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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.

Na úvod prvního letošního zpravodaje vám přeji
pohodové dny. Polovinu roku máme za sebou.
Zima i jaro v letošním roce vybočily ze svého
normálu. Snad se vydaří alespoň léto. Dětem
přejeme pěkné prázdniny a hodně zážitků.

PROBĚHLÉ AKCE
„Skaštické chase“ patří poděkování za
uspořádání tří akcí, a to „Vodění medvěda“
s ostatkovou zábavou a pochovávání basy,
„Stavění májky“ a „Kácení májky“ s večerní
zábavou. Poděkování patří také všem, kdo
přišli a podpořili svou účastí tyto akce!!
Obecní úřad také organizoval „Josefovský košt
slivovice“, Dětský maškarní den“, „Pletení
pomlázek“, „Vzpomínku na padlé rodáky v I. i II.
světové válce“ a „Dětský den“. Velké
poděkování patří každému, kdo se jakkoliv
podílel na organizaci a pomáhal s průběhem
jednotlivých akcí.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2013
Letos se naše obec již po třetí přihlásila do
soutěže „Vesnice roku“. V letošním roce šlo již
o devatenáctý ročník této soutěže. Ze
Zlínského kraje se přihlásilo 19 obcí. Z okresu
Kroměříž se účastnily jen Skaštice. Hodnotící
komise navštívila naši obec v pondělí dne 27.
května. Skaštice se umístily na čtvrtém místě a
byly oceněny „Zelenou stuhou“. Slavnostní
předávání se uskuteční v srpnu v obci Vysoké
Pole – (vítěz soutěže oceněný Zlatou stuhou).
Ocenění jednotlivých obcí je jistě jejich pýchou
a prestiží. Mimo to plynou z těchto úspěchů
také možnosti čerpání finančních příspěvků. Ze
Zlínského kraje budeme moci v letošním roce
čerpat 200.000,- korun. V příštím roce nám
bude umožněno čerpat z Ministerstva životního
prostředí 400.000,- korun. Mé poděkování patří

všem kteří, se podíleli na přípravě a prezentaci
naši obce v této soutěži.

DOTACE
V letošním roce se nám podařila získat pouze
jedna dotace, a to z Programu obnovy venkova
Zlínského kraje na rekonstrukci prvního patra
Mateřské školy. Stavební práce již započaly.
Ukončení je plánováno na polovinu srpna.
Hlavním důvodem rekonstrukce je nevyhovující
sociální zařízení. Dle hygienických norem chybí
šatny pro zaměstnance školy a hlavně výlevka.
Cena stavby by měla být 1.169.000,- korun.
Z POV ZK obdržíme 60 % dotace a 40 %
dodáme z rozpočtu obce. Výběrové řízení
vyhrála firma RooS Kroměříž.

CHODNÍKY
Další stavební akce, která bude v letošním roce
uskutečněna je předláždění chodníků – a to
v úseku od Bláhového až po Večeřovo. Při
výběru dodavatele jsme využili místo klasického
výběrového řízení elektronickou aukci. Ve
stručnosti to znamená, že přihlášení zájemci
„draží“ (směrem dolů) cenu, za kterou jsou
ochotni provést požadované práce. Takto
provedené výběrové řízení není složité, ušetří
čas i peníze. Předláždění chodníků bude
provádět SÚS Kroměříž. Akce začne druhý
týden v červenci.

HLASUJTE PRO NAŠI OBEC
Na adrese www.czregion.cz je možno hlasovat
v soutěži „O nejkrásnější obec“. Chceme vás
tímto poprosit, abyste se v rámci vašich
možností přidali k hlasujícím. Nutností je mít
připojení na internet a mailovou adresu. Dále je
potřeba se zaregistrovat na uvedeném portálu a
proklikat se k obci Skaštice. Pak již můžete
každou hodinu dát hlas naši obci.
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------------------------------------------------------------------------PRANOSTIKY NA ČERVENEC
Jaký červenec, takový leden.
Svatý Prokop hřiba nakop. (4. 7.)
Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i
kopa.
Svatá Markéta vede žence do žita.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné
žně.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se
zima zaskvěje.

KANALIZACE
Obecní úřad již několik let připravoval projekt
na rekonstrukci části kanalizace. Projekt řeší
kanalizaci v „Chalopkách“ a stoky, které vedou
přes soukromé pozemky (Jurkovi, Zaoralovi,
Vyzulovi, Fišerovi, Vodicovi, Sovovi, Štrnálovi).
Bylo vyřízeno stavební povolení a vypracována
žádost o dotaci. Tato žádost byla podána
v srpnu minulého roku. V lednu letošního roku
naše žádost i po odvolání nebyla podpořena.
Pracovníci státního fondu shledali, že náš
projekt rekonstrukce není v souladu s Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
(PRVKZK). Ihned jsme začali projednávat
s krajským úřadem změnu tohoto dokumentu.
To se zhruba po dvou měsících podařilo. Tento
jeden sporný bod byl vyřešen. Měli jsme
informace o tom, že bude v první polovině roku
možnost podávat žádosti, které byly vyřazeny
z administrace. A to se také stalo. Byli jsme
vyzváni, abychom do konce května doložili
odstranění nedostatků. Dokument byl v řádném
termínu zaslán na Státní fond životního
prostředí. V současné době čekáme na
vyhodnocení a vyjádření. Abych vám pravdu
řekl, na začátku roku jsem již nedoufal, že se
podaří získat na tento projekt dotaci. Teď se
naše šance zvýšila a doufám, že se to podaří.
Termín realizace rekonstrukce kanalizace vám
ale ještě nejsem schopen říct, protože sám

ještě nevím. Musíme počkat. Děkuji za
trpělivost.

KULTURNÍ AKCE.
Druhý ročník „Memoriálu Ivo Vymětala“ se
uskuteční dne 6. 7. 2013 na fotbalovém hřišti
v Němčících. Začátek je ve 13:00 hod. Srdečně
jste zváni.

EVIDENCE OBYVATEL-ROK 2012
Odhlášeno z trvalého pobytu – 10 osob
Přistěhováno – 5 osob
Narozených dětí – 2
Zemřelo – 5 osob
Pohyb v rámci obce – 1 osoba
Sňatek – 3 osoby

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
Leden – červen
88 let - Fuksová Zdeňka (14.1.) – č. p. 18
82 let – Mikulčíková Jindřiška (23.1.) – č. p. 116
84 let – Blahová Marie (2.2) – č. p. 51
84 let – Böserlová Anna (8.2.) – č. p. 105
81 let – Cibulková Anna (8.3.) – č. p. 117
85 let – Večeřová Marie (8.4.) – č. p. 87
83 let – Roháček Radoslav (14.4.) č. p. 129
70 let – Košuta Jaroslav (20.4.) č. p. 93
88 let – Navrátilová Květoslava (4.5.) č. p. 37
80 let – Vodicová Jaroslava (18.6.) č. p. 119
Všem jmenovaným přeje obecní úřad pevné
zdravi a hodně spokojenosti.
NAROZENÍ
Zlámal Jaroslav (4.4.) č. p. 155
Bulejko Tomáš (27.4.) č. p. 86
Rodičům, gratulujeme a přejeme, ať jejich dítě
roste ve zdraví a mají jen samou radost a málo
starostí.
Bc. Richard Novák – starosta obce
Červenec 2013

