LISTOPAD

2021
SLOVO STAROSTY

ků nakonec rozhodl nestavět, nebo by
chtěl prodat pozemek i s hrubou stavbou či zkolaudovaným domem. Zároveň se ve smlouvě stanovují parametry
stavby nemovitosti, aby ulice měly stejný urbanistický ráz. Půjde o samostatně
stojící rodinné domy se sedlovou nebo
valbovou střechou. Nemovitosti musí
mít jen jedno podlaží a výšku hřebene
maximálně 6,5 metru.
Projekt na výstavbu rodinných domů
Závračí hony má několik etap. V první
bude 7 rodinných domů, podoba dalších se zatím rýsuje.
„Vymezit dnes v územním plánu nové
stavební pozemky je problematické. To
je umocněno faktem, že polovinu obce
obepíná protipovodňový val. Proto
další etapu či etapy držíme primárně
jako rezervu až přibude zájemců z řad
místních. Nechceme rozbíjet sociální
vazby,“ doplnil místostarosta.

Milí spoluobčané,
na začátek školního roku jsme udělali
radost hlavně dětem. Na dvorku mateřské
školy jsme totiž nechali nainstalovat nové
herní prvky. Nové hřiště už bylo potřeba,
protože na původním si hrály děti ještě
před dvaceti lety. Zároveň jsme z dotací
nechali zateplit zadní stěnu budovy školky
a stropy, a osadily se nová okna a dveře. Tím
dojde nejen k úspoře elektrické energie, ale
také ke zvýšení pohodlí dětí a paní učitelek.
Doufám, že už si většina z vás byla vyzkoušet nové víceúčelové hřiště. Nabízí
širokou škálu sportů a využívat jej může
opravdu každý. Chovejte se k němu prosím
maximálně ohleduplně, aby pro nás všechny co nejdéle vydrželo.
Od ledna se začne s výstavbou inženýrských sítí v lokalitě Závračí. Máme i prodané
pozemky v 1. etapě a noví majitelé si začnou
vyřizovat stavební povolení. V příštím roce
by se tak už mohlo začít stavět. Nepůjde tak
o úplně nové obyvatele, jsou to totiž lidé,
kteří mají se Skašticemi nějakou spojitost.
Momentálně u nás probíhá výsadba zeleně, na kterou se nám podařilo získat dotaci.
Vysadíme nové stromy a keře a nebude nás
to stát vůbec nic, pouze následnou desetiletou údržbu. Vysazovat se bude v několika
vytipovaných lokalitách po obci, například
u Plaviska, u hřbitova a u kostela.
Další dobrou zprávou je, že máme stavební povolení na cyklostezku z Břestu vedoucí přes naši obec až do Kroměříže. Do roku
2023 se navíc pravděpodobně napojí na
novou cyklostezku v Bílanech. Nejen pro
Skaštice to bude veliký přínos, zároveň se
tím rozšíří síť cyklostezek na Kroměřížsku.
Na závěr chci říci, že plánujeme tradiční
akce, jako je rozsvícení vánočního stromu
a také vánoční koncert v kostele svatého Floriána. Uvidíme, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, prozatím pevně věřím tomu,
že se letos u stromečku všichni setkáme.

text: Jana Hlavinková

S úctou, Jaromír Přikryl

foto: Antonín Sova

Skaštičtí muži si při slavnostním otevření nového multifunkčního hřiště zahráli
nohejbal. Více na straně 10.

7 pozemků v Závračí má budoucí majitele
Mezi fotbalovým hřištěm a hlavní
silnicí ve směru na Kroměříž a Břest
bude v budoucnu zástavba nových
rodinných domů. Projekt se připravuje už několik let a na začátku příštího
roku se začne realizovat. Obec prochází
stavebními řízeními a následně vypíše
výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí. Také 7 pozemků v první etapě je už zamluvených. Předpokládá se,
že část budoucích majitelů si v příštím
roce začne vyřizovat stavební povolení.
„Prioritou bylo nabídnout bydlení zejména místním mladým lidem. Všech 7
pozemků koupily mladé páry, některé
už děti mají, jiné budou teprve zakládat rodinu. Cenu jsme nechali stanovit
znaleckým posudkem. Nebyl zájem na
tom vytvářet umělé satelitní městečko,
a proto jsme rádi, že všichni vybraní
mají vztah k obci,“ řekl místostarosta
Karel Fuksa.
Obec má předkupní právo, když by
se náhodou některý z majitelů pozem-
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Budova školky prochází rekonstrukcí, děti mají i nové hřiště
Mateřská škola se právě rekonstruuje.
Pracemi dojde ke snížení energetické
náročnosti budovy, na kterou se podařilo získat dotaci. Obec získala pro
mateřskou školu ještě další dotaci,
a to na instalaci nových herních prvků
pro děti. Nové hřiště se vybudovalo
během léta, avšak děti si jej v září nemohly užít, protože začala rekonstrukce budovy a ony se musely dočasně
přestěhovat do náhradních prostor.
„S vedením mateřinky jsme se domluvili, že po dobu rekonstrukce bude
školka fungovat, i když ne v tak pohodlném prostředí, jak byly paní učitelky
a děti zvyklé. Nechtěli jsme však rodičům komplikovat situaci, aby si opět
museli brát ošetřovné a být doma za
60% mzdy. Ne každý má prarodiče,
kteří jsou schopni hlídat a během Covidu mnoha rodinám klesl příjem,“ vysvětlil starosta Jaromír Přikryl.
Rekonstrukce bude probíhat do konce
listopadu
Od 20. září tak probíhají stavební práce ve
2. nadzemním podlaží. Budova školky sice
před devíti lety prošla rozsáhlejší rekonstrukcí, avšak neopravovala se celá, ale pouze její
část. Proto dochází k zateplení fasády ze zadní strany budovy, stará okna a dveře se vymění za nová, která lépe těsní a zabrání tak úniku
tepla v zimních měsících. Zároveň se dělají
stavební úpravy na půdě, zatepluje se i strop,
aby taktéž nedocházelo k tepelným ztrátám.
„Díky snížení energetické náročnosti budovy školky, která je z roku 1895, dojde ke
značné úspoře energií vynaložených na vytápění prostor. Díky tomu ušetříme finanční
prostředky a zároveň zhodnotíme obecní
majetek, prodloužíme jeho životnost a věřím, že děti i paní učitelky během zimy poznají změnu,“ řekl starosta.
Dotaci na školku se podařilo získat z Ministerstva financí ČR. Zájem ze strany měst
a obcí byl opravdu enormní, přihlásilo se
1 086 žadatelů, z toho ministerstvo podpořilo pouze 5 % projektů. Na 95 % žadatelů
se vůbec nedostalo.
„Považujeme to za obrovský úspěch. Jedním z klíčových faktorů, proč nás minister-

stvo podpořilo byl ten, že jsme měli už i vysoutěžené výběrové řízení, tudíž jsme jako
jedni z mála měli k rekonstrukci připravené
naprosto všechny potřebné dokumenty,“
vysvětlil místostarosta Karel Fuksa.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky vyhrála firma RAPOS, spol. s r. o. z Holešova s cenou 3 997 032 Kč bez DPH, dotace činila 79% z této částky.

Na jaře si budou děti hrát na novém
hřišti
Co se týče dětského hřiště u mateřské
školy, obec také využila dotaci k tomu, aby
vyměnila zastaralé prvky.
„Herní prvky už bylo třeba vyměnit, ty
staré u školky byly snad 40 let. Vybrali jsme
takové nové sestavy, aby si na nich mohly

hrát jak nejmenší děti, tak předškoláci,“ uvedl starosta Jaromír Přikryl.
U školky je tak nová herní soustava se
skluzavkami, tunelem, lezeckou sítí a malou horolezeckou stěnou, lanovým mostem
a stříškou. Dále si děti budou moci na jaře
hrát na dvojhoupačce, pružinovém houpadle a vahadlové houpačce, lanové pyramidě, šplhací sestavě a také si hrát v domečku s kreslící tabulí a počítadlem. Celková
cena herních prvků včetně montáže činila
482 633 Kč včetně DPH.
text: Jana Hlavinková

Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy bylo podpořeno z Ministerstva financí ČR, z Programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Program 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje technické
základny regionálního školství v působnosti obcí.
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Nové víceúčelové hřiště je přístupné všem, můžete jej využívat
1 244 žádostí o dotace evidovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tolik obcí z celé
republiky žádalo o finanční podporu na
dětská a víceúčelová hřiště, tělocvičny a na
revitalizace veřejných prostranství a návsí.
Ministerstvo nakonec z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova podpořilo
492 obcí, Skaštice byly jednou z nich a získaly dotaci ve výši 1 862 304 Kč. Práce na
výstavbě hřiště trvaly od jara. Po kolaudaci
a předání stavby se konalo slavnostní otevření a od léta je přístupné všem místním
obyvatelům.
„Věřím, že hřiště bude dlouho sloužit ke

spokojenosti všech, a že bude hojně využívané. Je to náš společný veřejný majetek,
který mohou využívat všichni obyvatelé bez
rozdílu věku a fyzické kondice. Aby nám hřiště vydrželo co nejdéle, prosím vás, abyste
se na něm chovali slušně a ohleduplně.
Pokud by docházelo k jeho ničení, stálo by
nás to finanční prostředky na opravy navíc
a také bychom museli zvážit, jestli bude hřiště volně přístupné, tak jako nyní,“ požádal
obyvatele starosta Jaromír Přikryl.
Zastupitelé schválili provozní řád hřiště,
který upravuje jeho užívání. Herní plocha je
přístupná od dubna do konce září denně

od 9 do 21 hodin. Od října do konce března
musí brát návštěvníci ohled na počasí a povětrnostní podmínky. V zimě se hřiště nesmí
využít pokud bude pokryté sněhem nebo
ledem. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci hřiště a obec je po nich bude vymáhat v plné výši.
„Hřiště rozhodně neslouží ke hře s vašimi
psi nebo kočkami, zvířata na něj mají vstup
zakázán,“ zdůraznil starosta.
Na následující straně je k přečtení Provozní řád víceúčelového hřiště Skaštice, abyste
se mohli podrobně seznámit s podmínkami
jeho užívání.

Z obecního úřadu se v budoucnu stane moderní budova
Jednou z dominant Skaštic je budova obecního úřadu.
Dům byl postaven v roce 1929. V 1. nadzemním podlaží
je bývalá hasičská zbrojnice, dnes obecní sklad, v 2. jsou
kanceláře pro starostu, místostarostu, účetní a malý archiv. Budova sice před lety prošla částečnou rekonstrukcí,
výraznější opravy se však naposledy dělaly v 90. letech
minulého století a tomu odpovídá vzhled a stav interiéru
i exteriéru. A protože obecní úřad neposkytuje odpovídající zázemí, komfort a praktičnost, byla zpracována studie
na jeho rekonstrukci.
Úřad bude bezbariérový, bude mít moderní kanceláře
„Zatím nás do oprav nic netlačí. Chceme však být připraveni,
kdyby se vyskytl vhodný dotační titul, abychom se do něj mohli
zapojit,“ zdůvodnil místostarosta Karel Fuksa.
Obec v blízké době dokončí projekt a započne vyřizovat stavební povolení, které je podmínkou při žádání o dotaci.
Kompletní rekonstrukcí projde jak interiér, tak exteriér budovy.
Z 2. nadzemního podlaží se stanou moderní kanceláře s archivem,
kuchyňkou, sociálním zázemím a bezbariérovým vchodem.
„Schody do patra jsou příkré, a když si místní senioři potřebují
něco vyřídit, je pro některé s ohledem na zdravotní stav problém je
vyjít. Proto nově do patra povedou nejen schody, ale i výtah, čímž
zajistíme bezbariérovost,“ upřesnil Fuksa.
Uvažuje se s částečnou přístavbou zaplněním výklenku do ulice. Pro výtah bude využitá část bývalé hasičské věže. Nosné zdi se

v patře ponechají a prostory se rozdělí příčkami, aby vzniklo místo
pro nezbytné místnosti.
„V rámci studie dostala projektantka následující požadavky: bezbariérovost, moderní a oddělené WC, kuchyňku, archiv a vyšší zabezpečení pro zaměstnance úřadu. Myslím, že se vše v rámci návrhu
podařilo splnit,“ dodal Fuksa.

Vnější vzhled se bude zvažovat
V 1. nadzemním podlaží bude převážná část prostor využívaná
jako sklad pro techniku a údržbu. Vnější vzhled budovy bude ještě
předmětem diskuzí. „Preferujeme řešení, které respektuje současné
trendy v architektuře, přírodní a neagresivní barevnost, takzvaně do
očí nebijící. Pravděpodobně si necháme zhotovit fotorealistickou vizualizaci vzhledu budovy, ať se na výsledek podíváme s předstihem
a nezvolíme špatně,“ uzavřel místostarosta.
texty: Jana Hlavinková
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Z projektu „Sázíme pro budoucnost“ se vysadí zeleň v obci
Skaštice se dlouhodobě snaží vrátit zeleň do krajiny. Jsou nachystány celkem
dva projekty na revitalizaci zeleně. Letos
se naskytla možnost, jak získat 100% dotaci na obnovu zeleně v zastavěném území obce. Jedná se o Dotace z Národního
programu životního prostředí, které zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR.
Ta se vyřizovala prostřednictvím organizace Futura academica, z. s., která obcím
pomáhá chránit přírodu a zvelebovat
krajinu.
„Za výsadbu v rámci menšího projektu nezaplatíme z rozpočtu ani korunu,
veškeré náklady pokryje dotace. Projekt
nese název „Sázíme pro budoucnost“
a naší povinností bude o stromy se starat,
zajišťovat zavlažování a ořezy. Kdyby některý z nich uschl, musíme na jeho místo
vysadit nový. Doba udržitelnosti projektu
je 10 let, to znamená, že po tuto dobu se
musíme o stromy a zeleň náležitě starat,“
vysvětlil starosta Jaromír Přikryl.
Skaštice dokonce ani nevyřizovaly dotaci. I o to se také postaral spolek Futura
academica, z. s.
Nová zeleň bude vedle hřbitova. Zeleň
nebude oplocená, bude veřejně přístup-

ná. Bude znamenat velký přínos nejen
pro krajinu, kdy dojde ke snížení prašnosti, teploty a zlepší se vsakování srážek, ale
i pro ptactvo a hmyz. Zároveň bude plnit
i estetickou funkci. Výhledově bude tato
zeleň doplněná prvky dětského hřiště
v přírodním stylu.
Současně probíhá realizace dalšího

dotačního projektu na výsadbu v rámci
zbytku intravilánu obce. Příprava tohoto
projektu trvala déle a již o něm bylo informováno. Tato dotace je z 60% hrazena
z fondů EU. Výsadba se provádí v lokalitě
u fotbalového hřiště, ve středu obce, na
kroměřížské ulici, v okolí Plaviska mezi
hlavní silnicí a potokem Stonač.

Připravuje se projekt na sběrné nádoby zapuštěné do země
Obec chystá projekt na kontejnery na tříděný odpad. Nepůjde však o běžné nádoby, jak jsou lidé dosud zvyklí, ale tyto budou zapuštěny do země. Tím pádem budou více skryty a bude
z nich vidět jen část, a to vhazovací otvory. Tělo kontejneru bude
schované pod zemí.
„Máme za to, že by kontejnery na tříděný odpad neměly tolik vyčnívat a narušovat vzhled ulic. Proto se nám líbí myšlenka
nádob zapuštěných do země. Nebudou tolik nápadné, předpokládáme, že se okolo nich nebude povalovat tolik nepořádku
a hlavně do nich nenaprší,“ uvedl starosta Jaromír Přikryl.
Jakmile bude mít obec připravený projekt a vytipované vhodné lokality, požádá o dotaci.
Zapuštěné kontejnery mohou být až do hloubky jednoho
metru pod zemí a vyrábí se z různých materiálů. Mohou být nerezové, kovové či sklolaminátové. Vhazovací otvory mají barevná víka, aby bylo poznat, jaký odpad do nich patří a otevírají se
zpravidla nášlapným systémem. Objem nádoby může být 2 – 5
m³ a jedná se vlastně o „zvon zakopaný do země.“ Vhazovací část
nad povrchem může mít různý tvar, může být čtvercový, obdélníkový, ale i ve tvaru soudku.
Do země zapuštěné nádoby se vyvážejí tak, že se odklopí
víko, nádoby se zavěsí za háky, vyzvednou se hydraulickou ru-
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kou a vysypou se na korbu svážecího vozu. Nádoby mají také
bezpečnostní opatření, aby do nich nikdo nespadl. Jde o různé
bezpečnostní klapky či potahy.
Výhodou zapuštěných kontejnerů je, že s nimi mohou manipulovat jen oprávněné osoby, odpad v nich díky chladnějšímu
podzemnímu prostředí méně zapáchá, snižuje se riziko požárů a poškození nádob. Také působí esteticky. Nevýhodou jsou
menší vhazovací otvory než u klasických kontejnerů, vyšší pořizovací náklady a také údržba a servis.
texty: Jana Hlavinková
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Seniorská obálka pomůže zdravotníkům při záchraně vašeho života

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve
spolupráci s kraji a Ministerstvem zdravotnictví ČR představilo seniorskou obálku. Jedná se o velmi důležitý formulář, který může
seniorovi i zachránit život nebo při příjezdu
záchranné služby ulehčit zdravotníkům orientaci v tom, jak pomoci. Seniorskou obálku
najdete na následující dvojstraně. Vytrhněte
si ji prosím a vypište podle níže uvedeného
návodu. Poté formulář připevněte magnetkami na lednici nebo na vnitřní stranu
vstupních dveří do bytu nalepte průhlednou složku a do ní papír vložte.
„Jedná se o formulář, do kterého senioři vypíší, jakými zdravotními obtížemi trpí,
jaké berou léky, kdo je jejich obvodní lékař
či kontakty na blízké osoby, jako třeba děti či
vnoučata. Přivolaní záchranáři se pak podle
údajů ve formuláři snadno zorientují, jakého
pacienta mají před sebou. Formulář vznikl
právě proto, že při příjezdu lékařské služby je
nemálo seniorů zmatených či dezorientovaných nebo si pod tlakem situace nemohou
vzpomenout, jaké berou léky,“ vysvětlil důležitost starosta Jaromír Přikryl.
Seniorská obálka je důležitá zejména pro
starší lidi nebo i pro ty, kteří jsou vážně nemocní a bývají přes den sami doma anebo
žijí sami. V tom případě totiž není na místě
nikdo, kdo by záchranářům poskytl informace o zdravotním stavu a potížích pacienta.

Oranžová políčka se doporučuje také vyplnit, budou záchranářům sloužit jako doplňující informace. Zelené řádky vypsat můžete, ale také nemusíte. Důležité je formulář
podepsat. Tím totiž dáte souhlas k tomu,
aby složky Integrovaného záchranného sys-

tému mohly vaše údaje použít při stanovování diagnózy. Do obálky také můžete přiložit zprávu od lékaře z vašeho posledního
vyšetření.
Červená
vyplňte jméno a příjmení, alergie, léky včetně názvu, množství (například 80 mg) a dávkování (například 1-0-1).
Oranžová
vypište nemoci. Postupujte od těch nejzávažnějších a život ohrožujících diagnóz. Například nádorové onemocnění je důležitější
než to, že trpíte atopickým ekzémem. Dále
napište telefonní kontakt na někoho blízkého a v případě, že máte psa či kočku, také
telefon na někoho, kde se o zvířátko během
vaší hospitalizace postará.
Zelená
pokud chcete, můžete uvést kontakt na
vašeho praktického lékaře, datum narození
a číslo vaší zdravotní pojišťovny.
O pomoc při vypisování formuláře můžete
požádat někoho blízkého, rodinu či souseda.

Postup při vyplňování
Formulář je rozdělený do barevných kolonek. Princip vyplňování je stejný jako na
semaforu. To znamená, že červené kolonky
jsou velmi důležité a je potřeba je vypsat.
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I.C.E. KARTA

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI
V SITUACI TÍSNĚ A OHROŽENÍ
ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

JMÉNO, PŘÍJMENÍ
(titul)

JINÉ DŮLEŽITÉ

DATUM NAROZENÍ

(alergie, diabetes, epilepsie, poruchy chování a paměti...)

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

DATUM VYPLNĚNÍ

CHRONICKÉ NEMOCI

OD KDY

KONTAKT A ÚDAJE O BLÍZKÉ OSOBĚ

(např. Jan Novák | syn)

(např. hypertenze, ICHS, astma... )

(např. od 2013)
(např. od 2013)

KONTAKT,
RAZÍTKO
PRAKT.
LÉKAŘE
Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS
v případě mého
6
ošetření.

PODPIS

LÉKY

DÁVKA

(např. Prestance)

(např. 5 mg)

DÁVKOVÁNÍ

(např. 1-0-0)

MOBIL

OČKOVÁNÍ

(chřipka, covid, tetanus atd.)

Datum

Vakcína

Přeočkování

I.C.E. KARTA
!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

I.C.E. KARTA
!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI V SITUACI
TÍSNĚ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

DALŠÍ POZNÁMKY:

Informace o službách v obci / ORP

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI V SITUACI
TÍSNĚ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

www.kr-zlinsky.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

I.C.E. KARTA
!!! V PŘÍPADĚ NALÉHAVÉ POMOCI !!!

155
158
150
156
112

https://seniorivkrajich.mpsv.cz

ÚDAJE SLOUŽÍ K INFORMACI V SITUACI
TÍSNĚ A OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA

www.facebook.com/seniorivkrajich

OMEZENÍ
(zakřížkujte)

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR
HASIČI
MĚSTSKÁ POLICIE
INTEGR. ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

pro území České republiky
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PROVOZNÍ ŘÁD
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ SKAŠTICE
Majitel a provozovatel: OBEC Skaštice
Skaštice 113
767 01
IČ: 00488909
e-mail: ou@skastice.cz

www.skastice.cz

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!
Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!
Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.
Provozní podmínky:
l Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi,
s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky).

l Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jíz-

da na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích
a skateboardu.
l Dětem mladším 18 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
l Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových
uzavíratelných lahvích.
l Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.

V areálu hřiště je dále zakázáno:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

kouřit v celém prostoru hřiště,
konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
poškozovat zařízení areálu a okolní zeleň,
vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
používat otevřený oheň,
manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,
lézt po konstrukcích, sítích apod.,
přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
vodit psy a jiná zvířata na hřiště,
provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání
víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí,

Povinnosti uživatele

l Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího
stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody,
které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede
o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy
či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který
škodu způsobil.
l Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento
provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů
či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu.
l Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztráty bude hradit uživatel v plné výši.
l Míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami.
Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

Provozní doba víceúčelového hřiště
Doba využití pro veřejnost
+ sportovní oddíly

Pondělí - Neděle: 9:00 – 21:00 hodin
l V zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové
l
l
l

l Uživatel si při vstupu zkontroluje hřiště a potřebného zařízení,
zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel
neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem.

l

hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.
Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena
dle světelných a klimatických podmínek.
Rezervace pro skupiny je možná nejméně 3 dny dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu
nezbytně nutnou.
Kontakt na správce hřiště je uveden na webových stránkách Obecního úřadu
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Cyklostezka z Břestu do Skaštic už má stavební povolení
Po opuštění původní varianty na vedení
cyklostezky Břest - Skaštice, která měla zaúsťovat v blízkosti hřbitova, došlo k získání
stavebního povolení na novou trasu, která
ústí u Plaviska. Na jejím financování se budou podílet obě obce.
„Původní trasu zablokovalo Břestu svým
překvapivým požadavkem Povodí Moravy.
Tím byly obě obce donuceny hledat novou trasu, která je nakonec lepší,“ konstatoval místostarosta Karel Fuksa.
Skaštice budou spolu s Břestem žádat
na realizaci cyklostezky dotaci od Státního
fondu dopravní infrastruktury.
„Cyklostezku budeme realizovat, jakmile bude společné žádosti obou obcí přiz-

naná dotace. Možná budeme už brzy pozitivně překvapeni,“ dodal místostarosta.
Trasa Břest – Skaštice bude prozatím
končit u severního okraje Plaviska. Současně je již připravena studie na její prodloužení okolo rybářské bašty, podél silnice na
Hulín a pak směrem na Bílany s využitím
dálničního nadjezdu.
„Na náš a břestský popud nachystalo Město
Kroměříž studii na cyklostezku, která povede
od hranice našeho katastru až do Bílan. Město je připraveno ji realizovat zhruba od roku
2023, v našem úseku však nemáme všechny
pozemky majetkoprávně vyřešené. Máme
několik variant řešení. Bylo by škoda nevyužít
současného zájmu a připravenosti Kroměříže

se cyklisticky propojit,“ dodal místostarosta.
Tím pádem v budoucnu vznikne ucelená trasa z Břestu přes Skaštice do Bílan
a dále do Kroměříže, kde se cyklisté mohou
u Bágráku napojit na stezku vedoucí dále
do Kvasic a Otrokovic.
Vybudovat v okolí Kroměříže cyklostezky je dlouhodobý záměr nejen vesnic na
Kroměřížsku, ale i na Morkovsku a Holešovsku. Tím se do okresu Kroměříž podaří
přitáhnout další turisty. Cyklostezka bude
v první fázi sloužit zejména pro místní,
s propojením na Kroměříž a případným
postupným rozšiřováním z Břestu směrem na Přerov se pak dá očekávat větší
zájem turistů a přespolních.

Stočné se zdraží o inflaci
Dlouhodobé minimální ceny stočného
platí ve Skašticích od roku 2015. Obci se v té
době podařilo získat dotace a provedla se
rekonstrukce kanalizace ve středu vesnice
(Chaloupky a okolí). Díky tomu musí obec
udržet minimální cenu z roku 2015 až do
roku 2025. Avšak nyní došlo ke skokové
inflaci, která je v současné době relativně
vysoká, což bude znamenat zvednout cenu
stočného, a to zhruba o úroveň inflace.
Nelze dobře srovnávat stočné ve Skašticích se stočným placeným v lokalitách,
kde je provozovatelem kanalizace firma

Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a. s. VAK
ze zákona stanovuje jednotnou cenu pro
celý okres a zákazníci z města (kde jsou náklady na provoz menší) tím pádem nepřímo dotují odběratele z vodovodního řadu
z vesnice. Pro obce, jejichž kanalizace jsou
historicky součástí systému VAKu, je to nesporná výhoda.
„Na průměrné náklady VAKu za 1 m³ vyčištěných odpadních vod se nedostaneme,
snažíme se k nim však co nejvíce přiblížit.
Cenu stočného držíme na nejnutnějším minimu,“ uvedl starosta Jaromír Přikryl.

Obec tak například v rámci výhledu rozšíření sítě bude zvažovat použití tlakové
kanalizace, a to v místech, kde není dostatečný spád a tento typ kanalizace vychází
nákladově efektivněji.
„Letos se nám alespoň podařilo vyjednat
prodloužení povolení vypouštění přečištěných vod z čističky, a to na dobu dalších
deseti let. Tím je zaručeno, že současná
technologie čištění může být provozována
ještě minimálně 10 let bez nutnosti investic
do jejího zlepšení,“ dodal Jaromír Přikryl.
texty: Jana Hlavinková

Pomoc po tornádu
24. června postihlo vesnice na jižní Moravě
tornádo, které si vyžádalo několik lidských životů,
mnoho raněných a zničilo rodinné domy, auta,
obecní budovy i firmy.
Po ničivém živlu se okamžitě vypsaly sbírky na
pomoc lidem v zasažených oblastech.
Do pomoci postiženým obcím se zapojily i Skaštice, kdy zastupitelé z rozpočtu vyčlenily 200 000 Kč,
s tím, že Hruškám, Moravské Nové Vsi, Mikulčicím
a Lužicím poslali na účet po 50 000 Kč.
Postižené obce s finanční pomocí naloží podle
svých aktuálních potřeb.

v kostele svatého Floriána
ve Skašticích
dne 21. 12.
Akce se budou konat s ohledem na
aktuálně platná epidemiologická opatření.
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Při otevření nového hřiště se hrál nohejbal
Multifunkční hřiště je dalším sportovištěm, které mohou obyvatelé Skaštic využívat. Od jara se pracovalo na jeho výstavbě,
v létě se zkolaudovalo a 10. září se konalo
jeho slavnostní otevření. A jak jinak oslavit
nové hřiště, než sportem.
„Uspořádali jsme turnaj v nohejbale složený z členů Skaštické fotbalové gardy.
Hrálo se bezmála tři a půl hodiny a z utkání
vzešel vítěz,“ uvedl starosta Jaromír Přikryl.
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Na slavnostní otevření nachystala obec
ve spolupráci s nájemci hospůdky Na
Hřišti bohaté občerstvení, kterého po
celé odpoledne využívali nejen hráči, ale
i fanoušci. Po vyhlášení vítězů se všichni
taktéž přesunuli do hospody, kde večer
pokračoval v neformálním duchu a všichni se dobře bavili.
„Chtěl bych poděkovat všem hráčům,
i těm dříve narozeným, za jejich srdečné

výkony, které byly hodny obdivu. Důležité
je, že se turnaj obešel bez zdravotní újmy
či zranění. Také chci všem poděkovat za
spoluorganizaci, přípravu, hru i účast.
Jsem rád, že ze strany občanů byl o turnaj zájem a doufám, že to nebyl poslední
ročník. Už teď se těším na další,“ pronesl
starosta.
text: Jana Hlavinková
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Poslední srpnovou sobotu se děti rozloučily s prázdninami
Po roční vynucené pauze, se letos opět
mohl konat Konec prázdnin ve Skašticích.
Jde o akci, na které se děti rozloučí s létem
a prázdninami a připomenou si, že za pár
dní je čeká školní docházka. Poslední srpnovou sobotu se rodiče i prarodiče vypravili se svými dětmi k Plavisku, aby si zasoutěžili, zahráli a prožili hezký den.
Děti byly nadšené z koní, na kterých
se mohly svézt. Zajímala je i jejich jména,

péče o ně a některé vyslovily přání mít takového kamaráda doma. Plno bylo i u skákacího hradu a nafukovací skluzavky. Hrad
s motivem zvířecí říše lákal zejména ty
nejmenší návštěvníky a mnohdy se odtud
nechtěli hnout. Stejně tak se tvořila fronta
na malování na obličej, děti se chtěly na
chvíli proměnit ve své oblíbené hrdiny.
Kluci chtěli na obličej namalovat Spidermana nebo Hulka, holčičky zase chtěly

být vílami, princeznami či kočičkami. Větší
děti zaujala hlavně střelba ze vzduchovky
a z luku, kde si mohly vyzkoušet soustředění a to, jak mají přesnou mušku. Letos byl
novinkovou atrakcí elektrický vláček, který
se těšil velké pozornosti dětí.
Po celý den bylo nachystané občerstvení a posezení a večer zakončila kapela.
text: Jana Hlavinková
foto: Antonín Sova
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zpravodajství

Vítěz rybářských závodů chytil amura v délce 72 centimetrů
Dobrovolné rybářské sdružení Skaštice
uspořádalo na začátku září tradiční rybářské závody na Plavisku. Kdo se chtěl zúčastnit, musel si přivstat, protože registrace
probíhaly už od půl sedmé ráno. Mohl přijít každý, kdo si chtěl zachytat i ten, kdo neměl rybářský prut. Mohl si ho totiž zapůjčit
na místě a vyzkoušet, jestli má na chytání
ryb trpělivost a talent. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích, a to do patnácti let a od patnácti. Celkově se přihlásilo úctyhodných
46 malých i velkých rybářů.
V kategorii A (do 15 let) se chytalo od

rána do jedné odpoledne. Během soutěže
si děti užily spoustu legrace a zároveň napjatě pozorovaly, jestli se jim podaří něco
ulovit. Nakonec ze čtyřiadvaceti dětí vyhrál
Tobiáš Smolinka, kterému se podařilo chytit kapra v délce 64 centimetrů.
Teenageři a dospělí, v kategorii B, soutěžili až do pěti odpoledne. 22 rybářů a rybářek se postaralo o velmi napínavý zážitek. Výrazný zvrat v soutěži nastal až těsně
před samotným koncem. Teprve pět minut před ukončením závodu se totiž Martinu Smutkovi podařilo vytáhnout vítězný

úlovek, a to 72 cm dlouhého amura.
Vítězové si odnesli hodnotné ceny, jako
například rybářské vybavení a na všechny účastníky čekala bohatá tombola. Pro
všechny bylo nachystané občerstvení,
a jak jinak, než rybí speciality, jako grilovaný candát a makrely. Pro milovníky pořádného kusu masa nechyběly ani steaky.
Celý den se vydařil, počasí přálo, soutěžící a účastníci si odnesli hezké zážitky
a všichni společně prožili hezkou zářijovou
sobotu.
text: Jana Hlavinková
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