OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Písařov a Bukovici
č. 4 (říjen), ročník 2013
Oznámení
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny parlamentu České Republiky
Starosta obce Písařov podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 25. října 2013

od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
dne 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
Písařov
je volební místnost
zasedací síň Obecního úřadu v Písařově čp. 80
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Písařově.
ve volebním okrsku č. 2
Bukovice
je volební místnost
stará škola – čp. 6
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Bukovici.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).

4.

Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.

6.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.

SMS INFO KANÁL OBCE
Od listopadu 2013 obec Písařov zřizuje SMS INFO kanál pro občany. Bližší informace a přihlášení a odběru
SMS zpráv budou zveřejněny na webových stránkách obce Písařov: www.pisarov.cz
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ODPADY
 V úterý 22.10. proběhne svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný
odpad (barvy, oleje, autobaterie, zářivky, elektrospotřebiče, atd.)
připravte na obvyklá místa do 7,30 hodin.
 Svozové dny pro druhé pololetí roku 2013:
22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 31.12.
 Od měsíce října je na sběrném místě u obchodu umístěn kontejner na
sběr oděvů, obuvi a textilu. Do kontejneru lze vkládat bytový textil,
oděvy, obuv a hračky. Odložením Vašeho nepotřebného oblečení, obuvi
a hraček posloužíte dalším lidem. Pomáháte nejen ekologickému
využití, ale i vytvářet nová pracovní místa po celé zemi.

INZERCE
Kominictví Jaroslav Vrabec bude provádět v naší obci čištění komínů. V případě zájmu nahlaste požadavek do
24.10.2013 v úřední dny na OÚ Písařov. Prohlídky a čištění komína budou probíhat 30.10.2013.
Mezinárodní a vnitrostátní doprava – MICHAL SCHMIDT Autodoprava, Písařov 86, tel. 739 622 518.
Topení, voda – BULÍN @ SYN, Písařov 187, tel. 737 414 912, 737 447 431. E-mail: ludekbulin@seznam.cz
Kadeřnictví Petra Davidová – Jurenková nabízí veškeré kadeřnické práce za bezkonkurenční ceny, které nenajdete
nikde v okolí (např. stříhání od 35 Kč, barvení vlasů od 150 Kč, melírování vlasů od 200 Kč, …). V případě zájmu
provedu kadeřnické práce i v pohodlí Vašeho domova. Kontakt: 605 932 721
Kadeřnictví Markéta Macejáková. Věnujte krásný dárek k Vánocům vašim blízkým a přitom si udělejte krásný den
sama pro sebe. Připravili jsme pro vás dny proměn. Jedná se o vlasovou úpravu, líčení a focení ve dnech: 28.10.,16.11. a
23.11.2013 v salonu Krásná paní v Králíkách (v prostorách České spořitelny). Předem je třeba se objednat nejpozději
týden před termínem. Na tel. 734 404 586
Pedikúra a epilace voskem – Stanislava Vicencová, tel. 732 183 332
Pneuservis – Jan Langhammer, dále nabízí montáž závěsných zařízení, tel. 603 387 537
Finanční poradenství (stavební spoření, úvěry, pojištění) – Kamil Pilíšek, tel. 608 433 784
Obecní úřad Písařov, tel: 583 440 072, fax: 583 440 072, e-mail: obec.pisarov@seznam.cz , http://www.pisarov.cz
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