*** Volby ***

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí

Zprávy z České
6. číslo/září 2014

Občasník

*** Sběr odpadů v obci Česká ***

Starostka obce Česká podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Česká se uskuteční
dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v obci Česká je volební okrsek s místností pro
hlasování v obecní sokolovně v České, Česká 1.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky)
nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit
podle § 4 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb.(platným průkazem o povolení k pobytu, jestliže je
zapsán obecním úřadem do dodatku stálého seznamu voličů).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Česká
( tel. 541 232 126) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
Ing. Jana Chiniová
starostka obce
Zpravodaj obce Česká, září 2014, Ev. Č. MK ČR E 21297.
Vydává OÚ Česká nákladem 440 vý sků.
Redakční rada: Ing. J. Chiniová, Ing. V. Tichý , L. Mičánková, A. Jordanová

Neprodejné
zpravyzceske@seznam.cz

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
20. září 2014
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je možno
odevzdat:
rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd.
Do kontejneru nepatří - stavební odpady a odpady ze zahrad!!!
NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno
odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z
těchto odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd.
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství,
telefony..atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.

*** Dětský den ***

*** Akce pro děti a rodiče ***

*** Úklid obce Česká ***

*** Plánované akce v listopadu – prosinci 2014 ***
15.11. 2014 ‐ Koncert Ukulelistů v obecní sokolovně
23.11. 2014 ‐ Jarmark v sokolovně v České
28.11. 2014 ‐ Výroba vánočních ozdob v sokolovně v České
30.11. 2014 ‐ Čedivadlo a pohádka „O baculatém království“
5.12. 2014 ‐ „Mikulášská nadílka“
12.12. 2014 ‐ „Vánoční posezení s důchodci“ v sokolovně v České
20.12. 2014 ‐ Starostův pohár v kopané
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