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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Paní zima nám ukázala svou moc. Teploty pod
– 17 º C to jsme v naši podmínkách už dlouho
neměly. A k tomu ještě severní až
severovýchodní vítr! To už je pořádná zima.
V souvislosti s mrazy jsme řešili zamrznutí vody
v šachtě u Fuksového, kde jeden den netekla
voda v hospodě. Na příčinu jsme přišli a šachtu
zajistili proti opětovnému zamrznutí. Žádná
škoda na obecním majetku nevznikla.
Další problémem, který v souvislosti s letošní
výjimečnou zimou nastal, byl pokles vnitřní
teploty místností mateřské školy. Teploty vlivem
mrazů a silných větrů klesly na 16 º C. Budova
bývalé školy je stará přes 115 let. Okna mají
také už svoje za sebou. Všechny tyto důvody
zapříčinily snížení vnitřní teploty. Po dohodě
s paní ředitelkou jsem na dva dny provoz
mateřské školy uzavřel.
Jsem si plně vědom svého rozhodnutí a vím, že
jsem způsobil některým rodičům problémy
s hlídáním jejich dětí. Ale za svým rozhodnutím
si stojím a myslím si, že dva dny zavření školky
tolik problémů rodičům zase nepřineslo.
Pro všechny nespokojené rodiče musím uvést,
že se snažíme postupně celou budovu
rekonstruovat, aby nedocházelo k podobným
situacím. (v roce 2010 – nová kuchyně, loni
rekonstrukce střechy – nutná). V dalších letech
bude nutná rekonstrukce topného systému,
elektřiny, výměna oken, izolace zdiva apod. Jak
logicky vyplývá, bude nutné školku uzavřít třeba
i na delší dobu! Proto musím rodiče už dopředu
upozornit, že to nebude jednoduché. Vše bude
záležet na možnostech získání dotací. Také
bude záležet, zda se budou práce dělat po
etapách nebo se celková rekonstrukce provede
najednou. Ale v tomto okamžiku vám nejsem
schopen podat podrobnější informace.

MASOPUST 2012
Podle ohlasů vás občanů i mého pocitu se
letošní masopust (obnovený po 12 letech) velmi
velmi vydařil. Má na tom svůj podíl i příznivé
počasí, které se umoudřilo. Na tomto místě
musím vyslovit velké poděkování naši skaštické
chase, že se tohoto úkolu shostili. Sami si to
zorganizovali a řídili. Velké poděkování patří
také všem našim i přespolním občanům, kteří
se vypravili do masopustního průvodu. Bylo
napočítáno zhruba 56 masek. Co se vypilo a
snědlo nikdo nepočítal. Jistě by toho bylo moc.
Také přebytků v podobě lihovin bylo dost.
Přispěli jste i nějakou korunou. Za vše vám
patří poděkování.
Vydařila
se
i
masopustní
zábava
s pochováváním basy. Věřím, že po takovém
úspěchu bude za rok masopust v naši obci opět
slaven a tím navážeme na zaniklou tradici
masopustního veselí. Ještě jednou všem velké
DÍK.

SMLOUVY NA ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD
Opět žádáme všechny občany, kteří
neodevzdali na obecní úřad podepsané
„Smlouvy na odvádění odpadních vod“, aby tak
co nejdříve učinili. Stačí vhodit do poštovní
schránky na budově obecního úřadu. Pokud
někomu nebyla smlouva dodána nebo ji
z jakéhokoliv důvodu nemáte, obraťte se na
obecní úřad. Bude vám dodána nová smlouva.
Jako provozovatel a majitel kanalizace a ČOV
tyto smlouvy musíme mít s vámi uzavřené.
V současné době je zpět podepsaných smluv
105 z celkového počtu 119.
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------------------------------------------------------------------------PRONÁJEM TĚLOCVIČNY A STARÉ
HOSPODY
Od nového roku vstupují v platnost nová
pravidla pronájmu nebytových prostor ve
vlastnictví obce a to 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 a osobám starším 18 let.
(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

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
Na sobotu 3. března připravujeme pro děti
„Maškarní karneval“. Akce se uskuteční ve
staré hospodě ve 14.30 hodin. Děti v maskách
dostanou občerstvení a nějaké sladkosti. Budou
připraveny soutěže a hry. Pro rodiče bude
samozřejmě nachystána také nějaká maličkost.
Jste srdečně zváni!
V sobotu 17. března se uskuteční třetí ročník
„JOSEFOVSKÉHO KOŠTU SLIVOVICE“.
Podmínky jsou následující: na obecním úřadě
jsou k dispozici skleněné láhve o obsahu 0,2
litru. Každý kdo chce přihlásit svůj vzorek
vyzvedne si na obecním úřadě dvě tyto lahve a
naplněné je opět donese zpět. Nebo může
donést svůj vzorek v jiné láhvi a na obecním
úřadě se to přelije. Každý kdo donese vzorek
obdrží zdarma vstupenku na tuto akci. Jinak se
bude vybírat vstupné 50,- korun. Program této
akce se ještě dolaďuje. K poslechu i tanci

budou vyhrávat harmoniky. Košt bude opět ve
staré hospodě. Čas bude ještě upřesněn.

PLACENÍ POPLATKU ZA TKO 2012
Pokladní hodiny na placení poplatku TKO na
rok 2012:
Pondělí: 7.30 – 12.30, 17.00 – 19.00 hodin
Úterý: 7.30 – 14.30 hodin
Středa: 7.30 – 14.30 hodin
Čtvrtek: 7.30 – 14.30 hodin
Pátek: 7.30 – 14.30 hodin
Prosíme o jejich dodržování
Děkujeme tímto všem občanům, kteří mají již
poplatek zaplacen.
Ostatní žádáme, o úhradu co nejdříve. Podle
platné obecně závazné vyhlášky 2/2011 musíte
mít uhrazeno do konce března.
Pokud by někdo chtěl platit přes účet zde je
číslo účtu: 156318090/0300 – ČSOB, jako
variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné.
Výši poplatku, prosím zkonzultujte s paní
Obdržálkovou – 573 337 357, aby nedošlo ke
zbytečným nesrovnalostem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA - únor – březen 2012
83. let – Bláhová Marie (2. 2.) č. p. 51
83. let – Böserlová Anna (8. 2.) č. p. 105
85. let – Mikulčík Jan (12. 2.) č. p. 116
80. let - Cibulková Anna (8. 3.) č. p. 117
75. let - Petřík Augustin (8. 3.) č. p. 137
(Horní zahrady)
Za obecní úřad přejeme pevné zdraví!
Během ledna až února se jeden občan přihlásil
na trvalý pobyt a jeden občan byl z trvalého
pobytu odhlášen. Nikdo nezemřel a nikdo se
nenarodil.
Bc. Richard Novák – starosta obce
Únor 2012

