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------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
Další číslo našeho občasníku je na světě.
Naleznete zde informace o získaných
dotacích za letošní rok. Dále připravované
investiční akce na další roky.
Návrhy na název tohoto listu a další
potřebné zprávy.

Odpady (všeobecně) 2009
V letošním roce byl proveden v jarním i
podzimním termínu sběr starého textilu,
nebezpečného odpadu, elektroodpadu a
dalších komodit. Také proběhlo přistavení
velkooběmových (celkem 4 ks) kontejnerů
v naší obci. Proběhl sběr starého železa. Na
tříděný odpad je v naši obci umístěno 19
nádob (šest nových, zatím jen provizorně
umístěných). Budou se zřizovat nová
„hnízda“ a to u zrcadla a v Horních
zahradách. Nádoby u firmy Vokno budou
postupně rozmístěny jinde a místo se zde
zruší. A to jen pro neukázněnost těch
občanů, kteří si pletou toto místo se
smetištěm a odkládají sem vše, co jim
překáží. Vy, co chodíte často kolem tak
víte, o co jde. Proč může být pořádek u
nádob za kostelem a u Vokna ne?
Problém je v každém člověku. Ten kdo je
pořádný bude pořádný stále. A stejně to je i
s lajdákem.
Znova všem připomínám, že v naši obci
třídíme plast, papír, sklo bílé a barevné,
plechovky a nápojový karton. A to každou
komoditu zvlášť. Všechny jmenované
odpady se dávají do nádob (ne vedle
nádob). Veškeré další odpadky patří do
popelnice nebo do kontejneru na zbytkový
odpad apod.

Název občasníku.
Došlé návrhy:
-Zpravodaj
-Skaštický zpravodaj
-Obecní list

-Obecní zpravodaj
-Skaštický list
-Skaštické listy
-Nový Skaštičan
-Skaštice News
-Novinky ze Skaštic
-Skaštický Junior (Senior)
-Skaštický sport
-Skaštice pro Tebe
-Skaštice a Já
-Skaštice na jaře (v létě, v adventu ….)
-Skaštický Herald
-Hlas Skaštic
-Me sme me Skaštice
-Skaštické zvláštní vydání
-Skaštický občan
-Skaštické Okénko (Vokénko)
Zde je nepřeberné množství nápadů. Tak
vás všechny prosím o vybrání toho
nejlepšího. Prosím hlasujte!!! Lístky
můžete vhazovat do schránky na obecním
úřadě.
Všem předem děkuji.

Získané dotace v roce 2009
1. – Oprava budovy radnice – výměna
oken a zateplení budovy. Tato akce je
podpořena z Programu obnovy venkova
Zlínského kraje. Celkové náklady
650.000,- korun. Ze Zlínského kraje obec
obdrží celkem 375.000,- dotace a 125.000,bezúročné půjčky. Mimo podporu bylo
provedeno nové teplovodní topení a
vymalování místností.
2. – Zřízení místa CZECH Point- dotace
z ministerstva vnitra celková výše dotace
je 79.837,- korun - pořízení nové
počítačové sestavy na obecní úřad.
3. - Dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na restaurování kamenného kříže
směrem na Kroměříž. Celková cena je
120.000,- korun dotace je 84.000,- zbytek
z rozpočtu obce.
4. – Dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje na restaurování kamenného kříže u
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------------------------------------------------------------------------„Plaviska“ Zde je dotace 60.000,- korun
Celková cena je 120.000,-

Připravované projekty a žádosti
1. Koncem září byla podána žádost i
s projektovou dokumentací do Operačního
programu životního prostředí na
rekultivaci staré skládky „Cihelna“. Pokud
naši žádost schválí a podpoří tak by se
měla skládka příští rok rekultivovat.
2. Připravuje se podání další žádosti taktéž
do Operačního programu životního
prostředí na rozšíření vodní plochy
„Plavisko“. Zatím je hotova projektová
dokumentace.
3. Hotova je také projektová dokumentace
na zřízení „Sběrného dvora“ v naší obci.
Musí se vyřídit stavební povolení a dořešit
odkup pozemku na sběrný dvůr.
4. Pracuje se na projektové dokumentaci ke
stavebnímu povolení na stavbu
„Sportovně - kulturního centra“ zde je již
vyřízeno a proběhlo územní řízení.
5. Pokračuje se s vyřizováním stavebního
povolení na rekonstrukci kanalizace v
„Chaloupkách, za obecním úřadem“a také
křižovatky.
6. Ve fázi přípravy projektové
dokumentace je celková rekonstrukce ulice
„Soudní“

Webové stránky obce.
V novém „kabátě“ jsou také webové
stránky naší obce. Adresa zůstala stejná a
to: www.skastice.cz
Postupně se budou doplňovat. Výzva pro
podnikatele a firmy v naši obci. Pokud
mají zájem o umístění loga a kontaktu na
webové stránky, aby nás navštívili na
obecním úřadě.

To, že třídit odpad je důležité a prospěšné
nikomu nemusíme opakovat. Všem Vám
kdo třídíte je to jasné. Vám také patří velké
srdečné poděkování za tuto ochotu a
pomoc. Vaší snahou a pílí se naše obec
umístila na druhém místě v soutěži o
„Keramickou popelnici“. Soutěž je
vyhlašována Zlínským krajem a
společností EKO-KOM. Obec obdržela
20.000,- korun, keramickou popelnici a
drobné upomínkové předměty.
Na druhém místě jsme se umístili v rámci
celého Zlínského kraje z obcí do 500
obyvatel.
Takže ještě jednou Vám všem moc
děkuji za vaši snahu a píli.
Společně zabojujme o první místo!!!

Společenská kronika
Narození:
25. 3. 2009 Matyáš Blaha-Skaštice 113
21. 4. 2009 Ella Blešová-Skaštice 138
20. 5. 2009 Martina Vyzulová-Skaštice
111
5. 10. 2009 Jan Šiška-Skaštice 38
Rodičům přejeme, ať jim jejich děti rostou
do krásy a dělají jim jen samou radost.
Výročí:
Bláhová Marie – Skaštice 51, 2. 2. - 80. let
Böserlová A. - Skaštice 105, 8. 2. - 80. let
Mikulčík Jan – Skaštice 116, 12.2 - 82. let
Janovský Fr. – Skaštice 99, 10.3. -70. let
Novák Ant. – Skaštice 53, 4. 4. - 70. let
Večeřová M. - Skaštice 87, 8. 4. - 81. let
Navrátilová K. – Skaštice 37, 4. 5. - 84. let
Fuksa K. – Skaštice 18, 21. 8. – 80. let
Černochová L. – Skaštice 70, 11. 9. – 80.
let.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti
Listopad 2009

Třídění odpadu

Bc. Richard Novák
starosta obce

