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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Do nového roku 2012 vám všem ještě jednou
přeji hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Hodně osobních a pracovních úspěchů. Ať se
vám vyhýbají nepříjemné věci a ať se vám splní
to, co si přejete!
Letošní zima je poněkud divná, že? Noční
teploty nad bodem mrazu, denní teploty kolem
osmy stupňů, v polovině ledna teploty kolem
nuly. Sníh žádný. Na jednu stranu je to dobré.
Nemáme starost s odklízením sněhu. Říkáme
si, že moc neprotopíme. Na druhou stranu se
ptáme, co to udělá s přírodou? Jak se to projeví
na půdě, na škůdcích?
Možná jsou tyto otázky zatím zbytečné! Máme
před sebou ještě zbytek ledna, celý únor a
březen. Paní zima nám může ještě svou sílu
ukázat.
První vydání skaštického zpravodaje roku 2012
vám přinese informace o tom, co bude
v letošním roce realizováno, co se připravuje a
plánuje. Nebude chybět společenská kronika a
souhrn pohybu obyvatel za rok 2011.

DOKONČENÍ PROJEKTŮ
V první polovině letošního roku budou
dokončeny dva rozpracované projekty, a to
„Plavisko“ a „Výsadba zeleně“. Náš místní
rybník „Plavisko“ by měl být dokončen do
června. Stejný termín máme i u dokončení
výsadby kolem kostela. Problémy kolem těchto
dvou projektů jsou vyřešeny. Ke spokojenosti
obce. U rybníku jsme „bojovali“ s průtahy u
stavebního povolení a také s majiteli
inženýrských sítí (bylo zjištěno, že skutečné
položení vedení nesouhlasí se zakreslením do
výkresů). U výsadby zeleně nám Státní fond
životního prostředí (SFŽP) napadl výběrové
řízení. Po našem odvolání a skoro po půl roce
jsme obdrželi dne 5. 1. 2012 stanovisko, že

našemu odvolání je vyhověno a můžeme
pokračovat v projektu. Jsem rád, že tyto
problémy byly vyřešeny a můžeme dokončit
další projekty, které jsou spolufinancovány
z fondů Evropské unie.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní tříkrálová koleda v naši obci vynesla
11.200,- korun. Všem, kteří jste přispěli, patří
jménem Charity poděkování. V obci chodili dvě
skupinky koledníků:
1. Stanislav Mach – vedoucí skupinky a
koledníci byli: Martin Šiška, Radim Zůvala a
Jonáš R. Novák.
2. Richard Novák – vedoucí skupinky a
koledníci byli: Tereza Kosatíková, Justýna
Nováková a Jáchym Novák
Také všem jmenovaným patří poděkování za
jejich ochotu a pomoc!
Jménem koledníků vám děkuji za sladkosti a
ovoce, které jsme od vás obdrželi při koledě!
A ještě pohled do minulých let sbírky:
2011 – 10.200,- korun
2010 – 7.478,- korun
2009 – 9.000,- korun
2008 – 7.140,- korun
2007 – 5. 128,- korun

PLACENÍ POPLATKŮ NA ROK 2012
Od 9. ledna lze platit na pokladně OÚ ve
Skašticích poplatky za odvoz a likvidaci tuhého
komunálního odpadu (TKO) a psy. Letos byl
navýšen poplatek pouze u TKO. Poplatek za
psa zůstal stejný.
Pokladní hodiny:
Pondělí: 7.30 – 13. 00, 17.00 – 19.00 hodin
Úterý až pátek: 7.30 – 14.30 hodin
Prosíme o dodržování pokladních hodin!!!
Uhradit poplatek můžete i na účet obce vedený
u pobočky ČSOB: 156318090/0300, var.sym. -
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------------------------------------------------------------------------vaše popisné číslo. O výši poplatku se prosím,
informujte na obecním úřadě!

CO PŘIPRAVUJEME LETOS!
Připravujeme žádost o dotaci na nové dětské
hřiště, které by mělo vzniknout ve dvoře
mateřské školy. Žádost bude podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Chtěli bychom podat žádost o dotaci na
projektovou přípravu obnovy a využití naši
kulturní památky – bývalé budovy školy. Projekt
by měl obsahovat plán na celkovou
rekonstrukci budovy, rozvody plynu, elektřiny,
vody apod. A další posudky a průzkumy.
V letošním roce by mělo dojít k rekonstrukci
sociálního zařízení v mateřské škole.
Dále bychom chtěli vybudovat parkoviště u
kabin.
Vyřizují se stavební povolení na rekonstrukci
ulice „Sódní“, kanalizace v chaloupkách a
kolem OÚ, dále na novou výstavbu RD
v lokalitě „Zavráčí“.
V letošním roce nás čeká dražba posledního
podílu (1/32) na popisném čísle 62. Pokud vše
proběhne hladce, tak dojde k demolici této
nemovitosti.
Opět se přihlásíme do soutěže „Vesnice roku“ a
také budeme všichni očekávat výsledek ve
třídění odpadu v soutěži o „Keramickou
popelnici“

SMLOUVY NA ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
Opět žádáme všechny občany, kteří
neodevzdali na obecní úřad podepsané
„Smlouvy na odvádění odpadních vod“, aby tak
učinili do 15. 2. 2012. Pokud někomu nebyla
smlouva dodána nebo ji z jakéhokoliv důvodu
nemá, obraťte se na obecní úřad. Bude vám
dodána nová smlouva.

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY A STARÉ
HOSPODY
Od nového roku vstupují v platnost nová
pravidla pronájmu nebytových prostor ve
vlastnictví obce – tělocvičny a staré hospody.
Cena za pronájem tělocvičny je jednotná, a to
50,- korun na hodinu. Platí pro všechny
žadatele o pronájem – ať už je to občan nebo
firma. Tento prostor se bude pronajímat pouze
ke sportovním účelům (výjimka bude platit pro
akce pořádané obcí a místními spolky).
Stará hospoda se může pronajímat jak místním
občanům tak cizím i firmám.
Cena je následující:
Místní: 400,- korun/ jedna akce
Cizí: 800,- korun/jedna akce
Firmy: první hodina 500,- korun a další
započatá hodina 100,- korun

POHYB OSOB V OBCI V ROCE 2011
Přihlášeno k trvalému pobytu: 10 osob
Odhlášeno z trvalého pobytu: 11 osob
Narození: 2 děti
Úmrtí: 2 osoby
Rozvod: 1x
Sňatek: 1x
Pohyb v rámci obce: 2 osoby

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
87 let – Fuksová Zdeňka (14. 1.) č. p. 18
81 let – Jindřiška Mikulčíková (23. 1.) č. p. 116
75 let - Libuše Navrátilová (31. 1.) č. p. 120
Za obecní úřad přejeme pevné zdraví!
ÚMRTÍ
Dne 14. prosince zemřel po těžké nemoci pan
Ivo Vymětal ve věku 46. let.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast
Bc. Richard Novák – starosta obce
Leden 2012

