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Přítomní: Ing. Hrabec, náměstek primátora
Ing. Kaspřík, vedoucí IO
Ing. Kalužová, vedoucí OSOM
Ing. Hronovský, vedoucí odboru DaSH
Ing. Lederer, zástupce vedoucího odboru ŽPaZ
p. Rylko, náměstek ředitele TS a.s.
p. Janecký, strážník MP
členové OV Skalice
Přítomno cca 20 občanů.
Zahájení: Setkání s občany Skalice zahájil Ing. Dalibor Hrabec, náměstek primátora. Paní
Křibíková, předsedkyně Osadního výboru Skalice představila novou členku OV, p. Frýdeckou.
Prezentace toho, co se udělalo a co se chystá v letošním roce udělat ve Skalici – Ing.
Kalužová, Ing, Hronovský.
Diskuse:
p. Sklář: U kostela je hromada bahna (nepořádku), auta na to najedou a roznáší se to po celé
cestě.
Ing. Hronovský: Prověříme to.
p. Brandl: Ohledně stavby točny. Jak to bude, to zase budeme na Záhoři odříznutí?
Ing. Hronovský: Nepočítá se s žádnou změnou jízdního řádu. Jde o to, že to otáčení u
kostela a na Záhoří neodpovídá platným předpisům a proto musíme vybudovat točnu u
kostela. Uvažujeme i o točně dole na Záhoří. Ale i když se vybuduje točna u kostela, nebudou
omezeny linky na Záhoří.
p. Moškořová: Co s tím rybníkem? Někdo se tam už byl podívat, a že se to musí všechno
udělat znovu. Je to už 2 roky. Nic se neudělalo, je to zanesené. Byl se tam podívat Ing.
Hronovský a prý se to musí znovu projektovat. Je tam zápach. Já už jsem zvyklá, ale
sousedům to vadí.
Ing. Hronovský: V prezentaci na začátku jsme vám ukazovali, že ten projekt je hotový.
p. Melichařík: Město udělalo novou kotelnu, dostali jsme nový kotel, ale nikdo s námi
neprobral, čím budeme topit. My máme peníze jen na hnědé uhlí. To strašně dýmí po
celé Skalici, lidé si stěžují. Buď se musí vyměnit kotel, nebo nám přidejte peníze na topení,
abychom mohli topit koksem.
Na činnost Tělovýchovné jednoty Skalice dostáváme od města ročně jen 12.000 Kč.
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Raškovice dostávají 450.000Kč. Proč musela být doprava bezplatná? Stojí to milióny a my
dostaneme jen 12.000 Kč!
Ve Skalici máme hodně městských pozemků a lidé si je kosí sami. Proto chci požádat město,
aby nám 2x ročně pokosilo sokolské hřiště. Žádali jsme dotaci na traktor, nic jsme nedostali.
…………………. podnět pro ŽPaZ
Dále mám podnět pro odbor ŽPaZ. V roce 2008 jsme přihlásili skalickou jabloň do soutěže
Jabloň – památný strom. Dostali jsme se do celostátní soutěže, kde jsme byli vybráni mezi
12 nejlepších stromů. Jestliže se tento strom vyhlásí za památný, tak majitel p. Skotnica musí
zabezpečit, že se s tam nic nebude dělat, že tam nikdo nebude chodit. Žádali jsme ŽPaZ o
oklestění stromu, odbor ŽPaZ nepovolil nic. Takže máme skalický památný strom, ale nikdo
se o to nestará.
Ing. Hrabec: Chci říct k tomu sportu, to přece není tak, že je to jen 12.000 Kč. Udělali jsme
vám rekonstrukci sprch, šaten. To pokládám za investici do sportu, protože to slouží těm,
kteří navštěvují tělocvičnu. Také jsme dávali 30.000 na vybavení (balony apod.) pro Sokol.
Není pravda, že přispíváme jen 12.000Kč. Ty peníze vám jdou z různých stran.
p. Melichařík: Není to tak. KD není náš majetek, ale váš. Příspěvek 12.000 Kč jsme dostali na
činnost celé TJ. Naši stolní tenisté postoupili do krajské soutěže, a vy nám dáte 12.000 Kč. Do
fotbalu se dává tolik peněz. Kdybychom byli samostatní, tak by nám naše obec přispěla. Vy
nám nepřispějete vůbec nic.
Ing. Hrabec: Že vůbec nic nepřispíváme, není pravda. Bohužel, dneska tady není nikdo, kdo
má sport v gesci. Můžu to tlumočit primátorovi, který to má na starost. Když to srovnám
s minulými roky, tak posun je vidět.
……………………. podnět pro Ing. Hrabce
p. Melichařík: Když mě stojí činnost TJ 72.000 Kč za rok a vy mi dáte 12.000 Kč, tak já bych
musel po členech chtít příspěvky 1.000 Kč. To můžeme rovnou zabalit.
Ing. Hrabec: Já vás ubezpečuji, že nejste jediný, koho trápí, že se Tělovýchovné jednotě ve
Skalici nedaří. Přemýšlíme, čím to může být.
Ing. Kalužová: Osobně mě dost mrzí to, že i když se do kulturního domu dává dost finančních
prostředku, tak vždycky je to špatně a málo. Pro srovnání vám řeknu, že já jsem měla
v rozpočtu 4 mil. Kč, které šly do objektů s nebytovými prostory, a město jich nemá málo. Do
vašeho kulturního domu, když pominu veškerou drobnou údržbu, šlo půl milionu korun. Když
vezmeme, kolik to je z celkového rozpočtu, je to dost.
Kotel Viadrus je jeden z nejlepších kotlů. Když kotel dýmí, tak je to o tom, čím se topí a jak
se topí. Ing. Skarka to tady byl zkontrolovat i s odbornou firmou a nenašli žádnou závadu.
Obsluha kotle byla zaškolena. Příspěvek na jiný typ topiva vám z našeho odboru nemůžeme
dát. Zkuste si příští rok prosadit větší příspěvek na činnost. Kotel určitě měnit nebudeme.
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p. Melichařík: Reklamovali jsme topení, které dělala firma STAVING 15. 10 2011. Letos už
všechny trubky tekly. Přišla firma STAVING, rozbili to a hledali, kde ty trubky tečou.
Když jsme u toho kotle, tak nikdo nás nepoučil. Ing. Skarkovi jsem říkal, že když je trubka
z kotle v průměru 32 mm a jde do trubky 68 mm, tak když paní zatopí, tak je logické, že
teplota v kotli se zvedne na 100 stupňů a aby to utlumila, tak tam musí hodit uhlí a proto to
dýmí. Kdyby byl ten kotel Viadrus univerzal, tak můžeme topit i s hnědým uhlím.
Ing. Kalužová: Pokud tvrdíte, že nikdo nebyl proškolen, tak mi to dejte písemně, jako
požadavek na proškolení. Já mám informace jiné. Co se týká trubky, tenčí, hrubší, nejsem
technik, ale ptala jsem se dvou odborníky, jestli hrubší nebo tenčí trubky můžou ovlivnit dým
z komínu, tak mi bylo řečeno, že v žádném případě.
p. Melichařík: Byli se na ten kotel podívat 2 instalatéři ze Skalice a říkali, který „blbec“ ten
kotel instaloval.
Ing. Kalužová: Zajistíme od nezávislé topenářské firmy posudek.
……………………….. podnět pro OSOM
p. Svoboda: My si stěžujeme na ten dým. Bydlíme nad kulturním domem. Je neúnosné,
co se po výměně kotle stalo. Je určitě špatně udělaný. Dýmí to, dehtuje to. Nedá se tady 3
hodiny po zatopení dýchat. Je to štiplavý kouř. Bylo by dobré pozvat nějakou specializovanou
firmu. Se starým kotlem problém nebyl.
Ing. Kalužová: To uděláme.
………………………….. podnět pro OSOM
Ing. Hrabec: Já na to dohlédnu. Samotného mě zajímá, kde je „zakopaný pes“.
….……………….. podnět pro Ing. Hrabce
Ing. Lederer: Co se týká stromu – jabloně. Jde to mimo nás. Město nemá možnost starat
se o soukromé stromy na soukromé zahradě. Pokud je to vyhlášený památný strom, tak
jde třeba přes nás požádat Agenturu na ochranu přírody, která na tu údržbu může přispět.
Může, není to povinnost. Prověřím to, ale mám dojem, že vlastník stromu s námi nejednal.
………………………….. podnět pro ŽPaZ
p. Kozel: Mám připomínku k devastování komunikací stroji zemědělského družstva, které
obhospodařuje okolní pole. Stroje vjíždějí na pole a potom zpátky na cesty kdekoliv. Měla
by se zemědělskému družstvu určit místa, kde můžou vjíždět a vyjíždět. Devastují cesty,
devastují příkopy. Běžte se podívat třeba na Baštici. Mělo by se s družstvem zahájit jednání,
aby se toto nedělo.
Kulturní dům – je úžasné, že se to opravilo, ale místní restaurace je hrozná. Skalice si
zaslouží, aby tady fungovala restaurace dobře.
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Ing. Hrabec: Restauraci jsme řešili několikrát na osadním výboru a řeknu vám to samé, co
říkám na výboru. Dejte mi jiného provozovatele hospody, kdo to bude chtít dělat. Nechám to
klidně vypovědět, uděláme nové výběrové řízení, změní se to. O tu změnu se klidně pokusím,
ale bohužel neznám nikoho, kdo by tam chtěl jít. Úplně prázdné to tam nechceme, to raději
někoho, kdo platí aspoň nájem. Pana hospodského jsem potkal dnes, jak jsem přijel. Zval mě
dovnitř a říkal, že je všechno v pořádku.
A co se týká zemědělského družstva Beskyd Agro. Jednal jsem s nimi ohledně jiné věci.
Rozorávají i pozemky, které mají v nájmu a slouží třeba někomu jako příjezdová cesta. Mají
je v nájmu za nějakým účelem. Odmítají to řešit. Myslím si, že ta dohoda bude těžká. Pro ně
je to byznys. Když jsem po nich chtěl, aby zvážili nějakou finanční spoluúčast a že bychom
někde udělali komunikaci nebo někde něco svedli, tak jsem je spíše pobavil, než inspiroval.
p. Meca: Minule jsem vznesl podnět na opravu příkopu u kostela. Děkuji, že se to udělalo,
ale mohly by se tam dát ještě betonové žlaby? Špatně se to udržuje. Já už se o ty příkopy
starám 45 let.
……………………. podnět pro DaSH
Je tady nezdravý patriotismus. Myslím, že pro Skalici město udělalo hodně.
Ing. Hrabec: Chtěl bych říct něco k tomu patriotismu. Chodím na podobné setkání třeba do
Zelinkovic. Vím, jak to probíhá v Chlebovicích nebo třeba v Lískovci. Na Skalici je pohlíženo,
že je to v podstatě šťastná místní část. Často slýchávám, že je to obec protekční. Má možná
špatného hospodského. Jsou místní části, které nemají vůbec hospodu, nemají kulturní dům.
Když se na to podíváte optikou celého města, tak ve Skalici není zle. I to, že je nás tady tak
málo o něčem svědčí. Když jsem byl před měsícem v Zelinkovicích, tak byl plný sál a všichni
křičeli. Tady je relativní spokojenost.
p. Šrámková (č.p.66): Chtěla bych ještě k cestám, Není to jen Agro Beskyd, kdo to ničí, ale
jsou to i občané. To co se děje na komunikace 774/5 jsem v životě nezažila. Je zdevastována,
není to už žádná cesta, je tam nasypaná struska. Byla jsem se ptát, jestli někdo dovolil, aby
tam ta struska byla. Nic mi nebylo odpovězeno, jenom to, že je to prostě cesta.
……………….. podnět pro DaSH
Ještě bych se chtěla obrátit na Frýdeckou skládkou, jestli by byla možnost, aby do úzkých ulic
jezdil malý popelářský vůz ne ten velký.
………………………. podnět pro ŽPaZ
Ing. Hronovský: Podíváme se na to.
p. Svoboda: Rozpadají se palisandry okolo chodníků. Bude se to opravovat?
Ing. Hronovský: Do konce dubna tady proběhne místní šetření. Projdeme to, sepíšeme
protokol a osadní výbor budeme informovat.
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p. Kvašňovská (č.p.324): Mezi p. Škrlou a novým nájemníkem (nový rodinný domek po pravé
straně jak se jede k nám k bytovce) je ujetá cesta. Zlomil se tam asfalt. Nevím, jestli je to tím,
že je tam spodní voda. Cesta je v dezolátním stavu.
……………………….. podnět pro DaSH
Ing. Hrabec: A taky to tam „smrdí“.
p. Kvašňovská: To už jsem říkala před 2 roky, že tam odněkud z vrchní bytovky vytéká voda.
A s tím se neděje nic. Dneska ten výmol na cestě je o takových 100 m níž.
Ing. Hronovský: Mám to poznačené, podíváme se na to.
p. Pešat (č.p.19): Měli jsme problém s odvodněním cesty, protože tam byly poškozené
kanálky. Přijeli, vyměnili kanálky a vyčistili odpad. Zůstala tam zábrana a značka omezení
rychlosti. Ptal jsem se, kdy odvezou. Je to tam pořád, nikomu to nechybí.
…………………….. podnět pro DaSH
Ing. Hrabec: Ing. Hronovský si to zapsal.
p. Teperová: Cesta, která zabezpečuje vjezd na hřiště je v dezolátním stavu. Je to obecná
komunikace, už jsme několikrát žádali o opravu. Byla bych ráda, kdybyste se tam zašli
podívat. Je třeba to opravit.
………………….. podnět pro DaSH
Ing. Hrabec: Nejde o to, to opravit, ale v podstatě vybudovat. Je tam navezený štěrk, je to
bez povrchu. Je to o penězích. Podíváme se na to.
p. Huml: Byla tu řeč o projektu na ul. Na Skotňu. Psal jsem ohledně toho na magistrát na
odbor DaSH. Nepřišla mi odpověď.
Ing. Hronovský: Odpověď jsme neposílali. Pokud jsme vám tu připomínku nezamítli, tak je
zapracována v projektové dokumentaci. Budete účastníkem řízení.
p. Kvašňovská: Ze spodní bytovky někdo odvezl popelnice. Měli tam 7 bytů, 7 popelnic.
Ing. Lederer: Je to běžný stav. Tam, kde je kotelna na tuhá paliva v zimě popelnice
přidáváme, na léto se to ubere. V zimě se to zase vrátí. Popelnice není na počet bytů, ale na
počet bydlících osob.
p. Pánková (č.p.178): Vznesla jsem přes osadní výbor požadavek, zda by se dal zatrubnit
příkop kolem hlavní silnice od kostela po pravé straně směrem dolů.
Ing. Hrabec: Podíváme se na to,
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ale je to všechno penězích.
Ing. Hrabec ukončil setkání s občany ve Skalici.

Zapsala: Svačinková Jana
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