OBECNÍ ÚŘAD SKUHROV
582 41 Skuhrov 48
E-mail: o.skuhrov@tiscali.cz
Telefon 569 458 290

INFORMACE PRO OBČANY OBCE SKUHROV
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás touto cestou informovali o aktuální situaci v naší obci:
1. Zastupitelstvo
Složení zastupitelstva pro následující čtyřleté období: starosta – Jaroslav Jambor,
místostarosta – Zdeněk Pavlas, členové – Petr Bláha, Radek Blažek, Jiří Jambor,
Zdeňka Pavlasová, Ing. Monika Zondervanová
2. Problém s nedostatkem pitné vody
Všichni víte, že se obec neustále potýká s nedostatkem pitné vody. Studna, která zásobovala
Skuhrov vodou od šedesátých let, již téměř žádnou vodu nedává, prameny vyschly. Je to dáno
především klimatickými změnami (dlouhodobě neprší a zimy jsou bez sněhu). V letošním
roce byl v Hájích vybudován nový vrt. Zatím není připojen na elektřinu a do vodovodního
řádu. Ale je již zpracován projekt a zažádáno o stavební povolení. Děláme vše pro to,
abychom letošní zimu přečkali bez dovážení vody v cisternách. S tím vším souvisí i cena
vody, která je po vyúčtování skutečných nákladů pro letošní rok stanovena na 19 Kč za m3.
Navýšení nákladů je především z důvodu vyšší spotřeby el. energie pro čerpání vody ze
stávajícího vrtu. Doba, kdy voda tekla do vsi ze studní téměř zadarmo, je bohužel pryč.
Věříme, že se nový vrt v Hájích podaří připojit co nejdříve a vody bude dostatek. Zároveň
bychom chtěli všem občanům poděkovat za pochopení situace a důsledné šetření vodou.
3. Rok 2018 – co se podařilo:
Vrt v Hájích: celkové náklady 390 800 Kč, z toho činila dotace ze Státního fondu životního
prostředí 312 640 Kč.
Multifunkční hřiště: celkové náklady: 889 581 Kč z toho dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj 527 969 Kč. Na hřišti je možné provozovat tyto sporty: malá kopaná, tenis, volejbal,
nohejbal, basketbal, florbal, házená. Správce hřiště je pan Josef Doležal. Aby nám hřiště
dlouho sloužilo, je třeba dodržovat provozní řád.
Veřejná zeleň u školy a v parku na návsi: celkové náklady: 818 862 Kč, z toho dotace
ze Státního fondu životního prostředí je 294 824 Kč. Park za školou slouží dětem ze školy i
veřejnosti. Je zde altánek, trampolína, prvky z vrbového proutí, jezírko, šplhací sestava,
skluzavky, ohniště aj. Dále se zde nachází útočiště pro zvířátka (hmyzí hotel, domek pro
ježka, ptačí budky apod.) Součástí tohoto projektu je realizace květinového záhonu na návsi v
parku. Žádáme občany, aby ve vsi dodržovali zásady slušného chování a majetek neničili.
Zasíťování stavebních parcel: v současné době probíhá výstavba inženýrských sítí k novým
stavebním parcelám v lokalitě „K Lučicku“. Jedná se o přípojky vody, zemního plynu a
kanalizace. Předpokládané náklady: 1 576 806 Kč bez DPH, z toho dotace z Kraje Vysočina
127 000 Kč. Přípojky elektřiny již provedl ČEZ na své náklady.
4. Rok 2019 – co nás čeká:
Zprovoznění vrtu na pitnou vodu. Tzn. přívod el.energie k vrtu, napojení na vodovodní řád,
úpravna železa a manganu. Předpokládané náklady: 2,5 mil. korun, budeme žádat o dotaci
(odhad výše dotace je 70 - 80%).
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Rybník „Rybniště“. Odbahnění a rekonstrukce bezpečnostního přelivu. V současné době je
zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a podána žádost o dotaci.
Přepokládané náklady: 2 mil. Kč.
Tělocvična ZŠ Skuhrov. V současné době je zpracována projektová dokumentace a
zažádáno o vydání stavebního povolení. Předpokládané náklady jsou 12 mil. Kč. Čekáme na
vyhlášení dotace. Bez dotace se stavba nebude provádět (rozpočet obce na to nestačí).
Tak jako v předchozích letech budeme i v roce příštím pokračovat v pořádání kulturněspolečenských akcí, které se setkaly s příznivými ohlasy (letní kino, dětské dny, rozsvícení
vánočního stromku apod.)
V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat obecní úřad (telefonicky, mailem či
osobně). Více informací je na webu obce www.skuhrov-hb.cz
Vážení spoluobčané, děkujeme za projevenou důvěru, přejeme vám všem především pevné
zdraví a spokojený život v naší obci.

20. listopadu 2018
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