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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Další číslo skaštického zpravodaje je na světě.
Tak nám matka příroda ukázala, jaké může
přidělat starosti. V únoru byly silné mrazy,
v polovině května přízemní mrazíky. Březen,
duben a květen skoro beze srážek, v červnu
zase přívalové deště.
Mám stále na paměti jedno přísloví: „Sucho
škody nenadělá“. I když je sucho, přece jen se
něco sklidí. Ale když je hodně mokro, vše shnije
a zplesniví a sklizeň není žádná. Určitě je ale
dobře, že přírodě nemůžeme poručit. To by
bylo zřejmě horší.

3. ROČNÍK JOSEFOVSKÉHO KOŠTU
SLIVOVICE.

Úspěšně jsme
uzavřeli třetí
ročník
Josefovského koštu slivovice v naši obci.
Letošní porota ve složení Miroslav Cibulka,
Zdeněk Štokman ml., Antonín Novák ml.,
Jaroslav Zimčík (zástupce firmy KERA), Martin
Zelinger (zástupce firmy Vokno) hodnotila
celkem 20 vzorků. Deset vzorků bylo z trnek a
deset z ostatního (směs, meruňka). A tak byly
také hodnoceny.
Umístění vzorků z trnek:
1. místo: Hladil František (Břest)
2. místo: Cibulka Miroslav
3. místo: Štěrba Antonín
Umístění vzorků ostatní:
1. místo: Konečník Zdeněk (meruňka 2011)
2. místo: Novák Richard (meruňka 2011)
3. místo: Konečník Zdeněk (durancie 2011)
Tímto chci poděkovat porotě za hodnocení
vzorků, stejně jako účastníkům, kteří poskytli
vzorky do soutěže. Děkuji také všem za pomoc,
za hladký průběh akce a organizování
pohoštění. Velký dík patří rovněž výtečným
harmonikářům.
Příští - čtvrtý ročník Josefovského koštu
slivovice se uskuteční 16. 3. 2013. Doufejme,

že se letos po suchém jaru něco urodí a sklidí,
aby se podařilo něco vyrobit a bylo co hodnotit.

VELIKONOCE 2012

Na zelený čtvrtek jsme pod pergolou hospody
na hřišti pletli „tatary“ (pomlázky). Počasí nám
letos příliš nepřálo – foukal silný a studený
severní vítr. Ale i přesto se podařilo uplést
mnoho pomlázek. Děkuji všem za účast!
Po tři dny (zelený čtvrtek, velký pátek i bílou
sobotu) chodily naše děti po obci s klepači. Je
to velmi stará tradice a mě těší , že ji naše děti
stále udržují, samy organizují a samy se
scházejí. Moc jim za toto děkuji. Poděkování
patří i vám všem za sladkosti a koruny.

DOTACE

Jak jste si všichni určitě všimli, byly v letošním
roce dokončeny dva projekty – rozšíření vodní
plochy „Plavisko“ a vysázení zeleně za
kostelem. Oba projekty jsou financovány
z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a
obecního rozpočtu. Oba projekty jsou již
zkontrolovány pracovníky Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) a oba jsou
v pořádku. Během měsíce a půl by mělo dojít
k převodu finančních prostředků na účet obce,
poté k uhrazení faktur a následné zaslání všech
požadovaných dokumentů. U „Plaviska“ musí
dojít ještě ke kolaudaci stavby a schválení
Manipulačního řádu. Na celkové uzavření
projektu máme termín až do února 2013.
V letošním roce jsme žádali o dotaci na
revitalizaci dětského hřiště v Mateřské škole,
ale žádost nebyla podpořena.
Z Operačního programu životního prostředí
nám byla schválena dotace na výsadbu
biokoridoru (větrolamu). Tato výsadba bude
provedena po pravé straně zpevněné cesty
(mezi Předními a Dubcovými hony) ke kvasným
nádržím až po remízek. Výsadba byla
naplánována pozemkovými úpravami a je
zahrnuta do územního plánu obce. Na akci
nám byla přislíbena 100% dotace ve výši
necelých 1 400 000,- korun.
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------------------------------------------------------------------------Dále se připravuje projekt na rekonstrukci
prvního patra budovy mateřské školy. Zde je
nutné vyřízení stavebního povolení a souhlasu
památkářů.

VESNICE ROKU 2012

Letos jsme se opět přihlásili do soutěže
Vesnice roku. V pondělí dne 21. 5. ráno přijela
hodnotící komise. Komisi jsme připravili ukázku
našich mladých fotbalistů, kolařů, provedli jsme
ji kolem kostela a ukázali „Plavisko“. Pak jsme
pro ni měli připravenou prezentaci toho, co se
podařilo udělat, kulturní akce apod. Byli
pohoštěni hanáckými vdolky, které nám upekla
paní Seidlová. (Tímto ji moc děkuji za ochotu.
Koláče byly výborné!)
V letošním roce se přihlásilo do soutěže 17 obcí
ze Zlínského kraje - z okresu Kroměříž mimo
Skaštic ještě Slavkov pod Hostýnem.
V pondělí 28. května se na krajském úřadě ve
Zlíně konalo vyhlášení výsledků. Zlatou stuhu a
titul „Vesnice roku“ získala obec Žlutava. Naše
obec získala tzv. (jen pomyslnou) duhovou
stuhu. Je to Cena naděje pro živý venkov a
Skaštice tím postupují do celostátního
hodnocení mezi 13 obcí takto oceněných. Na
webových stránkách www.kr-zlinsky.cz a
www.vesniceroku.cz se dovíte více informací.
Chtěl bych Vás poprosit o spolupráci a požádat
Vás o nápady a náměty v souvislosti s touto
soutěží na příští případnou účast v roce 2013.

TRADICE – PŘELOM DUBEN-KVĚTEN

Moje poznámka a připomínka se bude týkat
pouze tradice „psaní na chodníky“. A
samozřejmě se to týká těch, kdo v této tradici
pokračují. Dříve se malovaly cestičky
(malována nepřerušená čára). Vedla od domu
dívky k domu chlapce, což samozřejmě
znamenalo to, že spolu chodí.
Nápisy před domem mají vyjadřovat určitou
souvislost k obyvatelům toho domu. Je
nepasné pravidlo, že by měly být slušné a
takové, aby to i jiní občané pochopili. A další
velké pravidlo je, že nápisy se píší vápnem.

Proto prosím dotyčné osoby, aby příště nechaly
různé barvy doma a zajistily si vápno. Nápisy
psané barvou budou ještě na cestách více jak
pět let. A není poznat, který nápis je letošní
nebo byl napsán již v minulých letech. Nápis
psaný vápnem vydrží jeden až dva měsíce
podle srážek a průběhu počasí.

KONKURZ NA ŘEDITELE/KU MtŠ
Dle vyhlášky MŠMT byl dne 30. 3. 2012
vyhlášen konkurz na pozici ředitelky Mateřské
školy ve Skašticích. Dle této vyhlášky proběhlo
výběrové řízení, které bylo ukončeno 4. 6.
2012. Konkurzní komise složená ze šesti členů
hodnotila tři nabídky. Současná paní ředitelka
obhájila svou funkci na příštích šest let.

KULTURNÍ AKCE

Proběhl dětský den – chci tímto poděkovat za
spolupráci všem organizátorům a všem, kteří
jste přišli – moc děkuji!
JEZDECKÉ ZÁVODY budou 25. 8. – 26. 8.
2012 v areálu za vesnicí (Velká louka). Na tuto
akci jste JK Haná co nejsrdečněji zváni.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – pravděpodobně
1. 9. 2012 – podrobnosti a čas bude upřesněn.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILEA – duben - červen 2012
84 let – Večeřová Marie (8. 4.) č. p. 87
82 let – Roháček Radoslav (14. 4.) č. p. 129
87 let – Navrátilová Květoslava (4. 5.) č. p. 37
Obecní úřad přeje pevné zdraví!
ÚMRTÍ
Dne 7. června zemřel pan Antonín Macek (č. p.
35) ve věku nedožitých 65 let.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
NAŠIM DĚTEM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ LETOŠNÍCH PRÁZDNIN
Bc. Richard Novák – starosta obce
Červen 2012

