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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Prázdniny utekly jak voda. Věřím, že jste si
během vaší dovolené odpočinuli a načerpali
nové síly.
Dětem opět nastal nový školní rok. Z naši obce
nastoupily do první třídy dvě děvčata: Michaela
Šiblová (p. č. 130) a Linda Neuwirtová (č. p.
125). Holčičkám přejeme, ať se jim ve škole líbí
a mají samé jedničky.

SBOHEM PRÁZDNINY

TJ Skaštice a obec Skaštice pořádaly pro naše
děti akci na ukončení prázdnin s názvem
„Sbohem prázdniny“. Původní termín, který byl
stanoven na 1. 9. 2012, byl zrušen kvůli
špatnému počasí. Akce pak byla přeložena na
pátek 7. 9. 2012. Naši aktivitu podpořil také
Zlínský kraj, a to osmi tisíci korunami.
Já bych chtěl touto cestou moc poděkovat
všem za pomoc při organizaci – jednotlivým
pomocníkům na stanovištích a všem kdo
pomáhali s úklidem. Všem ještě jednou velký
dík.

VOLBY
DO
ZASTUPITELSTVA
ZLÍNSKÉHO KRAJE

V pátek 12. října od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 13. října od 8.00 do 14. 00 hodin 2012
se uskuteční v celé naší vlasti volby do
jednotlivých krajských zastupitelstev, v jedné
třetině obvodů se bude volit také senátor
(v našem obvodu Kroměříž se senátor volit
nebude, byl zvolen před dvěma lety).
Volební místnost bude umístěna v budově
Mateřské školy ve Skašticích č. p. 32 v přízemí
vedle knihovny. Sadu hlasovacích lístků (bude
jich 22) dostanete do svých schránek. Pokud by
se nedopatřením takto nestalo, hlasovací lístky
si můžete vyzvednout na obecním úřadě do 11.

října nebo je v době voleb obdržíte ve volební
místnosti. Volby do krajských zastupitelstev
upravuje zákon č. 130/2000 Sb.
Volební komise bude ve složení: Marcela
Zůvalová – zapisovatelka, a členové – Josef
Jurka, Věra Fuksová, Ing. Irena Obdržálková,
Markéta Nováková a Antonín Štěrba.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisy o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (to znamená
doma). Pokud by někdo z občanů chtěl tohoto
využít, může se obrátit na starostu obce anebo
pak na předsedu místní volební komise.
Ve volební místnosti obdrží každý volič úřední
obálku (šedé barvy), do níž vloží pouze jeden
hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku
může zakroužkovat nejvíce čtyři své vybrané
kandidáty a obálku s jedním hlasovacím lístkem
vhodit do volební urny.
Každý volič je povinen prokázat se platným
průkazem totožnosti. Proto si nezapomeňte vzít
sebou občanský průkaz popř. cestovní pas.
Případné dotazy k letošním volbám zodpoví
starosta obce nebo v době voleb předseda a
členové okrskové volební komise.
Krajské zastupitelstvo svými strategickými
plány na různých úrovních ovlivňuje chod
celého kraje, potažmo i chod každé obce. Může
rozhodovat o zrušení nebo vyhlášení dotačních
programů pro obce nebo jiné organizace a
společnosti. Tak jako obce mají svůj zákon,
podle kterého se musí řídit, tak i kraje si musí
ze zákona plnit své povinnosti.
Chtěl bych vás všechny vybídnout k účasti na
volbách. Máte velký výběr. Můžete vybírat
z kandidátů místních nebo kandidátů z jiných
bývalých okresů Zlínského kraje a tím ovlivnit
život v naší obci.
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------------------------------------------------------------------------MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA – JIŽNÍ
HANÁ

Jak jste již mohli zjistit z regionálního tisku,
vznikla dne 3. 9. 2012 místní akční skupina
(MAS) s názvem Jižní Haná. Zakládajícími
členy jsou obce, města, podnikatelé a
neziskové organizace. Členů je celkem 18.
Zástupci obcí a měst jsou: Chropyně, Skaštice,
Hulín, Tlumačov a Kvasice, kteří jsou propojeni
společnými hranicemi katastrů. Podnikatelé a
neziskové organizace (členové) musí mít sídlo
nebo působnost na území výše jmenovaných
obcí. Z obce Skaštice to jsou TJ Skaštice a pan
Radomír Zlámal.
Cílem „MASky“ mimo jiné bude čerpání dotací
v dalším plánovacím období, a to 2014 až
2020. Založení této společnosti je první krok.
Následovat budou ostatní. Čeká nás v tomto
svazku hodně práce na přípravě dokumentů.
Máme na to zbytek roku 2012 a celý rok 2013.

KANALIZACE

Během měsíce července jsme zpracovávali
žádost o dotaci na stavbu (rekonstrukci) části
kanalizace v obci. Akce je nazvána „Obec
Skaštice – rekonstrukce kanalizačních stok A,
AD, AE“. Na začátku srpna byla tato žádost
podána na Státní fond životního prostředí
v rámci 39. výzvy Operačního programu
životního prostředí, prioritní osy 1. Zatím
nemáme žádné informace o úspěchu nebo
neúspěchu naši žádosti. Ale pokud bychom
uspěli, tak se stavba rozběhne pravděpodobně
v druhé polovině příštího roku. Proto žádám
majitele nemovitostí (č. p. 55, 57, 65, 94, 76,
101, 102, 119, 145) aby s tím počítali. Při
stavbě dojde k omezení také nemovitostí v
„Chalópkách“
Příprava rekonstrukce této části kanalizace se
již táhne skoro deset let. Byl bych rád, kdyby se
tato akce podařila úspěšně dokončit. Bude to
určitě nejsložitější stavební akce za posledních
deset let.

PARKOVIŠTĚ U KABIN

Ke konci srpna začala stavba parkoviště pro
osobní automobily u kabin fotbalistů. Cena
stavby je 397 tisíc korun bez DPH. V mediích
se objevila omylem cena stavby 640 tisíc korun.
Při telefonickém rozhovoru s novinářem jsem
uvedl cenu stavby okolo 460 tisíc včetně DPH
(přesně jsem si to nepamatoval a byl jsem
mimo úřad, abych si ověřil cenu stavby). Pak se
v sobotním vydání deníku objevila částka 640
tisíc korun. A omyl byl na světě. Za tento omyl
se omlouváme.

PROSBA

V předposledním týdnu měsíce září byla
provedena oprava komunikace „Za humny“ od
Zlámalového č. p. 155 až po firmu Kera. Obecní
úřad Skaštice, žádá všechny občany a hlavně
zemědělce, aby ji zbytečně neničili. Za
pochopení Vám děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ – červenec – září 2012
1. září – Nathaly Hejčová, Skaštice 119
26. září – Veronika Apolenářová, Skaštice 13
Obecní úřad gratuluje rodičům a přeje hodně
zdraví a radosti.
JUBILEA – červenec - září 2012
82 let – Zdeňka Zlámalová (1. 8.) č. p. 130
83 let – Karel Fuksa (21. 8.) č. p. 18
83 let – Ludmila Černochová (11. 9.) č. p. 70
Obecní úřad přeje pevné zdraví!
ÚMRTÍ – červenec – září 2012
Dne 1. července zemřela paní Libuše
Zlámalová (č. p. 85) ve věku 64 let.
Dne 24. srpna zemřel pan Jan Mikulčík (č. p.
116) ve věku 85 let
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Bc. Richard Novák – starosta obce
Říjen 2012

