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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Uplynulo deset měsíců z roku 2013.
Řekneme si, jak ten čas letí. Den za dnem,
měsíc za měsícem. Nedávno jsme všichni
vzpomínali na naše zemřelé (lidově se
svátku říká – Dušičky). Hroby jsou nově
vysázené
dvouletkami,
vyzdobené
dušičkovou vazbou a řezanými květinami.
V tuto dobu je návštěva hřbitova, zapálení
svíce a modlitba snad „nutností“. V tuto
dobu každý z nás vzpomíná na své zemřelé
příbuzné, známé a kamarády. Je moc
dobře, že tento svátek slavíme.
Další vydání zpravodaje již držíte ve svých
rukou.

SOUTĚŽ – KERAMICKÁ
POPELNICE.
V letošní soutěži, která má za cíl podpořit
třídění odpadů v obcích a městech, jsme se
umístili na druhém místě (v kategorii –
obce do 500 obyvatel). Druhé místo =
dvacet tisíc korun pro naši obec. Všem
občanům moc děkujeme!!!!!!!!
Na každé věci je možné vždy něco zlepšit.
Proto obecní úřad prosí, žádá všechny naše
občany, aby ještě poctivěji třídili veškerý
odpad. Vyzíváme také Ty, kteří netřídí
vůbec, aby se pomaličku začali snažit. A
postupně si na tuto činnost zvykli. Naše
výzva není jen kvůli soutěži, ale hlavně jde
o životní prostředí. Čím více se vytřídí
odpadů, tím méně se odveze na skládku.
V budoucnu se počítá, že se nebudou
povolovat nové skládky. To znamená, že
až současným skládkám dojde kapacita
(budou zavezeny) bude se odpad odvážet
do spaloven. A čím více ho vytřídíme před
spálením, tím méně budeme platit. Třídění
odpadů má opravdu smysl!!!

Ještě jednou všem moc děkujeme!

KANALIZACE.
O projektu rekonstrukce části kanalizace v
„Chalópkách“ a za obecním úřadem jste
již byli několikrát informováni na
stránkách Zpravodaje. Naše žádost podaná
v 39. výzvě Operačního programu
životního prostředí (OPŽP) nebyla
podpořena z důvodu nesouladu našeho
projektu s dokumentem Zlínského kraje
(Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje). Tento nedostatek jsme na
začátku roku odstranili. V pátek 11. října
byla otevřena 53. výzva OPŽP. V pondělí
14. 10. jsme podali novou žádost o dotaci
na rekonstrukci kanalizace. Zatím je to
čerstvá informace. Jen víme, že ze
Zlínského kraje jsme jediní, kdo podal
žádost.
Pokud budeme úspěšní, a výběrové řízení
bude bez problémů, začne se se stavbou
v jarních měsících. Prosím všechny,
kterých se to týká, aby s tím počítali!!!

HLASOVÁNÍ – CZREGION.
Na adrese www.czregion.cz se hlasovalo
„O nejkrásnější obec“. Soutěž skončila dne
31. 10. 2013. Naše obec se umístila na 21.
místě. Všem hlasujícím moc děkujeme za
každý hlas! Do soutěže bylo zapojeno přes
šest tisíc obcí.

ZVONY MÍRU.
V pondělí na svátek svatého Martina 11.
11. 2013 se slaví Den válečných veteránů.
V tento den se připojíme k tzv. „Říčanské
výzvě“ a v 11:00 hodin se rozezní zvony
kostelů v naší vlasti (i zvony našeho
kostela) k uctění památky padlých v obou
světových válkách a jako výzva k modlitbě
za svět bez válek.
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------------------------------------------------------------------------ZBYTKOVÝ ODPAD
O víkendu 8. 11. (pátek) až 11. 11.
(pondělí) bude v obci přistaven kontejner
na zbytkový odpad. Žádáme všechny
občany, aby udržovali kolem kontejneru
pořádek. Vždy po sobě zametli a uklidili.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad
(pneumatiky,
elekroodpad,
barvy,
plechovky). Také do nádoby nepatří odpad,
který lze vytřídit – sko, papír, plast, železo.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!

MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTACE Z MAS JIŽNÍ HANÁ
Byla vyhlášena a otevřena (tréninková)
výzva z Místní akční skupiny Jižní Haná.
Budou podpořeny měkké jednorázové
propagační akce realizované subjektem,
který působí na území MAS Jižní Haná.
Co znamená „měkké akce“ – jedná se o
společenské, kulturní či sportovní akce
zaměřené na širokou veřejnost.
Žádosti se podávají na předepsaném
formuláři do 20. 11. 2013 do 15:00 hodin
na podatelnu MěÚ Hulín. Realizace akcí
může být v rozmezí od 29. 11. 2013 až do
28. 02. 2014. Více informací se dozvíte na
www.masjiznihana.cz.

PRANOSTIKY – LISTOPAD.
Když krtek v listopadu ryje, budou na
vánoce létat komáři.
Studený listopad - zelený leden.
Jaký listopad, takový březen.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde
o svatém Martině se vší mocí.
Když na Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje (2.11.).
Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok
dlouhé léto bude (11.11.).
Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.

Na svatého Otmara nevidět komára
(16.11.).
Svatá Cecílie sněhem pole kryje (22.11.).
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím
lednu (25.11.).
Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní
(30.11.).

KULTURNÍ AKCE.
1. Dne 16. 11. 2013 v 10:00 hodin se ve
„Staré hospodě“ uskuteční slavnostní
vítání dětí do společenství obce. Přivítáme
celkem sedm dětí – Veronika, Nathaly,
Tomáš, Jaroslav, Antonín, Jeremiáš a
Sofie.
2. Dne 12. 12. 2013 se uskuteční Sváteční
setkání u Adventního věnce. Čas bude
upřesněn. Akce je určena seniorům.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA.
JUBILEA
Srpen - říjen
Karel Fuksa, Skaštice 18 – 84 let
Zdeňka Zlámalová, Skaštice 130 – 83 let
Radomír Zlámal, Skaštice 16 – 75 let
Ludmila Černochová, Skaštice 70 – 84 let
Antonín Štěrba, Skaštice 80 – 70 let
Jiří Schmied Ing, Skaštice 77 – 70 let
NAROZENÍ
Srpen - říjen
5. 8. – Jeremiáš Novák, č. p. 43
9. 9. – Sofie Havlíčková ,č. p. 141
Rodičům, gratulujeme a přejeme, ať jejich
dítě roste ve zdraví.
ÚMRTÍ
Dne 19. 8. 2013 opustil náhle naše řady
pan Radoslav Roháček, č. p. 129.
Rodině
a
příbuzným
vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Bc. Richard Novák – starosta obce
Listopad 2013

