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OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ
KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJÙ
Starostka obce Václavovice podle zákona è. 130/
2000 Sb. § 27, odst.1

v budovì Základní koly Václavovice. Adresa: Základní
kola, Obecní 150, Václavovice.
oznamuje
3) Volièi bude umonìno
1) Volby do zastupitelstev hlasování, jestlie prokáe
krajù se konají:
svoji totonost (platným obv pátek 12. 10. 2012 v èanským prùkazem, cestovdobì od 14.00  22.00 hod.
ním pasem) a státní obèanv sobotu 13. 10. 2012 v ství. Je mono volit i na volièdobì od 8.00  14.00 hod.
ský prùkaz.
2) Místem konání voleb ve
4) Volièi budou dodány nejvolebním okrsku è. 1 je voleb- pozdìji 3 dny pøede dnem koní místnost, která se nachází nání voleb hlasovací lístky.

V den voleb voliè mùe obdret hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5) Upozoròujeme obèany,
kteøí se z váných zdravotních dùvodù nemohou zúèastnit voleb a pøesto by chtìli vyuít volebního práva, nech
tuto skuteènost oznámí Obecnímu úøadu ve Václavovicích
(tel. 596 833 028) nebo èlenùm OVK v den voleb (tel.
do volební místnosti 734 442
020).

Sdruení øímskokatolických vìøících
a Obec Václavovice Vás zvou na

oslavy svátku sv. Václava
 Dne èeské státnosti
28. 9. 2012
V 9.00 hod. bude slouena slavnostní me
svatá v kostele sv. Václava ve Václavovicích
hlavním celebrantem bude P. Mgr. Leo Ryka, SDB

za kadého poèasí bude u kostela hrát dechová
hudba a bude pøipraveno obèerstvení,
za pøíznivého poèasí budou u kostela atrakce
pro dìti.

V 17.00 hod. se v kostele
uskuteèní koncert duchovní hudby
v provedení uèitelù a ákù
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì
Na varhany zahraje pan Pavel
Rybka skladby Bacha,
Pachelbela, Janáèka a Widora.
Dále zazní skladby Purcella,
Byrda a Morleyho v podání
zobcových fléten.

Vstupné na koncert je dobrovolné
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Minigrant 2012

V rámci projektu Minigrant 2012 bylo za schválenou
èástku spoleèností ArcelorMittal ve výi 10 000 Kè nakoupeno vybavení kolní kuchyòky Z Václavovice. Jedná se o kuchyòský robot
Moulinex, zásobník na nápoje, podnos na hrníèky, hrníèky pro áky i uèitele Z,
utìrky a dalí drobné vybavení pro kolní kuchyòku
jako jsou noe, prkénka,
misky, nabìraèka a odpadkový ko.

Milí rodièe a pøátelé koly,

v návaznosti na získání
ji dvou firemních grantù,
díky kterým jsme zrenovovali 20 starých stolù a letos poøídili 20 nových lavièek,
jsme poádali Obecní úøad o
finanèní dar ve výi 20 000
Kè na renovaci zbývajících
starých stolù a lavic. Finanèní dar byl schválen, take
vás zveme ke spoleèné akci:
v pátek 21. 9. 2012 od 16
hod. na dvoøe Obecního úøadu Václavovice budeme opravovat stoly a lavice (demontá, montá starých desek a
kovových konstrukcí, jejich

brouení a nátìr, apod.). Pokraèovat budeme v sobotu
22. 9. 2012 od 9 hod.
Materiál a pracovní pomùcky zajistíme, doporuèujeme si vzít dobrou náladu,
prac. rukavice, pøíp. roubováky (+), klíèe è. 10.
Uvítáme, kdy s námi pøiloíte ruku k dílu a podaøí
se nám spoleènými silami
zrenovovat posezení, které
se vyuívá ve Václavovicích
na kulturních i sportovních
akcích, poøádaných nejen
SRP, ale i jinými sdrueními a Obecním úøadem.

Montáe
antén

l
l

rekonstrukce anténních systémù

dodávky a montáe satelitních systémù,
vèetnì systémù na více druic a více TV
l

digitalizace televizního pøíjmu
l

televizní a satelitní rozvody

Tel.: 774 540 148  Tomá Kouník

Zároveò jménem vás vech
dìkujeme zastupitelùm obce
za
schválení
finanèního
daru.
Výbor SRP Václavovice

Masáe

u Vás doma
Masér s dlouholetou
praxí provádí:
 Relaxaèní
 Sportovní
 Anticelulitidové
masáe s ozónovým
zábalem + masá
chodidel
 Baòkování

Lubomír Pala

Pod Køíem 481,
Václavovice,
MT 774 318 983
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