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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Jsme skoro na konci prázdnin. Letní dny
s teplotami okolo 30 ºC některým vyhovují
a některým dělají vrásky na čele! Pro ty,
kteří tráví svůj volný čas u vody nebo jsou
na dovolené, ideální období. Pro sklizeň
obilovin a řepky je takové počasí také
velmi příznivé. Žně se prostě letos
zemědělcům vydařily.
Další vydání zpravodaje vám přinese
informace z činnosti zastupitelstva a
obecního úřadu.

POVODNĚ 2013
Zastupitelstvo obce schválilo na svém
zasedání dne 19. června finanční dar obci
Vraňany (Středočeský kraj, okres Mělník)
ve výši 10.000,- korun na likvidaci
povodňových škod. Stejná částka byla
schválena také pro obec Komňa (Zlínský
kraj) na likvidaci škod, které způsobila
blesková povodeň. Obě obce již výše
uvedené částky obdržely. Z obou obcí
došly děkovné dopisy a srdečné pozdravy.
Prostřednictvím zpravodaje, vyslovuji
velké poděkování všem našim občanům,
kteří se zapojili do sbírky ošacení, lůžkovin
a jiného materiálu. Sbírka byla předána
občanskému
sdružení
„Diakonie
Broumov“ - organizátor sbírky.

ENERGIE
Jistě každý z vás již četl nebo slyšel
(televize, rádio), jak se jednotlivá města a
obce snaží ušetřit na spotřebě plynu a
elektřiny. Snaží se nakupovat na burzách,
mění dodavatele podle nejnižší ceny za
jednotlivou komoditu. Každá z variant má
své klady a zápory. I naše obec byla
oslovena několika takovými společnostmi.
Po diskuzi a zvážení pro a proti se

zastupitelstvo obce rozhodlo vstoupit ve
smluvní vztah s firmou „Energie pod
kontrolou“. Firma smluvně zabezpečuje
převážně pro obce a města nákup energií a
další poradenství v této oblasti. K vybrání
této firmy nás vedlo také to, že firma
připravuje možnost pomoci i jednotlivým
občanům. Po domluvně s firmou vám včas
oznámíme datum a místo besedy, na které
se dovíte více.

DEMOLICE DOMKU č. 62
V měsíci červenci proběhla demolice
(spíše už jen odvoz odpadu a suti) domku
č. 62 (u Plaviska). Poslední obyvatelé
domek opustili v roce 2010. Vydražením
jednotlivých podílů obec Skaštice získala
tuto nemovitost do svého vlastnictví. Po
vyřízení všech náležitostí u Katastrálního
úřadu v Kroměříži jsme požádali o
demolici této nemovitosti. Na odvozu suti
a odpadu spolupracujeme s Autodopravou
Vodica a panem Radkem Zlámalem ml.
Odpad je odvážen na skládku do Nětčic a
stavební suť na recyklační linku do
Lutopecen.
O dalším využití této plochy rozhodne
zastupitelstvo do konce roku.

HLASUJTE
OBEC

PRO

NAŠI

Na adrese www.czregion.cz je možno
hlasovat v soutěži „O nejkrásnější obec“.
Chceme vás tímto poprosit, abyste se
v rámci
vašich
možností
přidali
k hlasujícím. Nutností je mít připojení na
internet a mailovou adresu. Dále se musíte
zaregistrovat na uvedeném portálu a
proklikat k obci Skaštice. Pak již můžete
každou hodinu dát hlas naši obci. Soutěž
končí 31. 10. 2013. Prosíme o podporu
naši obce. Všem hlasujícím moc děkujeme
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------------------------------------------------------------------------za každý hlas. V současné době jsme na
20. místě a v seznamu je přes šest tisíc
obcí.

PRANOSTIKY NA SRPEN.
Jak Bartoloměj zavaří, tak se podzim
podaří. (24. 8.)
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim
máme naději.
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
Ať si kdo chce, co chce říká, v srpnu ještě
do rybníka.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří
(10. 8.)
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z
toho radost vosy.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě
sněhu.
Na Marie Nanebevzetí, prvních vlaštoviček
loučení. (15. 8.)
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Z počátku-li srpen hodně hřeje, budoucí se
zima sněhem skvěje.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.

KULTURNÍ AKCE
Dne 24. 08. 2013 se uskuteční tradiční
„DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE“.
Tato akce je organizována Hospodářskou
komorou Kroměříž a Zlínským krajem.
Naše obec se každým rokem zúčastňuje
krojovaného
průvodu
městem.
Nevynecháme ani tento rok. Pokud by
někdo z občanů měl zájem se průvodu
zúčastnit, je srdečně vítán.
Ve dnech 31. 08. – 01. 09. (sobota a
neděle) se uskuteční také již tradiční akce,
a to „JEZDECKÉ ZÁVODY VE
SKAŠTICÍCH“. Pořadatel JK Haná
srdečně zve všechny občany.

NOČNÍ KLID!!?
V poslední době dochází k velmi častým
stížnostem ze strany občanů na rušení
nočního klidu. Proto upozorňujeme, že
každý, kdo pořádá oslavu doma nebo
v jiných prostorech (třeba i v obecních), je
povinen dodržovat noční klid. Porušení
tohoto ustanovení je přestupkem.
Pro upřesnění: noční klid platí od 22:00 do
06:00 hodin.
Prosím, chovejme se jako lidé a buďme
k sobě ohleduplní. Děkuji.

EVIDENCE OBYVATEL
Leden – červen 2013
Odhlášeno z trvalého pobytu – 3 osoby
Přistěhováno – 5 osob
Narozených dětí – 2 děti
Pohyb v rámci obce – 5 osob
Sňatek - 1x

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
Červenec
V měsíci červenci nebylo žádné jubileum.
Proto přejeme všem narozeným v měsíci
červenci pevné zdraví, pohodu a
spokojenost. To samé platí pro všechny,
kdo slaví svůj svátek např. Anny, Jakubové
apod.
NAROZENÍ
Červenec
6. 7. - Antonín Vymětal č. p. 108
Rodičům, gratulujeme a přejeme, ať jejich
dítě roste ve zdraví a mají jen samou radost
a málo starostí.
Bc. Richard Novák – starosta obce
Srpen 2013

