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Vážení spoluobčané,

S novými občánky se ve Skašticích roztrhl pytel. Děti narozené v letech 2019-2021
patří k nejsilnějším populačním ročníkům, což bylo na Vítání občánků vidět.
Více na stranách 11 a 12.
foto: Antonín Sova st.

Obec požádá o dotaci na fotovoltaiku,
ceny energií závratně rostou
I obce a města řeší dramatický nárůst
cen elektřiny a plynu a hledají možnosti, jak energie získat co nejlevněji, aby
nárůst cen co nejméně zatížil obecní
rozpočet. Jednou z možností je přejít
k levnějšímu dodavateli nebo hledat
jiné alternativní zdroje.
„V rámci řešení energií a jejich cen
jsme v úzkém kontaktu s Energetickou
agenturou Zlínského kraje. Ta zaštiťuje
spolupráci s Operačním programem
Životního prostředí Evropské unie, který od srpna vypsal nové dotační tituly
na podporu fotovoltaických elektráren
na budovách ve vlastnictví obcí a měst.
Proto již připravujeme projekt a určitě podáme žádost, jelikož nárůst cen
energií, ať plynu, či elektrické energie
hodně zasáhne do rozpočtu obce a je
třeba do budoucna včas udělat opatře-
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ní,“ vysvětlil starosta Jaromír Přikryl.
Důvodem, proč obec začala uvažovat o alternativních zdrojích energie je
i to, že původní dodavatel neprávem
zvedl téměř čtyřnásobně ceny energií,
což bylo pro obecní rozpočet neúnosné. Obec si sice našla jiného a levnějšího dodavatele, ale i tak se chce stát nezávislejší na poskytovatelích. Přínosem
projektu bude úspora financí a elektrické energie.
Obec má vytipovaná tři místa k osazení fotovoltaickými panely s akumulací do baterií. Jde o budovu mateřské
školy, kabiny fotbalového klubu, a pozemek, na jehož části bude v budoucnu stát čistička odpadních vod, která je
nejvíce náročná na spotřebu elektrické
energie.
text: Jana Hlavinková

v první řadě vám chci popřát hezké léto,
odpočiňte si na dovolené, na zahradě
u bazénu, ve společnosti rodiny a přátel
a dětem přeji, aby měly prázdniny plné
zážitků.
Od začátku roku se v naší obci stalo několik změn. Od ledna máme nové veřejné
osvětlení, které je ekonomičtější a přinese
finanční úsporu. Práce jsme provedli v období, kdy je úspora elektrické energie velmi
důležitá vzhledem k jejím cenám na trhu.
Na jaře jsme měli krásnou obec díky
nově vysazeným rozkvetlým květinám.
Jsme rádi, že se zeleň ujala a i v následujících letních měsících nás obohacuje svou
krásou. Do budoucna přibyde další, a to
zejména poté, co se vybuduje cyklostezka
Skaštice-Břest.
Rodiče, kteří vodí své děti do školky, si jistě všimli, že se v ní od června objevila nová
tvář. Máme novou paní ředitelku, protože
stávající odchází do starobního důchodu.
Akce konané v obci ukázaly, že po době
covidové, kdy jsme trávili čas víceméně
doma, nám chybělo setkávání se. Děkuji
všem, kteří přišli na pálení čarodějnic, rybářské závody, akce pro děti, zorganizovali
masopust či chodí podporovat naše fotbalisty na domácí i venkovní utkání. S tím,
jak se na nás neustále valí špatné zprávy
o zdražování, nárůstu cen energií, vysoké
inflaci, stoupajících úrokových sazeb u hypoték a chudobě, jsou naše akce ideálním
místem, abychom si ověřili, že svět je ještě
normální, že někam patříme a můžeme se
odreagovat a zapomenout na starosti.
Abych nezapomněl, letos nás čeká ještě
jedna důležitá událost. 23. a 24. září jsou
komunální volby. Přijďte si zvolit zastupitele, kteří budou hájit zájmy vás obyvatel
v příštích čtyřech letech.
S úctou, Jaromír Přikryl
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Jiřinu Zapletalovou nahradila ve funkci ředitelky mateřské školy
Bronislava Horáková
Už v loňském roce vypsala obec výběrové řízení na novu ředitelku místní mateřské
školy. Jiřina Zapletalová se totiž po šestadvaceti letech ve funkci chystala do zaslouženého starobního důchodu. Do výběrového řízení, které obec vypsala už v loňském
roce, se přihlásil pouze jediný zájemce,
který do funkce nakonec nenastoupil. Do
2. kola poslaly svůj životopis 4 uchazečky,
na výběrové řízení přišly všechny. Ředitele
mateřské školy vybírá sedmičlenná komise
složená ze zástupců zřizovatele, Zlínského
kraje, České školní inspekce, psychologa
z pedagogicko-psychologické poradny

a zástupce mateřské školy, jež byla zastoupena ředitelkou školy Jiřinou Zapletalovou.
Zájemkyně o práci ředitelky měly za úkol
představit komisi svou koncepci rozvoje,
prokázat své znalosti v oboru pedagogiky
a fungování mateřské školy a ukázat se jako
osobnost.
Nakonec komise doporučila zvolit za novou ředitelku paní Bronislavu Horákovou ze
Žalkovic a zřizovatel (obec) ji následně na
zasedání zastupitelstva do funkce potvrdil.
„Z kandidátek, které byly na výběrovém
řízení, se nám jevila jako nejlepší. Má pracovní zkušenosti jako učitelka v mateřské

škole, neustále se vzdělává a i osobnostně
se nám na tuto pozici hodila,“ uvedl starosta Jaromír Přikryl důvody zvolení Bronislavy Horákové do funkce ředitelky mateřské
školy.
Do skaštické školky nastoupila už 1. června, aby mohla čerpat zkušenosti od Jiřiny
Zapletalové a sžila se dětmi.
„Zároveň děkujeme paní Jiřině Zapletalové za její dlouholetou práci a přínos pro
skaštickou mateřinku a přejeme jí spoustu
zdraví, elánu a energie, aby si zaslouženého
odpočinku užila co nejvíce,“ poděkoval za
zřizovatele starosta.

Naděje na získání dotace na cyklostezku prozatím zhasla
Cyklostezka Břest-Skaštice bude mít délku necelé dva kilometry a povede přes obě
katastrální území. Jelikož cyklostezka leží
z velké části na území Břestu, byla obec
Břest investorem a žadatelem o dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Starostové se však na konci června dozvěděli,
že dotace na cyklostezku nebude.
„Dělali jsme si velké naděje a jsme zklamaní. Na území Zlínského kraje bylo z tohoto fondu podpořeno jen 5 cyklostezek,
což je výrazně méně, než v předcházejících
letech, kdy se podpořilo větší množství
projektů. Nyní se však musíme zaměřit na
novou výzvu a zařadit cyklostezku Břest
-Skaštice do Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v České republice. O dotaci

se bude při nejbližší příležitosti žádat znovu,“ uvedl starosta Jaromír Přikryl.
Ještě předtím, než se žádalo o dotaci ze
státního fondu, obě jmenované obce spolu
uzavřely smlouvu o spolupráci, která upravuje vzájemné závazky a povinnosti.
„Projektu se spoluúčastníme, protože
vede přes naše katastrální území a bez naší
spolupráce by nemohla vzniknout ani projektová dokumentace. Jelikož jsme o dotaci
nemohli žádat my i Břest současně, dohodli
jsme se, že investorem a žadatelem bude
obec Břest. My se budeme na stavbě cyklostezky finančně podílet. Napůl jsme si
rozdělili náklady na vypracování projektu,“
konstatoval místostarosta Karel Fuksa.
Celkově bude mít společná stezka pro

chodce a cyklisty celkovou délku 1 972,33
metrů. Větší část leží na katastru Břestu
(1 617,51 metrů), menší na území Skaštic
(354,82 metrů).
V případě získání dotace se budou obě
obce na akci finančně podílet podle délky
trasy, která vede přes jejich území. Poměrnou částkou se rozpočítá i případná získaná
dotace a každá obec uhradí zbytek nákladů
ze svého rozpočtu. Poměr úhrady nákladů činí 82 % pro Břest a 18 % pro Skaštice.
Skaštice se ve smlouvě zavazují, že jakmile bude cyklostezka postavená, budou
se o její část na svém katastrálním území
starat a udržovat ji. Obě strany se zavazují
plnit závazky, které vyplynou z podmínek
poskytnutí dotace.

Výsadba nové zeleně se zdařila, kytky obec zútulnily
Díky projektu na osazení zeleně obec doslova rozkvetla. Nejvíce
to bylo vidět v jarních měsících, kdy v prostoru křižovatky směrem
na Kroměříž, Chropyni a Břest kvetly hyacinty, tulipány, narcisky
a nyní v letní době zase okrasné žebříčky a lilie. Výsadba měla nejen
u místních lidí pozitivní ohlas. Květiny totiž doplňují venkovský ráz
obce, zajišťují estetické a příjemné prostředí a obec působí upraveným dojmem.
„Jsem rád, že jsou vidět výsledky výsadby. Zeleň je velmi důležitá nejen z ekologického, ale i estetického hlediska. Budeme o ni
pečovat, aby co nejdéle vydržela, i když v současných klimatických
podmínkách a velkých výkyvech počasí zeleň trpí. Do budoucna
budeme opět obnovovat přestárlou a uschlou zeleň,“ nastínil plány
starosta Jaromír Přikryl.
Z projektu obec vysadila zeleň i u mateřské školy a u Plaviska.
texty: Jana Hlavinková
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Po celých Skašticích je nové veřejné osvětlení
Na začátku letošního roku se dokončila
renovace veřejného osvětlení. Během listopadu a prosince loňského roku provedla
odborná firma výměnu všech 57 světelných bodů jak podél hlavní komunikace,
tak i ve vedlejších uličkách. Obec k akci
přistoupila proto, že podle pasportu bylo
veřejné osvětlení včetně dvou rozvaděčů
ve špatném technickém stavu. Navíc se na
akci podařilo získat částečnou dotaci.
„Kromě výměny stávajících světelných
bodů se přidalo dalších 19. Museli jsme
totiž splnit dnešní normy a technické požadavky na parametry osvětlenosti zařazené
do jednotlivých tříd,“ vysvětlil starosta Jaromír Přikryl.
Po celé vesnici se instalovala nová LED
svítidla s výkonem 40-60W. Technicky jsou
svítidla připravena na osazení takzvaných
smart aktorů. To znamená, že si obec bude
moci sama v budoucnu regulovat intenzitu
svitu a řídit světla dle různých denních scénářů dle ročního období. Také může snížit
intenzitu jasu svítidel například od 24:00 do
04 hodin do rána na polovinu. V té době
je totiž po ulicích minimální pohyb obyvatel a je i nízký silniční provoz. Tím pádem
může obec opět ušetřit na elektrické energii a osvětlení využívat efektivněji. Nákup

tohoto systému řízení veřejného osvětlení
má obec naplánovaný na rok 2023.
Kromě světel se vyměnily i dva nevyhovující rozvaděče. Oba dva mají novou dělenou plastovou skříň. V jedné je samostatný hlavní jistič s elektroměrem a ve druhé
ostatní výbava rozvaděče.

Výběrové řízení na renovaci veřejného
osvětlení vyhrála firma Elektromont Hulín, kritériem byla nejnižší nabídnutá cena.
Celková cena zakázky byla 1 438 331 Kč,
450 000 Kč obec dostala z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ČR.

Nové obecní webové stránky jsou přehlednější

Informační technologie jdou stále kupředu, a to byl i jeden z důvodů, proč si
obec nechala udělat nové webové stránky. Předcházející už měly zastaralou grafiku, nebyly přehledné, lidé se museli složitě

proklikávat, než našli to, co potřebovali
a hlavně stránky nedisponovaly žádnými funkcemi navíc, které by zjednodušily
například vkládání fotografií z obecních
a spolkových akcí. Další úskalí starého

webu spočívalo v tom, že se zobrazení nedokázalo přizpůsobit chytrým telefonům
a tabletům, a tím pádem bylo špatně čitelné, umožňuje i hlasové čtení článků.
„Webové stránky mají nový vzhled a jsou
i přehlednější. Informace a záložky jsou na
něm logičtěji řazeny, kontakty a nejdůležitější informace lidé najdou hned na
úvodní stránce, stejně jako všechny nejdůležitější záložky, pod kterými jsou ukryté důležité odkazy a dokumenty,“ vysvětlil
místostarosta Karel Fuksa
Lidé zde najdou informace o aktuálních projektech, získaných dotacích,
obecním rozpočtu, poplatcích i usnesení
ze zasedání zastupitelstva. Na webu obce
jsou i odkazy na stránky mateřské školy,
knihovny, fotbalového klubu či multifunkčního hřiště. Stránky nabízí i komfort
pro seniory, kteří si jedním kliknutím nastaví písmo do požadované velikosti, aby
se jim dobře četlo.
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Odchází se mi těžko, říká končící ředitelka školky Jiřina Zapletalová
Jiřina Zapletalová se po dlouhých
šestadvaceti letech strávených v místní mateřské škole loučí. Odchází totiž
do starobního důchodu a na místo
ředitelky nastoupila od 1. června Bc.
Bronislava Horáková ze Žalkovic. Paní
Zapletalová vedla z pozice ředitelky
mateřskou školu téměř tři desetiletí
a „rukama“ jí prošlo hodně dětí. Ti, které rodiče vodili jako malé děti do školky, už dnes mají své vlastní potomky
a někteří z nich už navštěvují skaštickou školku. Vychovala tak dvě generace místních i přespolních dětí. Do práce se vždy těšila, dělala jí s láskou, a jak
sama říká, nikdy by neměnila.
Pamatujete si na svůj první den
ve skaštické školce?
Bylo pondělí 28. srpna 1996 a můj tatínek
mě do Skaštic zavezl autem. Měla jsem s sebou totiž všechny svoje věci. Knížky o pedagogice a psychologii, písničky, básničky, sešity, pomůcky pro děti a podobně. Pamatuji
si, že ten den bylo ve třídě málo dětí, byla
jsem zvyklá z města na třicet i více dětí ve
třídě.
Jaké byly vaše začátky?
Těžké, bavíme se o 2. polovině 90. let.
Školka tehdy byla málo vybavená, interiér
i nábytek byl zastaralý, hraček bylo málo.
Postupně se však prostředí zlepšovalo, obec
investovala do oprav budovy, do interiéru
a také mi časem dávala více finančních prostředků. Mohla jsem tak dokoupit hračky,
více pomůcek a zpříjemnit prostředí mateřinky, aby bylo útulné. Největší investice se
dělaly v posledních letech. Obec z dotací zakoupila nové herní prvky na zahradu, takže
děti mají opravu velmi pestré pohybové vyžití. Také se zateplila část budovy a opravami
prošel i interiér. Musím říct, že ve Skašticích
máme opravdu moc hezkou školku.
Jsou dnešní děti něčím jiné?
Děti jsou úplně stejné, ale rodiče jsou až
příliš benevolentní a všechno za své potomky udělají. Měly by být vedené k samostatnosti a ke zvládání úkolů přiměřených jejich
věku. Narážíme na to, že dítě je ve školce
samostatné, převlékne se, poskládá si oblečení a uklidí jej do skříňky a obuje si boty.
Jakmile jej však přijdou vyzvednout rodiče,
sedí v šatně a nechá se obsluhovat. Rodiče
ho oblékají, skládají mu oblečení, nazouvají
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Jiřina Zapletalová s dětmi na hřišti v areálu mateřské školy.

boty. Dnešní rodiče spěchají a často argumentují tím, že kdyby měli čekat, než se
jejich dítě převlékne a obuje, tak by jim to
dlouho trvalo. Tímto jednáním ale připravují
svého potomka o samostatnost a ze sebe
dělají sluhy.
Je těžší zabavit dnešní děti, než ty před
dvaceti, třiceti lety?
Ano, děti jsou náročnější kvůli pořadům
v televizi, jsou přesycení zahraničními pohádkami, tablety, počítačovými hrami, znají
kdejakého animovaného hrdinu. Přitom
dětem do pěti let tablet ani telefon do ruky
nepatří a u televize by měly trávit maximálně hodinu denně. V podstatě znají jen to, co
vidí v televizi. Například pohádky od Boženy
Němcové už jim nemají moc co říci, vybíráme proto jiné. Často jsou překvapeni, když
jim čteme pohádku o Smolíčkovi či o Kocourkovi Modroočkovi, protože se s takovými příběhy nikdy nesetkaly. Také jsou zvyklé,
že mají spoustu příležitostí, jak atraktivně
trávit volný čas. Je mnohem více možností,
než bylo před deseti, dvaceti lety. Dneska
existují Dětské světy, bohaté programy na
různých dětských akcích, aquaparky, nespočet různorodých kroužků a také rodiče mají
více příležitostí, jak s dětmi trávit volný čas.
Opékání špekáčků, zpívání u táboráku, hra
na schovávanou, skákání přes švihadlo, vyrábění luků a šípů či Člověče, nezlob se, to
už je dnešním dětem mnohem více vzdálené. Proto se i program v mateřské škole
výrazně proměnil.
Jak tedy zaujmete dnešní děti?
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, který vytváří ředitelka
mateřské školy. Jsou v něm zadány úkoly
podle čtyř ročních období, a ty jsou roz-

pracovány na jednotlivé týdny. Například
v červnu jsme měli týden ekologie a třídění
odpadů. Máme ve školce 4 papírové popelnice, které barvou odpovídají odpadu a na
každé je napsané, co do ní patří. Děti měly
za úkol donést z domu od každého druhu
odpadu jeden kus a vhodit jej do správné
nádoby. Bylo to úsměvné, že nám rodiče
nosili plasty, papíry a sklo a někteří se hodně
divili, co to děti učíme. Zachováváme tradice a také slavíme všechny narozeniny dětí.
Kreslíme, vyrábíme, povídáme si o zvycích,
vysvětlujeme, proč se svátky slaví a chystáme i besídky pro rodiče, například i na Den
matek.
Děti také milují bruslení. Jako jediná školka v okrese Kroměříž jsme jezdívali linkovým
autobusem do Kroměříže na zimní stadion
bruslit. Děti se naučily bruslit, cestovat autobusem a pobývat v jiném prostředí než je
mateřská škola. Dokonce nám Obecní úřad
ve Skašticích zakoupil i přilby s mřížkami
na obličej, aby se předešlo úrazům. Děti se
vždy těšily na pana trenéra. Muži mají u dětí
přirozenou autoritu, jakmile do šatny vešel
pan trenér, ze všech se stala poslušná dítka.
Bruslení bychom nemohli realizovat bez
obrovské pomoci rodičů. Každý rok (a těch
bylo 12) se našel někdo z ochotných rodičů
(většinou maminky) a vozili nám ze Skaštic
do Kroměříže vybavení na led. Autobusem
by to nebylo možné. Jezdívali jsme i na tělocvičnu Slávii do Kroměříže, zde děti měly
jiný druh pohybu. Tím se rozvíjela jejich
hrubá motorika, koordinace pohybů, láska
ke sportu a aktivnímu odpočinku a také ke
kolektivitě.
Vzdělávací program je stále stejný?
Víceméně ano, připravujeme děti na ži-

rozhovor

vot a na to, aby dobře zvládly přestup na
základní školu. Trénujeme s nim matematické představy, aby dokázaly přiřadit číslice
k množství. Vyjmenování čísel od 1 do 10
opravdu nestačí na to, aby uměly počítat.
Učíme se základní geometrické tvary, říkáme si, co je vyrobeno z jakého materiálu.
Také máme literární výchovu, čteme jim
příběhy, které mají výchovný a poučný charakter. Pak společně rozebíráme, co bylo
obsahem příběhu, jak se jednotlivé postavy
chovaly a proč, jaké si z toho můžeme vzít
ponaučení, a co z toho děti mohou aplikovat v každodenním životě. Také si odpovídáme na situace, „co by se stalo, kdyby,“
a ty s dětmi rozebíráme. Také je učíme, že
úplným základem je pozdravit, poprosit
a poděkovat. To totiž tvoří základ dobrých
mezilidských vztahů a vzájemné úcty a respektu. Jak řekl Jan Ámos Komenský: Děti
jsou tvárné do šesti let. Pak už to, co jsme
do nich zaseli, můžeme jenom pilovat, ale
ne změnit. Nebo-li: „Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko, neohneš mě mamo, až já
budu Jano.“
Jaké bylo Vaše nejtěžší období
ve školce?
Nejhůř mi bylo v roce 2012. V lednu zemřel můj tatínek a za týden na to jsem se
dozvěděla, že budu muset absolvovat rekonkurz, abych obhájila své místo ředitelky
školky. Platí totiž, že zřizovatel (obec) může
ředitele MŠ/ZŠ po šesti letech potvrdit ve
funkci, nebo vypíše nové konkurzní řízení,
do kterého se může přihlásit kdokoliv z pedagogických pracovníků splňujících předepsané vzdělání a praxi a konkurzní komise
může za ředitele vybrat někoho jiného. Tenkrát jsem měla 9 let do důchodu, panovala
krize, mladí těžko hledali práci a ne tak lidé
po padesátce. Za tři měsíce po tatínkovi
zemřela i maminka. Byli na sebe celý život
zvyklí a s jeho smrtí se nedokázala smířit.
A za pár dní na to měl můj syn dělat na vysoké škole státnice. Těch špatných událostí
bylo tolik, že mi nebylo psychicky dobře. Požádala jsem tedy syna, aby si státnice odložil
na září a pomohl mi zařizovat pohřeb pro
maminku. Do toho mě chytla záda, dokonce si mě chtěli nechat v nemocnici na kapačkách. Nemohla jsem se ale nechat hospitalizovat, protože 2 dny před pohřbem byl
rekonkurz. Na něj sem šla s kanylou v ruce
(trubička s jehlou zavedená do žíly, kterou
se do těla pouští kapačky). Naštěstí jsem
své místo mezi ostatními uchazeči obhájila
a konkurzní komise vedení obce doporu-
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čila, aby mě ve funkci potvrdili. Za nějakou
dobu jsem měla jisté zdravotní potíže, které
vyplynuly ze stresu, který se na mě v krátkém období nahrnul. Syn potom v září státnice udělal.
Byla jste ve výběrové komisi na novou
paní ředitelku. Čím Vás Bc. Bronislava
Horáková zaujala?
Bezprostředností, chytrostí, velmi příjemným vystupováním, působila sympaticky,
klidně a vyrovnaně. Také se mi líbilo, že už
má za sebou relevantní praxi jako paní učitelka. Bylo na ní vidět, že je vhodná osobnost pro vedení školky, v přiměřené míře
prosazuje své názory a postoje a zároveň
je i učenlivá. Během června, kdy jsme spolu
byly ve školce, dbala na mé rady a čerpala
z mých ředitelských zkušeností. Nechá si
poradit a zároveň dokáže do školky vnést
nový vítr. V paní ředitelce vidím svoji pokračovatelku a jsem klidná, že školku předávám
do dobrých rukou.
Mají dnešní ženy zájem o práci
v mateřské škole?
Ještě před pěti lety bylo těžké sehnat učitelku, dnes už to tak není. Podle mě hraje velký vliv to, že se učitelům zvedly platy a zrušila se superhrubá mzda. Pak je samozřejmě
také atraktivní volno přes letní prázdniny,
což je výhodné pro ženy s malými dětmi.
Věc, která mi ale vadí, je, když k nám do školky pošle životopis žena, která nemá pedagogické vzdělání a chce být paní učitelkou,
protože má ráda děti, pracovala jako au-pair
či hlídala mladší sourozence. Stále panuje
přesvědčení, že „jenom“ hlídáme děti. Když
totiž rodiče vedou ráno své ratolesti do školky, vidí, že si děti hrají. Když si je odpoledne
po práci vyzvedávají, opět si hrají. Školka
je však vzdělávací instituce a vzdělávání se
vždy věnujeme dopoledne, až jsou všechny
děti po svačince. Navíc i paní učitelky mají
z pracovní doby vyčleněné 2 hodiny denně

na to, aby si dělaly přípravy na vzdělávací
práci s dětmi.
S čím po šestadvaceti letech strávených
ve skaštické školce odcházíte?
Bude se mi stýskat, odchází se mi těžko.
Přece jen se za tu dobu Skaštice staly mým
druhým domovem. Za těch 26 let jsem poznala spoustu místních lidí. Troufám si říci,
že jsem s každým dokázala vyjít, i když jsme
někdy měli odlišné názory a vzájemné sympatie nebyly zrovna velké. I když ze Skaštic
snad neodcházím natrvalo, domluvila jsem
se s paní ředitelkou, že když bude potřebovat záskok, velice ráda ji přijdu pomoci. Pokud na to ovšem budou peníze.
Kdybyste si měla znovu vybrat profesi,
zvolila byste stejně?
Ano, v životě bych nechtěla dělat nic jiného. Už od dětství jsem chtěla být paní učitelkou, je to můj splněný sen. Už jako malá
jsem vozila v kočárku všechny děti v okolí
a nikdy jsem nepřemýšlela o něčem jiném.
Svoji práci jsem dělala s láskou, do školky
jsem se těšila. Měla jsem profesně šťastný život a jsem ráda, že mě za těch celkem 45 let
praxe a 26 let ve Skašticích nepotkal žádný
skandál.
Jaké máte plány na důchod?
Mám spoustu knížek, které chci přečíst.
Ráda čtu autobiografie našich starých českých herců i starých umělců. Občas budu
hlídat děti svým známým, a to zejména
teď o prázdninách. Také si chci doma udělat úklid, na který jsem neměla za poslední
dobu čas. Roztřídím si fotky, uklidím si šuplíky, budu se starat o květiny v bytě i na balkoně, které mám velice ráda. Žiji pro syna, který
je trenérem hokejových brankářů extraligového týmu v Karlových Varech. S hokejkou
v ruce se snad už narodil. Také už bych se
ráda stala babičkou a užila si vnoučete.
text a foto: Jana Hlavinková

Jiřina Zapletalová
vystudovala Gymnázium v Kroměříži, poté absolvovala pedagogickou nástavbu na
SPGŠ v Kroměříži, během své praxe si dostudovala speciální pedagogiku pro mateřské
školy na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvovala specializační studium pro
vedoucí pracovníky ve školství taktéž na UP v Olomouci
po škole pracovala 1,5 roku v Mateřské škole při orthoptickém oddělení (oční škola)
Kroměřížské nemocnice, pak přestoupila do Mateřské školy na Vejvanovského ulici
v Kroměříži (dnešní lékařské ordinace a kavárna U Lorenze), kde byla 17,5 roku
od 26. 8. 1996 do 1. 6. 2022 byla ředitelkou Mateřské školy ve Skašticích (26 let)
má syna Marka, který je trenérem hokejových extraligových brankářů
má ráda milé lidi, děti, psy, květiny a životopisné knížky o hercích a umělcích
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spolky

V Chase dochází ke generační obměně členů
Skaštická Chasa se velkou měrou podílí na kulturním a společenském životě
v obci. Kromě fotbalistů, rybářů a akcí, které pořádá obecní úřad, se jedná o jediný
spolek, který pro místní obyvatele připravuje tradiční akce. Členy skaštické Chasy
znáte z masopustu (vodění medvěda) či
stavění a kácení máje.
V každém spolku po čase nastává generační obměna. Někteří členové se totiž
například odstěhují, mají časově náročnou

Letošní stavění máje.

Chasa při letošním vodění medvěda.

6

práci, věnují se rodině či se zaměří na jiný
koníček. A pokud jeden odejde, nahradí jej
někdo jiný, aby spolek a tím i společenský
život v obci zůstal zachovaný. A to se stalo
i v Chase.
„Současní třicátníci a čtyřicátníci mají rodiny, malé děti, kterým se chtějí věnovat,
a proto svoji činnost předávají mladším,
náctiletým, kteří se už aktivně zapojili do
letošních akcí. Jsme rádi, že je generační
obměna pozvolná, a že nehrozí, že by Cha-

sa zanikla. V některých spolcích, v okolních
obcích, například u myslivců, je to horší.
Tam je věkový průměr členů přes 60 let
a mladých, kteří by se myslivosti věnovali,
není tolik,“ řekl starosta Jaromír Přikryl. Zároveň děkuje všem dosavadním členům
Chasy za akce, které ve svém volném čase
připravovali pro spoluobčany. Novým členům přeje hodně nadšení a elánu.
text: Jana Hlavinková

spolky
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Na letošním Josefovském koštu se sešlo 30 vzorků pálenek
Na vesnici se každý rád pochlubí domácí slivovicí. Na dobrou pálenku je každý náležitě pyšný, protože je okolo ní
spousta práce. Nejprve se musí sesbírat
ovoce do kvasu, proces kvašení kontrolovat, a pak ji vypálit. Pokud se povede,
je vítaným pitím na oslavách, svatbách,
grilovačkách a zapíjí se jí úspěchy či narození dětí.
Kdo chtěl, mohl se svojí domácí slivovicí přijít pochlubit na tradiční Josefovský
košt. 12. ročník se letos konal v sobotu
19. března ve staré hospodě. Celkem
se sešlo 30 vzorků, které se rozdělily do
tří kategorií. Meruňkovice, švestkovice

a ostatní. Pálenek z meruněk bylo 8 vzorků, ze švestek 16 vzorků a z ostatních
druhů ovoce 6. Porota hodnotila jejich
čistotu a vůni, řetízek a nakonec chuť.
Ochutnávka každého vzorku se musela
zajíst, takže bylo připravené tradiční občerstvení. Nad pálenkami se vedla diskuze, kolik asi mají procent alkoholu, jestli
se jedná o letošní nebo loňskou, či zda
nemá nějakou pachuť. Nakonec po koštování a pečlivém zvažování porota zvolila vítěze v jednotlivých kategoriích.
text: Jana Hlavinková

švestka (16 vzorků):
1. Zdeněk Vrána – 163 bodů
2. Miroslav Janál – 162 bodů
3. Milena Hermanová (Břest) – 157 bodů
4. Ladislav Motal – 155 bodů
5. Jaromír Přikryl – 152 bodů
meruňka (8 vzorků):
1. Zdeněk Konečník – 179 bodů
2. Ladislav Motal – 173 bodů
3. Josef Motal – 169 bodů
ostatní (6 vzorků):
1. Jaroslav Košuta (jablko)
2. Richard Novák (jablko)
3. Antonín Štěrba (ryngle s trnkou)

7
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spolky

Malí čarodějové se sešli u rybníka, aby vyhnali zimu a zlo
Na konci dubna se u Plaviska slétli čarodějové a čarodějnice. Přesněji místní děti
převlečené za tyto pohádkové postavičky. Dokonce i někteří rodiče měli kostým
a spolu se svými dětmi pomáhali vyhnat
zimu z vesnice a přivítat jaro. Už v minulých dobách lidé věřili, že o Filipojakubské
noci mají zlé síly největší moc, a proto se
je snažili zahnat rozděláním ohně a upálením čarodějnic. V minulosti se dokonce
házelo zapálenými košťaty a skákalo se

8

přes oheň. V dnešní době jde spíše o zábavu, než o pohanské zvyky, a nejinak
tomu bylo i 30. dubna u rybníka.
Na konci dubna slunce zapadá po dvacáté hodině. Proto se malí čarodějové
a čarodějnice sešli už v 16 hodin, aby si
do západu slunce užili dětskou diskotéku
s DJ Brucem Nedbalem. Všichni se snažili
mít co nejzajímavější a nejhezčí kostým,
protože chtěli vyhrát cenu o Nej čarodějnici a čaroděje. Skákací hrad a nafukovací

atrakce děti natolik nadchly, že jim ani nevadilo, když ztratily čarodějnický klobouk,
koště, či ozdoby na kostýmu. Hodinu
před západem slunce se vytvořila a zapálila hranice a začal noční čarodějnický
rej. Po něm si děti i dospělí na ohni opekli
špekáčky a vyhlásila se soutěž o Nej čarodějnici a čaroděje. Večerní zábava pak
pokračovala se skupinou BruceRock.
text: Jana Hlavinková

sport
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Konečné pořadí skaštických fotbalových družstev 2021/2022
B tým

A tým
Post
1

Tým

Body

Z

V

R

P

VG

OG

+/-

SK Hranice

63

26

20

3

3

70

25

45

Post

Tým

Body

Z

V

R

P

VG

OG +/-

1

Kroměříž B

70

24

23

1

0

166

19

147

2

Záhlinice

60

26

19

3

4

84

43

41

2

1.FC Viktorie
Přerov

56

26

17

5

4

75

26

49

3

Němčice

52

26

16

4

6

95

57

38

3

FK Kozlovice

50

26

15

5

6

56

43

13

4

Kvasice B

44

25

14

2

9

76

51

25

4

FK Nové Sady

45

26

13

6

7

58

34

24

5

Spartak Hulín

42

26

13

3

10

74

60

14

6

Skaštice B

39

26

12

3

11

69

68

1

5

FC Vsetín

38

26

10

8

8

36

40

-4

7

Počenice

38

26

12

2

12

64

67

-3

6

TJ Skaštice

37

26

10

7

9

46

49

-3

8

Sokol
Žalkovice

36

25

12

0

13

46

63

-17

7

FK Šumperk

36

26

11

3

12

41

44

-3

9

Lubná

32

25

9

5

11

63

74

-11

8

TJ Valašské Meziříčí

36

26

10

6

10

43

48

-5

10

Morkovice B

31

25

10

1

14

86

93

-7

9

FC TVD
Slavičín

33

26

9

6

11

42

53

-11

11

Břest

25

26

7

4

15

39

69

-30

10

32

26

8

8

10

36

44

-8

12

Rymice

25

26

8

1

17

32

87

-55

Slovan Bzenec

13

Střílky

18

26

5

3

18

52

101 -49

11

Tatran
Všechovice

26

26

7

5

14

43

70

-27

14

Lutopecny

9

26

3

0

23

31

125 -94

12

1.HFK
Olomouc

25

26

7

4

15

33

54

-21

13

SFK Elko
Holešov

17

26

4

5

17

26

46

-20

14

FC Strání

14

26

3

5

18

20

49

-29

Přehled zápasů PODZIM 2022
A tým B mužstvo

B tým

Termín

Kolo

Soupeř

Čas

Termín

Kolo

Soupeř

čas

So 6. 8.

1

VSETÍN

17.00

Ne 7. 8.

1

ŽERANOVICE

17.00

Ne 14. 8.

2

17.00

Ne 14. 8.

2

3

16.30

Ne 20. 8.

3

So 27. 8.

4

16.30

Ne 28. 8.

4

POČENICE
SLAVKOV
P. HOS.
ŽALKOVICE

17.00

So 20. 8.

ŠTERNBERK
HFK
OLOMOUC
ŠUMPERK

Ne 4. 9.

5

SFK HOLEŠOV 16.00

Ne 4. 9.

5

LUBNÁ

16.00

So 10. 9.

6

VŠECHOVICE

16.00

Ne 11. 9.

6

RYMICE

13.00

Ne 18. 9.

7

BAŤOV

15.30

Ne 18. 9.

7

NĚMČICE

15.30

So 24. 9.

8

NOVÉ SADY

15.30

Ne 25. 9.

Ne 2. 10.

9

SLAVIČÍN

10.15

So 8. 10.

10

PŘEROV

15.00

15.30
BŘEST
SPARTAK
So 1. 10. 9
15.00
HULÍN
Ne 9. 10. 10 MORKOVICE B 15.00

So 15. 10. 11

BZENEC

14.30

So 15. 10. 11

ZÁHLINICE

14.30

So 22. 10. 12

BRNO B

14.30

Ne 23. 10. 12

KVASICE B

11.30

Ne 30. 10. 13

KOZLOVICE

14.30

So 29. 10. 13

PRAVČICE

14.30

16.30
16.30
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Na rybářských závodech se dařilo dětem. Chytaly větší ryby, než dospělí
kategorie B (8 – 15 let)
1. místo - Lumír Stojan - amur 61cm
2. místo - Jakub Slíva - kapr 48 cm
3. místo - Adam Chromčák - kapr 46 cm
kategorie dospělých
1. místo - Jan Styblo - kapr 65 cm
2. místo - Pavel Kluďák - amur 63 cm
3. místo - Stanislav Matoušek - kapr 58 cm

text: Jana Hlavinková

Letošní 10. ročník Rybářských závodů byl jiný, než ty předcházející. Soutěžícím totiž přálo štěstí při chytání ryb, protože pořadatelé začátkem června do rybníka nasadili zhruba 180 kilogramů
násady s kapry o průměrné hmotnosti 2 kilogramy. A tak tentokrát
nebyla o bohatý úlovek nouze.
„Děti dokonce chytly větší ryby než dospělí, a jak se říká, téměř
každý soutěžící si sáhl na úlovek,“ řekl spolupořadatel závodu a starosta Jaromír Přikryl.
Zachytat si v sobotu 18. června na Plavisko přišlo 28 dětí a 24
dospělých. Počasí se ten den velmi vydařilo, a tak se mnohým nechtělo jít brzy domů. Ani nemuseli, protože po soutěži a vyhlášení
pořadatelé připravili speciality na grilu a zajistili pivo. Sedělo se až
do večera a na jídlo si přišli i ti, co zrovna nesoutěžili. Celý den doprovázela dobrá nálada a na soutěžící čekaly věcné ceny.
Dobrovolné rybářské sdružení Skaštice, z. s., děkuje všem, kteří
se závodů zúčastnili a také všem sponzorům, kteří věnovali věcné
ceny pro vítěze.
kategorie A (do 8 let)
1. místo - Max Mikulík - kapr 69 cm
2. místo - Eliška Trávníčková - kapr 58 cm
3. místo - Annabel Bejdáková - kapr 49 cm
Internal

Letošní Tříkrálová sbírka
se konala v tradičním duchu.
Koledníci chodili dům od domu a díky tomu se vybrala
rekordní částka 14 950 Kč.
V částce nejsou započítány peníze, kterými lidé přispěli
bezhotovostně na účet Charity.
Charita Kroměříž velmi děkuje všem, kteří v této nelehké
době přispěli.
Obec Skaštice děkuje panu Richardovi Novákovi za to,
že vedl koledníky a dobrosrdečným spoluobčanům za
finanční dary.
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Vítalo se 11 občánků, z toho se dvě děti jmenují úplně stejně
Vítání občánků je velmi pěkná tradice, která se na vesnicích dodržuje
už desítky let. Z novorozeněte má
radost nejen jeho rodina, ale i obec.
Nový malý občánek se totiž časem
zapojí do života ve vesnici. Už na
pískovišti si najde nové kamarády,
stejně jako v mateřské škole. Dost
možná se z něj jednou stane posila skaštického fotbalu, zapojí se do
kulturního a společenského života,
vytvoří si k obci vztah a jednou tady
třeba i založí rodinu. Populace také
obecně stárne a Zlínský kraj patří
k „nejstarším“ v republice. Proto je
pro každou obec každý nový malý
občánek velkým přínosem. Skaštice
letos v červnu uspořádaly Vítání občánků, aby nového malého obyvatele přivítaly do života a poděkovaly
rodičům za jejich rozhodnutí přivést
na svět dalšího člověka.

Zapletalovi, Kovářovi a Vymětalovi
vedli
Letošní vítání se uskutečnilo po tříleté
pauze. Naposledy se konalo v roce 2018,
a tak měl starosta Jaromír Přikryl za úkol
přivítat 11 dětí, které se narodily v letech
2019 až do letošního června. Nejmladšímu vítanému miminku byly necelé 3 týdny, nejstaršímu téměř 3 roky.
„Zajímavostí bylo, že jsme vítali 2 sourozence, kteří ale nebyli dvojčata, jen
mezi nimi byl věkový rozdíl 2,5 roku. Také
jsme mezi 11 dětmi měli 2 s příjmením
Kovář, 2 s příjmením Vymětalová a 3 děti
nesly příjmení Zapletal/Zapletalová. Jen
v jednom případě šlo o sourozence. Také
máme v obci dva chlapce, kteří mají stejné křestní jméno a příjmení,“ vyjmenoval
raritní situace letošního vítání starosta Jaromír Přikryl.
Z jedenácti vítaných dětí bylo 6 holčiček a 5 chlapečků. Jména dětí byla: Nela,
Jan, Sofie, Klaudie, Jakub, Jakub, Zuzana,

Roman, Tereza, Bartoloměj a Julie, která
měla necelé tři týdny. 9 dětí z 11 vítaných
se narodilo do manželství. Nejčastějším
měsícem narození byl leden, v tomto měsíci přišly na svět 2 děti, stejně jako v listopadu. Po tatínkovi měl křestní jméno
pouze jeden chlapeček, po mamince se
nejmenovala žádná holčička.
Slavnostní vítání se uskutečnilo
25. června na staré hospodě. Starosta
Jaromír Přikryl přivítal všechny přítomné
a přednesl slavnostní řeč. Doprovodný
program si pod vedením paní ředitelky Bronislavy Horákové přichystaly děti
z místní mateřské školy a také přijely děti
ze Základní umělecké školy D-Music, s. r.
o., z Kroměříže. Maminky dostaly jako dárek od obce kytku a rodiče si za děti převzali dárkový poukaz a pamětní list. Od
dětí z mateřské školy dostali obrázek.
text: Jana Hlavinková
foto: Antonín Sova, st.
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