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------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
zima nám ukázala, co dovede. Nízké
teploty (-16ºC až - 18ºC) v naší obci byly
naposledy naměřeny v zimě 2005/2006. I
sněhová pokrývka už dlouho nebyla. Všem
vám děkuji za úklid sněhu z chodníků.
Velké poděkování patří také těm, kteří
odhrnou i něco navíc. Současně také děkuji
panu R. Zlámalovi ml. a firmě KERA
Zimčík za odhrnování místních
komunikací.

Tříkrálová sbírka 2009
Letos bylo vybráno rovných 9.000,-Kč.
(v roce 2007 to bylo 5.128,- Kč., v roce
2008 - 7.140,-) Velké poděkování od
pracovníků CHARITY, patří všem
občanům, kteří přispěli do sbírky.
Poděkování patří vedoucím skupinek
(Mach Stanislav, Novák Richard) a
samozřejmě dětem jako koledníkům
(Radim Zůvala, Jitka Zůvalová, Martin
Šiška, Tereza Kosatíková, Jonáš R. Novák,
Justýna Nováková). Jménem dětí vám
děkuji za sladkosti, které od vás dostali.

TKO 2009
Jak jste byli informováni ve Vánočním
vydání občasníku, nemění se výše
poplatku za TKO pro rok 09. Od 26. 1. 09
můžete začít platit poplatek za likvidaci
odpadu. A to v době pracovní doby
hospodářky obce: po – 8.00-12.00, 17.0019.00 hod, út - pá – 8.00-14.00 hod.
Platit poplatek můžete také složenkou nebo
přes účet. Veškeré informace získáte na
obecním úřadě.
Statistika za rok 2008: z naší obce se
vyvezlo celkem 71,03 tuny odpadu. Za
uložení na skládku bylo zaplaceno 74.160,Kč. Autodoprava firma Biopas 73.462,-Kč,
nebezpečný odpad 8.923,- Kč.
Celkem TKO za rok 2008 - 156.545,- Kč.
(vybrané poplatky - 122.325,-)

V roce 2007 to bylo celkem 152.892,korun. Jak sami vidíte, je to o něco více,
jak v roce minulém. Toto malé navýšení
bylo způsobeno nutností zlikvidovat
černou skládku u kvasných nádrží. Zde
bylo odvezeno 3,74 t. odpadu a za uložení
se zaplatilo 4.806,- korun. Odklizení a
dopravu poskytlo zdarma zemědělské
družstvo Agroječmínek s.r.o. Chropyně.
Obecní úřad jim tímto, děkuje za ochotu a
spolupráci. Pokud by se nemusela řešit
černá skládka, tak jsme na tom o něco lépe
než v roce 2007.
Výzva pro všechny – snažme se třídit co
nejvíce!!!!!
Snažme se také nedávat do popelnic
biologický odpad (posečenou trávu,
shnilou zeleninu a jiné zem. výpěstky,
apod.). Pokud máte možnost a místo,
založte si doma svůj malý kompost a tento
odpad likvidujte kompostováním.
Výsledný produkt pak můžete využít na
zlepšení půdy. Do popelnic také nepatří
stavební odpad!!!
V třídění odpadů jsme stále na posledním
místě (z členů RESO – Chropyně, Hulín,
Zářičí, Kyselovice, Žalkovice, Pravčice)

Připravované akce
Obecní úřad připravuje na 21. 2. 2009
Dětský maškarní karneval. Začátek od
14.00 hodin v tělocvičně v budově
Mateřské školy ve Skašticích.
Po dlouhé pauze se letos uskuteční Vítání
občánků v naší obci. Připravovaný termín
je na 28. 3. 2009.
Již tradičně se uskuteční 30.4. Slet
čarodějnic.
Skaštické hody pravděpodobně v termínu
10. 5. 2009.

Územní plán
Skaštice mají od 10. 10. 2008 platnou
územně plánovací dokumentaci – Územní
plán. Do celého dokumentu je možno
nahlédnout na obecním úřadě ve Skašticích
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------------------------------------------------------------------------nebo i na Městském úřadě v Kroměříži
odboru rozvoje města v úřední dny.
Územní plán slouží k rozvoji obce, určuje
místa, kde se může to nebo ono stavět.
Každý majitel (vlastník) pozemku nebo
stavby může požádat o změnu v územním
plánu. Nejbližší termín je do 30.4.2009.
Vaše žádost musí být doručena do tohoto
termínu. Žádosti doručené po tomto datu
nebudou vyřízeny. Budou se překládat až
do další změny.

Zamykání hřbitova
Ve Vánočním vydání občasníku došlo
k chybnému uvedení provozní doby
místního hřbitova. Všem se omlouvám za
nesprávný údaj a děkuji za upozornění.
Takže provozní doba hřbitova se bude
řídit letním a zimním časem a to:
Zimní čas: 7.00 – 17.00 hodin
Letní čas: 7.00 – 20.00 hodin
V době “dušičkových“ svátků bude
provozní doba do 20.00 hodin. Jsou
stanoveny služby na jednotlivé měsíce.
K výzvě obecního úřadu se přihlásilo
celkem osm obyvatel. Moc jim děkuji za
ochotu a zodpovědnost. Jsem rád, že jsou
mezi námi i občané, kteří rádi pomohou.

Ještě jedou odpady!
Přílohou vydání občasníku je informační
leták firmy REMA, která zajišťuje sběr
drobného elektroodpadu. Je zde popsáno,
co se touto cestou může třídit. Sběrný box
(nádoba) je umístěn v přízemí obecního
úřadu. Proto všichni využívejte této
možnosti co nejvíce!!!

Malá statistika za rok 2008
Pohyb osob v obci:
Odhlášeno z trvalého pobytu – osm občanů
Zemřelo – šest občanů
Narozeno – tři děti
Manželství uzavřelo – pět občanů
Přistěhovalo se – dvacet dva občanů
Pohyb v rámci obce – tři občané

Statistika obyvatel je vždy na osoby trvale
hlášeny v obci. Pokud zde někdo bydlí a
není zde hlášen k trvalému pobytu není
veden v naší evidenci!!!
V lednu - narozeno - tři děti,
- přihlášeno - sedm občanů.
- odhlášeno - dva občané

Společenská kronika
Narození:
25.4. 2008 Zdeněk Trávníček – Skaštice 94
15.10.2008 Natálie Bradová - Skaštice 124
02.12.2008 Lukáš Apolenář – Skaštice 13
03.01.2009 Amélie Bůbela – Skaštice 73
03. 01. 2009 Aneta Dubovská – Skaštice
133 – samota u Kroměříže
16. 01. 2009 Veronika Zlámalová –
Skaštice 143
Rodičům přejeme, ať jim jejich děti rostou
do krásy a dělají jim jen samou radost.
Výročí:
Alžběta Kostková – Skaštice 146 (Horní
zahrady) 19. 11. - 91.let
Anna Štokmanová - Skaštice 19
28. 12. - 70. let.
Zdeňka Fuksová – Skaštice 18
10.1 - 84. let.
Vojtěch Přikryl – Skaštice 8
31.1. – 75. let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
pohody a spokojenosti

Název občasníku.
Děkuji za vaše podněty k názvu tohoto
listu (občasníku). V příštím vydání
zveřejníme všechny vaše návrhy a
poprosím vás o hlasování. Pokud ještě
chcete, můžete svůj návrh vhodit do
schránky na obecním úřadě.
Leden 2009

Novák Richard
starosta obce

