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------------------------------------------------------------------------VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Na úvod vánočního a také posledního čísla
v roce 2013 Skaštického zpravodaje již tradičně
jeden příběh s názvem:
POJĎ KE MNĚ
Malá Maruška se už dokázala postavit a začala
popocházet kolem nábytku. Pak se odvážila a
pustila se sama dopředu. První samostatné
kroky samozřejmě provázely pády a odřená
kolínka, jak to u malých dětí bývá.
Maminka pak obvykle rozevřela náruč a říkala:
„Pojď ke mně“.
A maličká se k ní přibatolila, maminka si ji vzala
na klín a objala ji.
Potom se jí ptala: „Jsi moje holčička?“
Maruška přes slzičky pokyvovala hlavou.
K tomu maminka dodávala: „Moje nejmilejší
milovaná Maruška?“ A holčička opět
přikyvovala, ale už s úsměvem. Nakonec
maminka říkala: „Mám tě moc ráda, pořád,
navždycky, ať se děje co se děje!“
Široký úsměv, ještě jedno objetí a dítě se
spokojeně mohlo dát na další malou výpravu.
Ještě v době, kdy bylo Marušce pět let, se
občas opakovala scéna „pojď ke mně“ – po
nějakém odřeném koleně nebo zranění citů a
někdy i při ranním pozdravu nebo při přání
dobré noci.
Jednou prožívala maminka velmi náročný den,
byla unavená, nazlobená a nervově vyčerpaná.
Skličovaly ji starosti spojené s péčí o
domácnost, manžela, pětiletou dcerku a dvě
dospívající děti i s prací, kterou vykonával
doma během dne. Pokaždé, když se ozval
telefon nebo když někdo zvonil u dveří, musela
přerušit práci, která měla být ten den hotová.
Odpoledne při dalším přerušení už nevydržela
a utekla do pokoje, aby se tam nerušeně
vyplakala.
Maruška ji hledala, a když ji našla, přiběhla k ní
se slovy: „Jsi moje maminka?“ Maminka se

slzami pokývala hlavou. „Moje nejmilejší
milovaná maminka?“ A maminka se už usmála
a kývala hlavou.
„Mám tě moc ráda, pořád, navždycky, ať se
děje co se děje!“
Široký úsměv, ještě jedno objetí a maminka se
mohla dát zase do práce.
(Úsměvy pro duši, B. Ferrero, str. 20)
KDO MILUJE, BUDE MILOVÁN!

-----------------------------------------------------VÁNOCE V NAŠEM KOSTELE
Úterý 24. 12. – mše svatá „Půlnoční“ ve
21:00 hodin. Po ukončení obřadů cca ve 22:00
hodin společné zpívání koled před kostelem (s
muzikou) .
Středa 25. 12. – Boží hod vánoční – mše svatá
v 10:30 hodin.
Čtvrtek 26. 12. – druhý svátek vánoční, svátek
sv. Štěpána. Od 13:00 do 14:00 hodin možnost
volné prohlídky skaštického betléma a vánoční
výzdoby kostela.
Neděle 29. 12. – mše svatá v 10:30 hodin.
Středa 1. 1. - Nový rok – mše svatá v 10:30
hodin.
Jménem duchovního správce – naši obce - otce
Víta jste všichni srdečně zváni na společné
prožití slavnostních bohoslužeb.
Po ukončení bohoslužeb ve dnech 24., 25. a
26. prosince si můžete domů odnést betlémské
světlo.
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------------------------------------------------------------------------Již tradičně na začátku nového roku proběhne
v naší obci tříkrálová sbírka. A to v neděli 5.
ledna 2014 v odpoledních hodinách.

2. Potkají se dva kluci:
„Kam jdeš?“
„Na třešně.“
„Ale vždyť je zima.“
„To nevadí, mám rukavice.“

VYHLÁŠKY 1/2013 a 2/2013

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Úmrtí
Dne 18. 11. zemřela ve věku 90 let paní
Silvestra Skácelová, rodačka naší obce, rozená
Navrátilová z č. 43. Žila v Kroměříži.
--------------------------------------------------------------

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Zastupitelstvo obce Skaštice schválilo na svém
23. zasedání v pondělí 16. prosince dvě nové
vyhlášky. První se týká pohybu psů na
veřejném prostranství a určení místa pro volný
pohyb psů. Tato vyhláška je úplně nová a
stanovuje se v ní, že na všech místech
veřejného prostranství musí být pes na vodítku
(bez výjimky). Volné venčení je možné jen na
dvou místech v obci (viz příloha vyhlášky).
Druhá vyhláška se týká určení poplatků a
stanovení výše jednotlivých poplatků na příští
rok. V této vyhlášce dochází jen ke
kosmetickým úpravám. Výše všech poplatků
zůstávají na úrovni roku letošního.
Doporučuji všem, aby se s vyhláškami
seznámili (zvláště majitelům psů). Vyhlášky
budou vyvěšeny na webových stránkách obce
(www.skastice.cz). V současné době jsou obě
vyhlášky vyvěšeny na úřední desce u obecního
úřadu.

Jubilea listopad - prosinec
70 let – pan Jiří Vodica – Skaštice č. 115,
(26. 11.),
84 let – paní Marie Motalová – Skaštice č. 15
(10. 12.),
84 let – paní Vlastimila Seidlová – Skaštice č.
72 (12. 12.),
82 let – paní Bohumila Marčonková – Skaštice
č. 102 (22. 12.),
75 let – paní Anna Štokmanová – Skaštice č.
19 (28. 12.).
Dne 15. 11. oslavila svých 90 let rodačka naší
obce paní Amálie Mieržwinská, rozená
Kubišová z č. 82.
Jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně
spokojenosti.

Od pondělí 23. prosince 2013 do 1. ledna 2014
bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání
řádné dovolené. Otevřeno bude od 2. 1. 2014.
Děkujeme za pochopení!
Paní MUDr. Křiváčková oznamuje svým
pacientům, že její ordinace bude uzavřena od
pondělí 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014. Rovněž
čerpání řádné dovolené!

Vážení spoluobčané, přejeme vám všem
pokojné prožití vánočních svátků. Dětem
přejeme bohatého Ježíška. Vánoční svátky
nejsou jen o tom hmotném, ale také o tom,
co se nedá vidět a chytit. Narození Ježíše
Krista je oslava nového začátku, zrození
naděje, pokoje a radosti.

NĚCO K SILVESTRU!

Krásné vánoční svátky a všechno dobré
v roce 2014 přeje všem našim obyvatelům
zastupitelstvo obce Skaštice.

1. Dva kluci nastoupili do vlaku a jeden se pro
jistotu ptá průvodčího: „Dostanu se tímto
vlakem do Plzně?“
„Ne nedostaneš!“
A druhý se přidá: „A já?“

Prosinec 2013
Bc. Richard Novák – starosta obce

