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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Informací není nikdy dost, proto je na světě již
páté vydání skaštického zpravodaje. V něm se
dovíte o soutěži ve třídění odpadů, o volbách
do krajského zastupitelstva, dále o možnosti
přečíst si hlášení rozhlasu na webových
stránkách obce, o změně jízdního řádu a další
informace.

KERAMICKÁ POPELNICE.

buď žádný nebo jeden až tři hlasy. Chtěl bych
poděkovat naší okrskové volební komisi za
jejich odvedenou práci v době voleb a za
rychlé a bezchybné sečtení výsledků.
Zastupitelstvo kraje mělo ustavující zasedání
dne 8. 11. 2012 a hejtmanem byl zvolen opět
MVDr. Stanislav Mišák (ČSSD). Krajská rada je
složena z: ČSSD – 12 zastupitelů, KSČM – 9
zastupitelů a SPOZ (Zemanovci) – 4
zastupitele.

Soutěž byla letos vyhlášena pošesté. V tomto
klání se sleduje množství vytříděného odpadu
za určité období (druhé pololetí roku 2011 a
první pololetí roku 2012). Pozorní čtenáři vědí,
že naše obec v minulých letech získala třikrát
druhé místo (finanční odměna za tři roky 60
tisíc korun). Proto jsme velmi potěšeni
z letošního prvního místa. Velmi dobře si
uvědomujeme, že toto ocenění bychom jako
obec nezískali bez pomoci vás všech poctivých
občanů, kteří pravidelně a poctivě třídíte. Za
vaši ochotu jsme pro vás připravili malý dárek,
který obdržíte v příštím roce při placení
poplatku TKO. Finanční odměna pro obec je
30.000,- korun. Ještě jednou vám všem za
celý obecní úřad děkuji!!!!!

HLÁŠENÍ ROZHLASU.

KRAJSKÉ VOLBY.

Od 9. 12. 2012 dochází k drobným úpravám
jízdního řádu firmy KRODOS BUS a.s., která
zajišťuje autobusovou obslužnost naši obce.
Protože dochází k úpravě časů odjezdů u
některých linek (až o pět minut dříve), věnujte
prosím tomuto pozornost, aby vám neujel
autobus.
Takže změny od 9. 12. 2012: linka 6 (první
autobus do Kroměříže) bude odjíždět již 5:08
hodin (odjezd o 2 min. dříve), linka 4 (třetí
autobus do KM) – nový odjezd již 6:21 hodin
(odjezd o 5 min dříve), linka 12 (osmý autobus
do KM) – nový odjezd již 16:09 hodin (odjezd o
5 min dříve), a poslední změna je u autobusu,
kterým naše děti jezdí do školy do Břestu –
bude odjíždět o tři minuty později v 7:01

Volby do krajského zastupitelstva zlínského
kraje se uskutečnily 12. a 13. října 2012.
Podrobné informace získáte na webu
www.volby.cz. Za naši obec jen několik
základních informací: zapsaných voličů bylo
308, k volbám se dostavilo 125 voličů, volební
účast 40,58 %, platných hlasů bylo 121.
Získané hlasy pro jednotlivé strany: ČSSD 26
hlasů – 21,48%, KDU-ČSL 26 hlasů – 21,48%,
KSČM 24 hlasů – 19,83%, ODS 8 hlasů –
6.61%, Nezávislí 7 hlasů - 5,78, STAN a TOP
09, Volte Pr. Blok – 6 hlasů – 4,95%, Strana
zelených 4 hlasy – 3,30% ostatní kandidující
politické strany a uskupení získaly v naši obci

Již více než půl roku si můžete přečíst zprávy
z hlášení obecního rozhlasu na webových
stránkách obce Skaštice (www.skastice.cz), a
to v odkazu „Hlášení místního rozhlasu“.
V tomto odkazu budou zapsány všechna
hlášení typu prodeje zboží, různých informací
obecního úřadu, pořádání kulturních akcí apod.
Nebudou se zapisovat nedělní hlášení o konání
fotbalových utkání. Hlášení se zapisují v pořadí
dle data vyhlášení. Není nic mazáno, takže si
můžete z historie hlášení zjistit např. cenu kuřic
u jednotlivých dodavatelů.

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU.
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------------------------------------------------------------------------hodin. Ostatní linky zůstávají beze změny.
Další změnou od platnosti nového jízdního řádu
(která se nás ani tak moc netíká) je, že na
železniční trati Břeclav – Přerov - Bohumín se
ruší levostranný provoz a začne platit provoz
pravostranný. Na této trati se jako jediné
v republice ještě jezdilo vlevo.

VOLBY - PREZIDENT ČR.
Začátkem příštího roku, přesněji 11. a 12.
ledna 2013, se budou konat vůbec první přímé
volby prezidenta České republiky. Pokud
nebude zvolen prezident v tomto termínu, bude
se konat druhé kolo o dva týdny později, a to
25. a 26. ledna 2013. Volební místnost bude
umístěna (již tradičně) v budově Mateřské
školy, v přízemí, vedle knihovny. Každý z voličů
se musí prokázat platným průkazem totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas). Proto si
zkontrolujte platnost svých dokladů. Volební
místnost bude otevřena v pátek od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin
(platí pro první i případné druhé kolo voleb).

PRANOSTIKY NA LISTOPAD.
Jaký listopad, takový březen.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to
známka příští neúrody.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce
létat komáři.
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
Když Kateřina už po ledě chodívá, Eva potom
blátem oplývá.
Počasí o svaté Alžbětě (19. 11.) povídá, jak
bude v létě.
Když na svatého Ondřeje (30. 11.) sněží, sníh
dlouho na polích leží.
Sníh svatého Ondřeje žitu velmi prospěje.

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHL.
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.
Na zasedání zastupitelstva obce Skaštice dne
14. 11. 2012 byla schválena nová Obecně
závazná vyhláška číslo 1/2012 o místních

poplatcích. Její platnost začne 1. 1. 2013.
Změna oproti minulé vyhlášce je, že splatnost
poplatku za TKO je do 28. února (dříve byla do
konce března). Ceny jsou následovné:
1) u nemovitosti, kde bude jedna popelnice (o
objemu 110 litrů nebo 120 litrů), tam budou
poplatníci platit cenu 350,-/občan;
2) u nemovitosti, kde budou dvě popelnice (o
objemu 110 litrů nebo 120 litrů) nebo jedna o
objemu 220 litrů, tam budou poplatníci platníci
cenu 450,-/občan;
3) Ostatní 750,- korun.
Ostatní poplatky se nemění. Celé znění OZV o
místních poplatcích najdete na webových
stránkách obce Skaštice.

SVOZ ODPADU PŘELOM ROKU.
Svozová firma Biopas oznamuje termíny svozu
odpadu na přelomu roku 2012 – 2013. Poslední
svoz odpadu v roce 2012 bude 18. prosince.
První svoz odpadu v roce 2013 bude 2.
ledna.

KULTURNÍ AKCE.
Již tradičně navštíví naši obec a naše děti sv.
Mikuláš se svojí družinou čertů a andělů.
Návštěva je hlášena na 5. prosince
v podvečerních hodinách. Máte-li zájem o
návštěvu, prosím nahlaste to na obecním
úřadě.
Vánoční besídka se seniory s vystoupením dětí
z mateřské školy ze Skaštic se uskuteční dne
18. 12. 2012 v 15.30 hodin ve staré hospodě.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA.
Říjen – listopad
V tomto období není žádný jubilant.
Proto obecní úřad přeje všem, kteří v tomto
období mají nebo měli narozeniny a svátek
hodně pohody, zdraví a spokojenosti.
Bc. Richard Novák – starosta obce
Listopad 2012

