. Poté se předvedly naše
mladé hasičské naděje pod vedením manželů Petrášových se svým
soutěžním požárním útokem. Jistým zpestřením pro mladé hasiče
bylo, že útok nebyl veden od kádě a s motorovou stříkačkou, ale děti
si vyzkoušely příjezd cisternou a vedením vody z ní. Závěr ukázek patřil
naší místní zásahové jednotce, která v součinnosti s dobrovolnými
hasiči z Bílovce a Českým červeným křížem z Opavy předvedla zásah
u dopravní nehody. Naše jednotka vyprostila cestující z osobního auta,
bílovečtí hasiči ukázali vyprošťování rozstřižením dodávky, Červený kříž
následné ošetření zraněných. Malou osvětou pak připomněli občanům
základy první pomoci.
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Pro dětské návštěvníky, kromě hasičských ukázek, byla připravena
i soutěž s hasičskou tématikou, na jejímž konci všechny zúčastněné děti
obdržely diplom malého hasiče a sladkou odměnu. Ale asi největším
lákadlem byl pro ně skákací hrad, ze kterého bylo těžko děti dostat
domů.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. O hudební doprovod
celé akce se postarala Dechová hudba Slatina.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci tohoto
hezkého odpoledne: kuchařkám paní Sedlákové a Denise Geblové za
vynikající guláš pro účinkující, obsluze v kuchyni, baru, výčepu a grilu,
holkám z místního ČČK za pomoc se starostí o děti, Radkovi Kubánkovi
za přípravu výstavy a techniky, Obci Skřipov za podporu jak materiální,
tak finanční, svatému Floriánovi, že nad námi hasiči drží ochrannou
ruku a zajistil nám po období dešťů krásný slunečný den. Děkujeme
i manželkám, přítelkyním a dětem za trpělivost a porozumění,
protože někteří z nás posledních 14 dní před oslavami v hasičárně
skoro bydleli a připravovali hasičárnu a dokončovali nové auto. Také
děkujeme sborům a všem účinkujícím, kteří nás přijeli podpořit či
zpestřit program. A hlavně děkujeme Vám, milí návštěvníci, kteří jste
svou přítomností a hojnou účastí podpořili místní hasiče. Je vidět, že
v Hrabství má hasičina velkou tradici a podporu. Děkujeme!
Vladan Boháč, JSDHO Hrabství

Jak přivolat hasiče co nejlépe
Milí spoluobčané, již nějakou dobu funguje v naší obci nový rozhlas,
který oproti tomu starému slouží zároveň i jako siréna pro svolávání
hasičů v případě nějakého ohrožení. Tato siréna je spouštěna buď
centrálně z Hasičského záchranného sboru, nebo ručně tlačítkem na
hasičárně. Události minulých týdnů nám hasičům ukázaly, že tento
systém ručního spouštění není pro svolávání zrovna ideální, a to
z několika důvodů. Zvuk z reproduktorů se v obci někde překrývá,
někde je slyšet výborně a někde jsou bohužel hluchá místa a hasiči
zvuk neslyší. Nyní v chladném počasí míváme zavřená okna a rozhlas
uvnitř domů už není slyšet téměř vůbec, takže se může stát, že hasiči
nedorazí, když je svoláte tímto způsobem. V létě pak siréna zbytečně
www.skripov.cz
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budí občany v obou částech obce a diskrétnost je vítána hlavně ze
strany poškozených.
Přinášíme malou radu a zároveň prosbu, jak přivolat hasiče co nejlépe.
V případě nebezpečí zavolejte na známá čísla 150 nebo 112 na
operační středisko a nahlaste událost, kde a co se stalo. Nám hasičům
je pak vyhlášen poplach přes telefony a sms-kou nám přijde informace,
co a kde se děje. To siréna bohužel neumí. Pokud se ale stane, že
hasiče přivoláte sirénou stisknutím tlačítka na hasičárně, prosíme,
neodcházejte od hasičárny, počkejte na příchod prvního hasiče
a sdělte mu informace, co se stalo. Jedině tak jsme schopni dorazit na
to správné místo se správným vybavením.
Děkujeme a přejeme co nejméně takovýchto situací.
Vladan Boháč, JSDHO Hrabství

Mladí hasiči
Uklízení příkop 1. 5. 2014 - Skřipov --> „K buku“
SDH Hrabství v zastoupení mladých hasičů se vydalo dne 1. 5. 2014
vyklidit příkopy kolem cest směrem „K buku“. Sluníčko nám krásně
svítilo a ml. hasiči plní elánu ještě netušili, co je čeká a nemine.
Začali jsme od tzv.„Kuta“, kde jsme si rozdali rukavice, odpadkové pytle
a hurá do práce. :-)

To jsme ovšem netušili, jaké poklady nalezneme hned ze startu. Hrnce,
hrníčky, lahve-sklo, pneumatiky, spreje, barvy, PET láhve, plasty, sklo,
obaly od potravin a jiné. Mladí hasiči se při dalším a dalším nálezu
nestačili divit a soutěžili mezi sebou, kdo jaký poklad najde. Posuďte:
(viz více fotografií na webu obce).
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Ukázka, jak dlouho se v přírodě rozkládá smetí!!!

Výsledek naší práce...tolik odpadu za jedno dopoledne....

Ukízení příkop 8. 5. 2014 - Skřipov --> Stará Ves
Mladí hasiči v uklízecí akci pokračovali i ve druhém volném dni v květnu
a tentokrát jsme zvolili trasu na Starou Ves. V daném termínu se
uzavřela cesta na Starou Ves z důvodu práce na veřejné komunikaci,
a tím pádem to byla pro ml. hasiče podstatně bezpečnější trasa než
minulý týden.
Sice byla výrazně náročnější a o poznání delší, ale stála za to. Posuďte
sami (viz fotky), že nepořádku kolem cest spíše přibývá, než aby
ubývalo.
Mladí hasiči mezi sebou opět soutěžili, tentokrát ale o nejzajímavější
nález - bylo těžké rozhodnout, kdo nakonec vyhrál, protože nálezy byly
tentokrát luxusní.
Nejenže jsme našli keramickou mísu od toalety, kompletní sestavu
PC, televizor, koberec, nespočet plastových lahví, ale výrazně více
pneumatik a kovového šrotu, skla a jiných.
www.skripov.cz
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Doufejme, že při zhlédnutí fotografií se lidé zamyslí, jak příroda trpí
a jak je potřeba ji chránit před útokem nemyslících lidí, kteří dokážou
takto zdevastovat tak krásné prostředí, ve kterém žijeme.

I když je vidět úsměv na rtech mladých hasičů, rozhodně můžu
konstatovat, že za dopoledne zvládli posbírat neskutečné množství
odpadků, které nalezli podél cest. Síla a chuť je neopouštěla, ačkoli
věděli, že je čeká stejně dlouhá trasa nazpět ke svým domovům.
Za odměnu jsme opět opekli párky, které posílily naši skvělou skupinu
mladých hasičů.
Určitě nám není lhostejné okolí našich domovů, a proto se budeme
vracet k úklidu příkopů i nadále!!!
Velké poděkování patří OÚ Skřipov a Městským lesům Opava (pobočka
Skřipov), kteří nás v této akci podpořili.
Za mladé hasiče R & M Petrášovi

26

Zpravodaj Skřipova a Hrabství

Mladí hasiči SDH Hrabství - dvoudenní
výlet do Prahy
Ve dnech 11.-12. 7. 2014, jeli mladí hasiči za celoroční práci a nadšení
soutěžit a získávat poháry na zasloužený dvoudenní výlet do Prahy.
Naše cesta začala brzkou ranní hodinou jízdou autobusem do Ostravy,
kde jsme přestoupili na vlak RegioJet. Mladí hasiči si užívali ve vlaku
komfortu, který jim tato společnost nabízela, tím cesta pro nás nebyla
tolik únavná, ale velice příjemná.
Po příjezdu do Prahy v odpoledních hodinách jsme se šli ubytovat na
koleje na Strahově a následovala štvanice času při prohlídce Prahy.
Za dva dny se toho věru nedá moc stihnout, ale paní Barča Kožaná je
skvělá průvodkyně Prahou, díky ní jsme zvládli exkurzi v Barrandově
s prohlídkou kostýmů (fundus), Petřínskou rozhlednu s bludištěm
a vše v rekordním časovém harmonogramu. Druhý den jsme navštívili
muzeum čokolády s degustací, Pražský hrad s prohlídkou chrámu
sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí. Vše
jsme měli s perfektním výkladem paní Barči Kožané, která měla vše
dopředu připravené a řekla nám spoustu zajímavostí, které bychom se
jen tak nedozvěděli. Má náš obdiv a velké poděkování za to, že vše
dopředu tak skvěle připravila a zamluvila jak ubytování, tak stravu.
Tím se mohl časový harmonogram stihnout bez úhony a skloubit
s prohlídkami památek. Mladí hasiči byli spokojeni, i když naprosto
unaveni chozením „lítáním“ po Praze. Ale myslím si, že mají krásnou
vzpomínku na dva dny, které jsme společně mohli prožít.

www.skripov.cz
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Nebýt ovšem sponzorů (Ing. Jan Vícha z Jakubčovic s částkou 5.000 Kč,
p. Ladislav Jedlička z Hrabství s částkou 1.500 Kč), kteří nám přispěli na
tento dvoudenní výlet, těžko bychom mohli rodičům přispět polovinou
financování tohoto výletu.
Z velké části si mladí hasiči vydělali na tento výlet brigádami, při kterých
nám byl nápomocen OÚ Skřipov, mockrát děkujeme za příležitost
a pomoc k uskutečnění tohoto výletu.
Za mladé hasiče R & M Petrášovi

90 let tradice
Vážení přátelé,
nějaký čas uplynul od doby, kdy jsem vás na těchto stránkách
seznamoval s historií a děním okolo firmy HON a.s.
V letošním roce je tomu 90 let, kdy můj děda založil stolařskou tradici.
Zdá se, jako by to bylo včera, co jsme si připomněli 80. výročí, a už je
tomu 90 let od založení firmy.
To, že nic není jen tak náhodou, dokazují písemné dokumenty. Velmi
si vážím toho, že můj syn Jan a synovec Petr si dali tu práci a sestavili
z dostupných materiálů rodokmen Honů.
Už od roku 1580 naši předkové vlastnili vodní nebo větrné mlýny.
Řemeslo mlynářské se traduje 345 let a truhlářské 90 let. Je vcelku
logické, že mlynáři měli ke dřevu vždy blízko. Udržet mlýn v chodu
vyžadovalo velký um a zručnost při práci se dřevem. A na nás je, aby
hřivny, které jsme zdědili po svých předcích, nejen ochraňovali, ale dále
rozmnožovali.
Posledních 10 let se dá rozdělit na dvě zásadní období, a to období
neskutečného rozmachu a období tvrdé recese. Je potěšitelné, že
poslední rok zase zaznamenáváme až hektický růst odbytu. Procházímli uplynulým desetiletím ve firmě HON a.s., vidím mnoho věcí, které
stojí za zmínku. V roce 2005 jsme získali v akvizici značku „Exner“. Ta
má mimo jiné letos již 100 let (1914-2014).
Založili jsme dceřinou společnost HON-kovo s.r.o. Naše kovové výrobky
se prodávají už v Dánsku, Francii, Německu, na Islandu, ve Švédsku
a v dalších zemích. Otevřeli jsme dvě kuchyňská studia - v Opavě
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a v Ostravě. Vydali jsme kompletně nové katalogy obou značek Exner a Hobis. Značka Hobis je letos na světě 20 let.
Tradice stolařského řemesla pokračuje úspěšně i ve firmě
HON-okna-dveře. I oni zvládli se vším všudy skutečnou recesi, kterou
přinesla dnešní doba.
Je velmi důležité poznat na vlastní kůži to, co člověk znal jen z vyprávění
otce nebo dědy a nebo si něco moudrého přečetl z knížek. Skutečnost
je ta, že okna pod značkou HON okna-dveře je možné nalézt nejen
v Česku, ale i v Británii, Severní Americe a v mnoha dalších místech
světa. Přejme si, ať se jim nadále daří obstát v dnešní konkurenci.
Ohlédnu-li se nad celou historií firmy a nakonec i rodu, před očima
vidím ty vzestupy a pády tak nějak na jednom horizontu a ani jinak
si to představit neumím. Život, a hlavně pokrok, nejde vytvářet bez
chyb a úspěchů v jedné rovině, které nás provázejí po celý život. Jen
ten může být úspěšný, kdo se dokáže ponaučit z chyb a má odvahu
přijmout další prohru, která tu a tam přijde.
I když si někdo může myslet cokoliv, dost často se zamýšlím i nad historií
obce Skřipov a Hrabství. Není mi vůbec lhostejná. Letos je tomu 40 let,
co jsem se oženil a přestěhoval se na místa svých předků. Dnes zde žijí
naše děti i vnoučata.
Vezmu-li si na zřetel historii posledních 25 let, musím si spojit vzestupy
i pády v jeden celek.
Jaký pocit mám, záleží jen na mně samotném, protože do všeho jako
by současně zapadá odpuštění sobě i druhým a poučení pro další nová
rozhodnutí, spojená s obrovskou odvahou nést tu štafetu z historie do
budoucnosti a naplnit odkaz našich předků, kterým určitě též nebylo
jedno, kde a jak společně žijí. Musíme dát vzor našim potomkům,
protože si určitě naprostá většina z nás přeje, aby i oni v našich obcích
rádi žili a nikde ve světě se nestyděli za to, odkud jsou.
Obec vnímám jako jednu velkou rodinu, ve které se jeden druhého
zastane a společně prožívají dobré i to nepříjemné. V zásadě pokud
v rodině není vlastní komunikace, respekt, odpuštění a ruku v ruce
pokora - mladí ke starším, ale i starší k mladým, nelze v životě rodiny
ani obce fungovat.
Vždy mám před očima rodiče a slyším: stůj nohama na zemi a dej
prostor selskému rozumu.
www.skripov.cz

29

Opět se blíží volby, které rozhodnou, kdo povede naše obce následující
4 roky. Komu svěříme důvěru, bude na nás samotných. Ono záleží
také na tom, nakolik toho, komu dáme hlas, jsme ochotni podporovat
a aktivně se účastnit na životě a dění kolem sebe.
Nejsem politik a nikdy jím nechci být, proto nebudu vychvalovat, co vše
jsem udělal a čemu nakonec pomohl na svět. Rád dělám svou práci,
která přináší užitek mnoha rodinám, a rád nadále budu podporovat
potřebné věci pro lepší společný život nás i našich potomků.
Chci věřit tomu, že samotný čas je ten nejlepší lékař na naše někdy
nereálné představy. Mnozí měli už tu možnost se přesvědčit o tom,
že věci nejsou ani bílé ani černé, ale něco mezi. Nakolik jsou světlé
a veselé a nakolik tmavé až černé, záleží jen na nás.
Takže potlačme svoje ego a svým hlasem společně podpořme ty, kteří
mají zájem posunout život v našich obcích kvalitativně dál. A pak je
také v jejich odvaze a úsilí vést obec a dění v ní dál kupředu maximálně
podpořme. Jedno vím jistě. Čtyři roky je poměrně krátká doba na to,
aby bylo vidět výsledky úsilí toho či onoho zastupitelstva.
Václav Hon

Termín pro zasílání příspěvků do dalšího Zpravodaje je do
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MKČR E 14140
Redakční rada: Vladan Boháč, Hana Stanovská, Eva Ulmanová,
Julie Válková, Eva Víchová, Veronika Víchová
Zpracoval: Radoslav Selvek
Tisk: OPTYS, spol. s r.o.
Vydáno: Říjen 2014

Pozvánka
Obecní úřad Skřipov
zve

občany a příznivce kultury na divadelní představení
těškovického souboru „Berani“
tentokrát pod názvem

“Agentura Drahoušek aneb sňatky všeho druhu”
Komedie o rodinné sňatkové agentuře a její nekalé praktiky
v pátek 17. 10. 2014 v 18.00 hod. v KD v Hrabství.
Odjezd autobusu v 17.45 hod. z rozcestí ve Skřipově.
Vstupné 50,- Kč, děti do 15-ti let zdarma.

Těšíme se na hojnou účast!

Obecní úřad Skřipov
pořádá

“posezení se seniory”
v pátek 21. 11. 2014 v 17.00 hod. v Kulturním domě v Hrabství
Program:

“S písničkou jsi věčně mlád a na světě rád”
hudebně zábavný pořad v podání Josefa Mikulčáka a Marie Novákové
Pohoštění, hudba a tanec.

