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------------------------------------------------------------------------VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Uplynuly krásné podzimní dny plné slunce a
krásného počasí – proţili, jsme krásné babí
léto! Rok se nám blíţí ke svému konci. Za těch
deset měsíců se hodně událo a uskutečnilo.
Pokusím se v tomto zpravodaji popsat a
zhodnotit několik nejdůleţitějších akcí.

DOTACE

Letošní rok se zapíše do historie naši obce
jako nejštědřejší v rámci dotací za celé naše
působení na radnici. Posuďte sami:
Rekultivace skládky: dotace 15, 2 mil.
Výsadba kolem kostela: dotace 0,5 mil
Rozšíření „Plaviska“: dotace 0,95 mil.
Oprava střechy Mtš: dotace 0,71 mil.
Celkem 17. 360 000,- korun!!!
Čísla mluví sama za sebe. Není co dodat. První
tři dotace jsou z operačního programu Ţivotního
prostředí a určité procento jde také z peněz
Evropské unie.
Největší akce, Rekultivace staré skládky
„Cihelna“, je ukončena, čeká nás závěrečné
„papírování“.
Na rybníku „Plavisko“ by se mělo začít během
několika dní.
S výsadbou zeleně je to trošku komplikované.
Státní fond ţivotního prostředí měl připomínku
k výběrovému řízení na dodavatele akce a
pozastavil projekt. Obec se proti tomuto
rozhodnutí odvolala, protoţe je přesvědčena,
ţe ţádnou chybu při výběrovém řízení
neudělala.
Oprava střechy bývalé školy je také ukončena.
Dotace byla poskytnuta Zlínským krajem
z Programu obnovy venkova. Náklady činily
celkem 1.193 000,- korun – Zlínský kraj
715 000 tisíc korun, obec 478 000,- tisíc korun.

KULTURNÍ AKCE

Během roku se pořádalo několik kulturních akcí
- tradičně Slet čarodějnic a letos obnovená
tradice stavění máje, dále pak akce pro děti, na

zelený čtvrtek – pletení pomlázek, rybářské
závody, setkání se skaštickými seniory a
v neposlední řadě ţehnání sochy P. Marie u
transformátoru, kamenného kříţe u Večeřového
a nové budovy šaten pro fotbalisty a hospody.
Všechny akce se podařily a já bych chtěl
jménem obecního úřadu všem, kteří se
nějakým způsobem zapojili do pořádání a
organizování z celého srdce poděkovat!!!
Fotodokumentace z akcí je na našich webových
stránkách www.skastice.cz.

SOUTĚŽ „VESNICE ROKU“

Naše obec se do této soutěţe přihlásila vůbec
poprvé. Bylo nutné vyplnit přihlášku a vytvořit
prezentaci o naši obci. Hodnotící komise přijela
v květnu a prošla se naší obcí. Výsledek jiţ
všichni znáte. Byli jsme oceněni Diplomem za
udrţování lidových tradic a byla nám udělena
odměna ve výši 20.000,- korun. K tomuto
úspěchu nám napomohla hlavně paní
Zlámalová z domu č. 16 a její soukromé
muzeum. Tímto ji ještě jednou moc děkuji.

SOUTĚŽ VE TŘÍDĚNÍ ODPADU
„KERAMICKÁ POPELNICE“

Jiţ po třetí se naše obec umístila v této soutěţi
na druhém místě s udělením finanční odměny
ve výši 20.000, - korun. Moc Vám děkuji za
třídění odpadu. Je to velmi zodpovědné a
hlavně prospěšné. V současné době je zájem o
všechny tříděné odpady a odbyt je plynulý a
pravidelný. Naše obec je jedna ze zakládajících
dobrovolného svazku s názvem RESO. A právě
toto sdruţení jiţ po mnoho let pracuje na svozu
a třídění odpadů. V letošním roce se také
podařilo dosáhnout na dotace a svazek získal
z Operačního programu Ţivotní prostředí
peníze na nové svozové vozidlo a nádoby na
tříděný odpad. V naši obci máme také několik
nových nádob z této akce.
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------------------------------------------------------------------------Ještě jednou Vám všem děkuji za příkladný
přístup ke třídění odpadů. Toto druhé místo
jsme vybojovali společně. Moc DÍK!!!

FOTBAL VE SKAŠTICÍCH

V letošním roce se fotbalový klub rozšířil na tři
muţstva. Novými hráči jsou naše děti, které
začaly hrát jako mladší ţáci. Vedou je Lukáš
Motal a Zdeněk Konečník ml. Našim novým
hráčům přejeme hodně úspěchů.
Pak máme muţstvo Skaštice B a Skaštice.
Fotbalový klub Skaštice je tedy velmi aktivní
spolek v obci. Během sezóny je o nich kaţdý
týden psáno v Týdeníku a ostatních
tiskovinách. Poděkování za obecní úřad patří
všem, kdo se o chod fotbalového klubu stará.

ZMĚNA VE SLOŽENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Dne 29. 8. 2011 rezignoval na svůj mandát
v zastupitelstvu obce Skaštice pan Ing. Mgr.
Zdeněk Stančík. Dle zákona o volbách do
zastupitelstev obcí vznikl ke dni 30. 8. 2011
mandát prvnímu náhradníkovi z kandidátky za
ČSSD panu Karlu Fuksovi, Skaštice č. 148.
Odstupujícímu zastupiteli za obecní úřad
děkujeme za jeho práci a sluţbu pro občany,
kterou vykonal, a nastupujícímu přejeme hodně
úspěchů.
Současné sloţení zastupitelstva obce:
Bc. Richard Novák – starosta
Svatava Pobořilová – místostarostka
Marcela Zůvalová – předsedkyně finanční
komise
Antonín Sova – předseda kontrolní komise
Karel Fuksa – člen zastupitelstva
Antonín Štěrba – člen zastupitelstva
Jaromír Přikryl, Dis – člen zastupitelstva

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILEA – od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2011
86. let – paní Zdeňka Fuksová (leden), paní
Květoslava Navrátilová (květen).
84. let – pan Jan Mikulčík (únor)
83. let – paní Marie Večeřová (duben)
82. let – paní Marie Blahová a Anna Böserlová
(obě únor), pan Karel Fuksa (srpen), paní
Ludmila Černochová (září).
81. let – pan Radoslav Roháček (duben), paní
Zdeňka Zlámalová (srpen).
80. let – paní Jindřiška Mikulčíková ( leden)
75. let – nikdo
70. let – pan František Hyánek (březen), pan
Michael Mikuš (září), paní Ludmila Přikrylová
(září), pan Zdeněk Štokman (říjen).
Všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví
NAROZENÍ – 2011 do října
Tomáš Brada č. 6 (březen) a Karolína Pokorná
č. 76 (duben)
Rodičům přejeme hodně radosti a málo
starostí.
ÚMRTÍ – do 10. 10. 2011
Dne 11. 4. 2011 zemřela nejstarší občanka
Skaštic – paní Alţběta Kostková Skaštice č.
146 (Horní Zahrady) ve věku 94 let.
Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Listopad 2011
Bc. Richard Novák, starosta obce Skaštice

