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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Zahajujeme nový rok, v pořadí už
dvoutisící čtrnáctý od narození Krista.
Přeji vám jeho spokojené prožití. Pevné
zdraví, pohodu a spokojenost.
Také se pozastavujete nad průběhem
letošní zimy? Je to opravdu zvláštní a
zajímavé. Počkáme si, jak to dopadne a co
nás ještě letos čeká! Pranostiky na leden a
únor, které naleznete v tomto zpravodaji
počítají s „teplou“ zimou. Nejsou však moc
optimistické. Tak uvidíme!

POPLATKY 2014
Do konce února 2014 lze uhradit letošní
poplatky (odpady a psi), a to buď přímo na
pokladně obecního úřadu (v pokladní
hodiny) nebo převodem na účet obce
(156318090/0300), variabilní symbol je
popisné číslo domu (nemovitosti).
Pokladní hodiny: pondělí – 07:00 – 13:00,
17:00 – 19:00 hodin, úterý až pátek 07:00
–
14:30
hodin.
PROSÍME
O
DODRŽOVÁNÍ POKLADNÍCH HODIN!
Malé upozornění – pokladní hodiny nejsou
totéž co úřední hodiny. Ve středu jsou
pokladní hodiny do 14:30 hodin.
Pokud máte poplatek vyšší než 1000,- Kč,
můžete si ho rozdělit na dvě částky. Jednu
zaplatit do konce února, druhá částka musí
být uhrazena do konce měsíce června.
Výše poplatků zůstává na úrovni roku
2013. Případné dotazy vám zodpovíme na
obecním úřadě.

ODPADY V ROCE 2013
No a jak jsme na tom celkově se všemi
odpady za rok 2013? To se dočtete níže
v přehledu:
VÝDAJE
RESO (příspěvek)
56.100,- Kč
Popelnice odpad 62,8 tun 65.312,- Kč

Odpad (kontejnery) 4,45 tun 4.989,- Kč
Odpad (hřbitov) 4,70 tun
5.270,- Kč.
Nebezpečný odpad
6.615,- Kč.
Autodoprava (vše)
63.188,- Kč.
Celkem
201.474,- Kč.
PŘÍJMY
Vybrané poplatky
135.737,- Kč.
Železo
3.526,- Kč
Keramická popelnice
20.000,- Kč.
Celkem
159.263,- Kč.
Rozdíl dělá
42.211,- Kč.
Tato částka byla uhrazena z rozpočtu obce.
Byla by vyšší, pokud bychom neuspěli
v soutěži „Keramická popelnice“ (o získání
II. místa se psalo ve zpravodaji 3/2013).
Za uložení jedné tuny odpadu na skládku
platíme 1040,- korun. Proto všechny
prosím a vyzívám, snažme se co nejvíce
třídit. Do popelnic nedávejte bioodpad a
stavební odpad. Ten do komunálního
odpadu nepatří. Apeluji také na vás, kteří
máte dvě nádoby (110 l) nebo jednu (240
l), aby jste se rozmysleli, zda je opravdu
potřebujete. To, že máte velký objem
popelnic a máte zaplacen poplatek, vás nutí
plnit nádoby na maximum. Potom se dává
do nádob vše možné, což není správné. A
ještě jeden údaj: firma Biopas účtuje
autodopravu na jednu popelnici za rok
takto – (110 a 120 l) – 390,- korun, (240 l)
– 810,- korun.
Objem odpadu odváženého z obce (jen
popelnice) každým rokem stoupá. V roce
2011 to bylo 50,32 tun, v roce 2012 to bylo
58,58 tun a loni to bylo 62,80 tun. Je proto
nutné, aby každý z nás s odpady nakládal
opravdu rozumně. Všem opět moc děkuji
za poctivé třídění. V tomto roce se obecní
úřad bude snažit udělat malý krůček
k realizaci likvidaci bioodpadu. Více
informací budeme vědět později. Snad vám
budu moci více sdělit v příštím zpravodaji.
Děkuji všem za pochopení!!!!!!
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------------------------------------------------------------------------PRANOSTIKY I., II. MĚSÍC

KULTURNÍ AKCE

V lednu mráz - těší nás, v lednu voda věčná škoda.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z
polí, luk i zahrad se málo těží.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v
květnu.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v
červnu.
Únorová voda - pro pole škoda.
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.
Když na Hromnice ze střech teče, zima
dlouho se povleče.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů
moc.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o
šest neděl více.
Zelené Hromnice - bílé Velikonoce.

● Dne 15. února (sobota) zveme všechny
naše děti na „Dětský Karneval“. Začátek je
ve 14:30 hodin ve „Staré hospodě“
● V sobotu 1. března vás skaštická chasa
zve na masopustní průvod obcí s voděním
medvěda a také na masopustní zábavu
s pochováváním basy. Čas bude upřesněn.
● V sobotu 15. března se uskuteční již pátý
ročník „Josefovského koštu slivovice“.
Vzorky do soutěže můžete již nosit na
obecní úřad (sklenice o objemu 0,2 l jsou
k dispozici na oú). Čas bude upřesněn.

PUBLICITA
Dne 12. 12. 2013 se uskutečnilo „Posezení
u adventního věnce“. Akce byla
organizována obcí Skaštice za finanční
podpory MAS Jižní Haná. Setkání
proběhlo v předvánočním čase v přátelské
atmosféře. Skaštické děti a žáci zazpívali a
zahráli přítomným seniorům vánoční básně
a písně. Celkem vystoupilo 15 dětí
z Mateřské školy ve Skašticích, a 7 žáků ze
Soukromé základní školy – pobočka ZŠ
Břest. Za pomoc a vystoupení všem
děkujeme.
Partnerem akce je MAS Jižní Haná
o.p.s.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošním roce byla v naši obci vybrána
na tříkrálovou sbírku částka 10.550,- Kč.
Jménem Charity všem dárcům velké
poděkování. Dík také vedoucím skupinek a
koledníkům. Koledníci děkují za sladkosti,
které od vás dostali.

VYSÍLÁNÍ O OBCI
Dne 5. února bude Český rozhlas Brno
vysílat o naši obci. Počítá se s několika
vstupy. Nalaďte si ČR Brno - vysílač Zlín
FM 97,5 nebo Kojál – FM 106,5.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA – leden 2014
70 let – paní Zlámalová D. – č. p. 16
89 let – paní Fuksová Z. – č. p. 18
83 let – paní Mikulčíková J. – č. p. 116
Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví,
pohodu a spokojenost.
Úmrtí
Dne 30. 12. 2013 opustila naše řady ve
věku nedožitých 82 let paní Anna
Cibulková z č. p. 117.
Upřímnou soustrast rodině a příbuzným.
Bc. Richard Novák – starosta obce
Leden 2014

