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------------------------------------------------------------------------VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ.
Než začnete číst řádky dalšího zpravodaje, tak
chci napravit chybné informace z čísla 1/10.
Z naši obce začalo chodit do první třídy pět dětí
(bylo uvedeno čtyři). V seznamu prvňáčků
chyběla Havlíková Nikola, Skaštice 92. Dále
bylo uvedeno špatně křestní jméno ve výčtu
žáčků. Správně mělo být Kršek Jan (bylo
uvedeno Vilém). Všem se omlouvám!!!

SKLÁDKA – „Cihelna“
Jak jste již byli několikrát informováni, naše
obec zpracovala projekt na „Rekultivaci staré
skládky – Cihelna“. Záměrem bylo získat
dotace z Evropských fondů. Žádosti jsou
podávány na Státní fond životního prostředí.
První žádost, která byla podána v minulém
roce, byla zamítnuta.
Výhodou těchto fondů je, že žádost se může
podávat opakovaně, pokud je otevřena
příslušná výzva. Proto jsme žádost doplnili,
aktualizovali a podali opět. Na konci září
zasedala hodnotící komise a žádost byla
schválena. Naše obec tím získala dotaci
v hodnotě přes 13 miliónů korun. Rekultivace
by měla začít na jaře příštího roku. Jsem velmi
rád, že se tento projekt podařil. Obec tím zlepší
životní prostředí, hlavně se zabrání případné
kontaminaci podzemních vod.
Hotové je také výběrové řízení na dodavatele
stavby. Toho bude schvalovat nové
zastupitelstvo.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Umístění volební místnosti se nemění. Je
v budově Mateřské školy v přízemí vpravo.
Vedle ordinace paní doktorky. Volby se konají
v pátek 15. 10. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Pokud půjdete k volbám, musíte si vzít sebou
platný

průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas), kterým se prokážete u volební
komise. Hlasovací lístky vám již byly doručeny.
Pokud tomu tak není, prosím, ozvěte se na
číslo 724 18 70 90. Hlasovací lístky můžete
získat také přímo ve volební místnosti.
V naši obci může hlasovat pouze ten, kdo má
zde hlášen trvalý pobyt. Ostatní hlasovat
nemůžou.
Občané, kteří mají sníženou pohyblivost a
starší občané, mohou využít možnosti
hlasovat doma. Pokud máte o toto zájem,
nahlaste se do zahájení voleb na obecním
úřadě. V době voleb můžete o tuto službu
požádat volební komisi.

VOLBY 2010
V tomto týdnu nás čekají další volby.
Proběhnou současně volby do zastupitelstev
obcí a v našem okrsku také volby senátní.
Pokud nebude zvolen senátor v prvním kole,
bude následovat kolo druhé, a to v příštím
týdnu (22.10. a 23.10.). Proto dostanete ve
volební místnosti dvě obálky – žlutou a šedou.
Žlutá obálka je pro volbu senátora a do obálky
patří pouze jeden hlasovací lístek.
Šedá obálka se použije pro volbu nového
zastupitelstva naší obce. Do této obálky se
vkládá upravený hlasovací lístek se jmény
kandidátů do zastupitelstva obce. (POZOR LÍSTEK JE OBOUSTRANNÝ!!!)
Při hlasování buďte pozorní. Nesmí dojít
k prohození hlasovacích lístků, jinak jsou
vaše hlasy neplatné.
Pokud bude vyhlášeno druhé kolo senátních
voleb, pak se již hlasovací lístky nedoručují do
schránek, ale každý volič, který půjde volit i
v druhém kole, obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti.
Každý volič se může svobodně a demokraticky
rozhodnout zda půjde volit. Třeba může volit
pouze do zastupitelstva obce. Anebo do
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------------------------------------------------------------------------Senátu. Nikde není nařízeno volit do obou
institucí. Je to jen na svobodném rozhodnutí
každého voliče.

jednotlivým kandidátům, zbývajících 5
prvním pěti kandidátům ze zvolené strany)
POKUD BUDETE MÍT NĚJAKÉ NEJASNOSTI
V HLASOVÁNÍ, OCHOTNĚ VÁM JISTĚ
PORADÍ NAŠE VOLEBNÍ KOMISE.

HROBOVÁ MÍSTA
Po pěti letech se opět podepisovaly nové
smlouvy na hrobová místa. Opět se zvýšil počet
volných hrobových míst. Pokud máte zájem o
pronájem hrobového místa na našem hřbitově,
tak se přijďte informovat na obecní úřad. Cena
se odvíjí od velikosti hrobu a platí se celá
částka na dobu pěti let. V naši obci se cena
nájemného neměnila, zůstala na výši z let 2005
– 2009.

HLASOVÁNÍ PŘI VOLBÁCH
Volba senátora
Zde je hlasování jednoduché. Vyberete si
hlasovací lístek se jménem kandidáta, kterému
chcete dát hlas. Tento lístek pak ve volební
místnosti vložíte do žluté obálky. Hlasovací
lístek se nijak neupravuje a v obálce může být
pouze jeden.
Volba do zastupitelstva
Na jednom hlasovacím lístku si vybíráte vhodné
kandidáty ze všech volebních stran – v našem
případě jsou čtyři. Do zastupitelstva se volí
sedm členů.
Volit můžete několika způsoby:
1) zakřížkování strany – dáváte hlas celé
vol. straně, podpoříte jejich program a
sedm kandidátů dané strany
2) zakřížkování jednotlivých kandidátů z
více stran – dáváte hlas těmto kandidátům
(max. 7 křížků, jinak je hlas neplatný)
3) kombinace zakřížkování strany a
jednotlivých kandidátů – dáváte hlas
zakřížkovaným kandidátům, zbytek vašich
hlasů připadne prvním kandidátům ze
zakřížkované strany (např. 2 hlasy

PROVOZ HŘBITOVA NA „DUŠIČKY“
Do konce října bude hřbitov otevřen do 20.00
hodin. První týden v listopadu, a to do 7. 11.,
bude rovněž otevřeno do 20.00 hodin. Od
pondělí 8. 11. se začne zamykat od 17.00
hodin.

MAPA
Součástí zpravodaje je dodávána do každé
schránky mapa cyklotras, památek a
zajímavostí z Mikroregionu kroměřížsko.
Členem toho sdružení je i naše obec.

HLASOVÁNÍ
Podpořte naši obec svým hlasováním na
www.czregion.cz. Všem moc děkujeme.

Bc. Richard Novák, starosta obce Skaštice
Říjen 2010

