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------------------------------------------------------------------------VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Již skoro měsíc trvá nový školní rok. V letošním
roce nastoupili do první třídy čtyři děti z naší
obce. Jsou to: Vilém Kršek Skaštice 96, Natálie
Trávníčková Skaštice 94, Jakub Stančík
Skaštice 108 a Jonáš R. Novák Skaštice 43
všem novým školákům přejeme hodně pohody,
ať je to ve škole baví a mají samé jedničky.
Letošní vývoj počasí nás velmi potrápil. Je to
vidět na celé přírodě a sklizni. Když to ale
srovnám s povodněmi v Čechách tak jsme na
tom podstatně líp. Těch lidí je mi opravdu líto!
Letošní rok je také posledním rokem funkčního
volebního období současného zastupitelstva
obce Skaštice. V příštím volebním období bude
mít naše zastupitelstvo sedm členů. O Vaše
hlasy se budou ucházet čtyři kandidátky
(ČSSD, koalice KDU-ČSL a nezávislí, a dvě
kandidátky nezávislých). Jména kandidátů
naleznete na www.volby.cz. Budete mít
možnost vybrat si z velké nabídky skaštických
občanů, kteří chtějí pro svou obec něco
udělat! Současně s komunálními volbami
proběhnou volby do 1/3 Senátu. Letos se to
týká i našeho obvodu.

ZMĚNA V DUCHOVNÍ SPRÁVĚ
Naše obec jak mnozí z vás jistě víte, patří pod
duchovní správu farnosti P. Marie v Kroměříži.
Posledních 19. let byla farnost spravována a
vedena řádovými knězi (OMI) v posledních
letech většinou polského původu. Na začátku
července odešly „obláti“ působit do Klokot a do
Plzně. Na jejich místo přišel do farnosti mladý
kněz českého původu P. Mgr. Vít Hlavica,
který byl jmenován farářem. Znamená to, že
spravuje po duchovní stránce i naši obec. Na
faře v Kroměříži bydlí také druhý kněz, který byl
jmenován děkanem pro děkanát Kroměříž a to
P. Vojtěch Šíma.

Pokud tedy budete potřebovat něco zařídit tak
se obracejte na níže uvedeného pana faráře.
K nám do obce dojíždí oba a pravidelně se
střídají. Bohoslužby v našem kostele zatím
zůstávají ve stejném čase a to neděle 10.30
hodin. A první čtvrtek v měsíci v 17.00 hodin
(hodina se může měnit podle letního a zimního
času)

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD U
SV. ANNY
V těchto následujících řádcích chci ještě jednou
reagovat na článek v Týdeníku kroměřížska
ohledně umístění kontejnerů na tříděný odpad u
sochy sv. Anny nebo chcete-li u autobusové
zastávky. Pokud jste tento článek četli tak jsem
byl obviněn anonymním kritikem ze znesvěcení
sochy sv. Anny. Ani mě tak nepřekvapilo to
anonymní jednání (já osobně toto jednání beru
jednání zbabělce) jako to obvinění ze
znesvěcení sochy. Všichni mě dobře znáte.
Svou víru vyznávám veřejně a nestydím se za
to, že jsem věřící a praktikující katolík. Proto
nemám pocit, že jsem se dopustil toho, z čeho
jsem byl obviněn.
Ještě na vysvětlenou: dostupnost kontejnerů se
uvádí zhruba okolo 200 m pro každého
obyvatele (nelze brát zřetel na samoty a odlehlá
obydlí). Dále je to přístup pro obsluhu
(vyprazdňování) kontejnerů. Nad nádobami
nesmí být elektrické vedení. Tyto podmínky
splňovalo místo (u zastávky) na 100% proto se
zde vybudovalo stání na nádoby. Z jedenácti
zastupitelů nebyl proti ani jeden.
A ještě jeden postřeh: kdyby se opravdu pár lidí
nevěnovalo úklidu (a to někdy denně) místa na
tříděný odpad u firmy „Vokno“ tak je zde
nanošeno takového odpadu, že by tam nebylo
k hnutí. Já osobně si myslím, že umístěním
nádob do obce není nic špatného. A to že obec
se snaží podporovat třídění odpadu je jen pro
všechny dobře. Nemáme se za co stydět!
Což dosvědčují následující řádky.
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------------------------------------------------------------------------OBHÁJENÍ DRUHÉHO MÍSTA
V SOUTĚŽI O “KERAMICKOU
POPELNICI“
Poslední srpnovou sobotu byl ve spolupráci
s Krajským úřadem Zlínského kraje a
společností EKO-KOM proveden ceremoniál
vyhlášení výsledků v soutěži o nejlepší třídiče
odpadů Zlínského kraje. Soutěž je rozdělena na
kategorie: obce do a nad 500 obyvatel a města.
Naše obec obhájila druhé místo. Toto
ocenění patří vám všem, kteří jste pochopili, že
třídění má smysl. Obec získala 20. tisíc korun a
také keramickou popelnici.
Článek (k tématu) z kroměřížského deníku je
umístěn na vývěsce u OÚ.
Ještě jednou všem moc děkujeme. A společně
pokračujme ve skvělých výsledcích. Nemáme
se za co stydět!!!

ELEKTROODPAD
Opět připomínáme, že v přízemí obecního
úřadu je umístěna plastová popelnice, do které
je možno odevzdávat drobný elektro odpad jako
např.: varné konvice, holicí stojky, elektro
hračky, mobily, klávesnice, fény a podobně.
V poslední době byly tyto odpady zase
odloženy u kontejnerů na tříděný odpad.
Prosíme Vás proto o jejich odevzdávání (vše je
zdarma) do nádoby na obecním úřadě.

STAVBA NOVÝCH KABIN
Současná budova (pokud se to takto dá nazvat)
pro fotbalový klub Skaštice je nejhorším
zázemím snad v celém okrese. Fotbalový svaz
Kroměříž již několik let uděloval výjimku
podmínkám pro hraní fotbalu v naši obci.
Výjimka platí do 30. 9. letošního roku.
Od června probíhali intenzivní přípravy na
stavbu nového zázemí. Stavba bude zahájena
na začátku října. Do konce podzimní soutěže
budou hráči v provizorních podmínkách. Jarní
soutěž bude zahájena již v novém. (bude
záležet na průběh počasí během zimních
měsíců)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození.
10. 5. 2010 – Adriana Blažková – Skaštice č. 89
11. 08. 2010 – Miloslav Feltl – Skaštice č. 81
(Horní zahrady)
Rodičům přejeme, ať jim jejich děti rostou do
krásy a dělají jim jen samou radost.
Výročí:
Navrátilová Květoslava - Skaštice č. 37
4. 5. - 85. let
Košťálová Josefa - Skaštice č. 20,
20. 5. - 70. let
Zlámalová Zdeňka - Skaštice č. 130,
1. 8. - 80. let
Fuksa Karel – Skaštice č. 18.
21. 8. – 81. let
Černochová Ludmila – Skaštice č. 70
11. 9. – 81. let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody
a spokojenosti.
Úmrtí:
18. února zemřel pan Jaroslav Blahák –
Skaštice č. 14 ve věku 61. let
20. března zemřel pan František Motal ve věku
nedožitých 80. let – Čestný občan obce
Skaštice, narozen ve Skašticích č. 40, bydlel
v Přerově
7. září zemřela paní Marie Roháčková ve věku
88. let ve Skašticích bydlela od toku 1950 na č.
84, od roku 2007 domov důchodců Kroměříž
8. září zemřela paní Milada Nesvadbová
(rozená Motalová) ve věku nedožitých 82 let,
narozena ve Skašticích č. 40, bydlela v Brně
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Pohyb obyvatel od 1. ledna do 20. září:
narození 2, úmrtí 1, odhlášení 12, sňatek 2,
přihlášení 6, pohyb v rámci obce 3

HLASOVÁNÍ
Podpořte naši obec svým hlasováním na
www.czregion.cz. Všem moc děkujeme.
Září 2010
Bc. Richard Novák, starosta obce Skaštice

