Èíslo 9

14. 10. 2013

OZNÁMENÍ
O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY
PARLAMENTU ÈESKÉ REPUBLIKY

Starostka obce Václavovice
podle zákona è. 247/1995 Sb.
§ 15, odst.1

o z n a m u j e
1. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se konají:
v pátek 25. 10. 2013 v
dobì od 14.0022.00 hod.
v sobotu 26. 10. 2013 v
dobì od 8.0014.00 hod.
2. Místem konání voleb ve
volebním okrsku è. 1 je volební místnost, která se nachází v
budovì Základní koly Václavovice.
Adresa: Základní kola,
Obecní 150, Václavovice.

Omluva

Omlouváme se vem
obèanùm za neúèast
atrakcí pro dìti
na pouti
dne 28. 9. 2013.
Aèkoliv bylo ve
pøipraveno a
domluveno,
kolotoèáøi bez omluvy
nepøijeli,
ani nereagovali na
ur gence.
Obecní úøad

3. Volièi bude umonìno
hlasování, jestlie prokáe
svoji totonost a státní obèanství (platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem).
Je mono volit i na volièský
prùkaz.
4. Volièi budou dodány nejpozdìji 1 den pøede dnem konání 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. è.
596 833 028) nebo èlenùm
OVK v den voleb (tel. è. do volební místnosti 734 442 020).
Václavovice, 9. 10. 2013
Ing. Magda Pustková
starostka obce

PAMÁTKA ZESNULÝCH
 DUIÈKY
U Obecního úøadu ve Václavovicích
ve støedu 23. øíjna a ve ètvrtek 24. øíjna 2013
od 9.00 do 17.00 hod.
p r o b ì h n e

prodej vìncù, misek, svíèek
a vekerého zboí k památce
zesnulých
ivé chryzantémy
ivé vìnce z
o thuje
o ze smrku
o z tisu

Vìnce si také mùete objednat na zakázku na tel. èísle
604 154 879, nebo na e-mailu: kvetinymarta@seznam.cz
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Úklid domácností a ehlení prádla

Nabízím slubu úklid domácností (mytí oken, utírání prachu, vytírání, vysávání) a ehlení prádla
u Vás doma. Rychle a kvalitnì. Tel. 775 386 022.
o Václavovický informátor è. 9 / 2013

Sbìr tøídìného komunálního odpadu
Váení obèané obce VÁCLAVOVICE,
firma .A.S.A., spol. s r.o., ve spolupráci s
Obecním úøadem pro vás v souladu s poadavkem
zákona o odpadech è. 185/2001 Sb. a obecnì závaznou vyhlákou organizuje sbìr nebezpeèného
odpadu, velkoobjemového odpadu a výkup papíru
formou pojízdné sbìrny. Pojízdná sbìrna bude
pøistavena v termínu a na tìchto stanovitích:

DO KONTEJNERU NEPATØÍ
 krejèovský odpad, pinavé, roztrhané, nepouitelné obleèení, koberce a matrace.
.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740
739 32 pota Vratimov
tel.è.: 596 732 7756, fax.è.:596 733 021

v sobotu 2. listopadu 2013
POJÍZDNÁ
08.00  09.15
1. u bývalé prodejny za Olinou
09.30  11.00
2. toèna u dvora
11.15  12.30
3. cementárna (u hangáru)
12.45  14.00
4. u restaurace Èepaník
14.15  15.00
5. vodojem na ul. Frýdecká
V této sbìrnì mùete bezplatnì odevzdat nebezpeèné odpady:
 baterie a akumulátory veho druhu;
 odpady ropných látek nebo jimi zneèitìné
(oleje, filtry, tuky, mazadla);
 chemikálie (rozpoutìdla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie);
 detergenty a odmaovací pøípravky;
 zbytky barev, lakù, øedidel, pryskyøic a lepidel vèetnì nádob;
 záøivky, výbojky, teplomìry;
 prolé léky a zdravotnický materiál;
 prùmyslová hnojiva, jedy, zbytky postøikù
proti kùdcùm;
 televizory, elektrotechnický odpad;
 chladnièky, mrazáky, atd.
STÁLÁ
08.00  12.00
u Obecního úøadu
Na tomto stanoviti mùete odloit i velkoobjemový odpad:
 starý nábytek, koberce, krytiny, matrace;
 umývadla, WC mísy, kamna, praèky, ohøívaèe, bojlery apod.;
 pneumatiky.
Dále bude na tomto stanoviti probíhat výkup
èistého papíru
NA STANOVITI U OBECNÍHO ÚØADU BUDE
PROBÍHAT SOUÈASNÌ SBÌR POUITÉHO
OBLEÈENÍ A TEXTILU
DO KONTEJNERU PATØÍ
 pouité obleèení, tj. kabáty, kusy spodního a
svrchního obleèení, páry bot, pouité textilní výrobky  napø. deky, závìsy, povleèení. Vekeré
textilie musí být:
· èisté
· suché
· v dobrém stavu
· sloené a uloené v igelitových pytlích
· páry bot pøivázaných k sobì.
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DEUTSCHUNTERRICHT
EVA SCHMIDTOVÁ
Nevyhovuje Vám výuka jazykù
v kurzech s velkým poètem
uchazeèù?
Nabízím individuální výuku
nìmeckého jazyka
pro jednotlivce i mení
skupinky, intenzivní výuku
dopoledne i odpoledne.
Douèuji také dìti.
Tel.: 775 386 022
e-mail:
evuleschmidt@seznam.cz

Podìkování
Paní Jiøina Jaterková srdeènì dìkuje hasièùm
P. Nytrovi a R. Kuchaøovi za nároènou
a po opìtovném zásahu úspìnou likvidaci
vosího hnízda.
Èeský èervený køí udìluje nejvyí
Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského
dárcùm krve, kteøí dovrili poèet
40 bezpøíspìvkových odbìrù. Zlatou medaili
pøevezme v mìsíci øíjnu ná obèan

Ing. Luká Buchta
bytem ul. Kopovo.
Blahopøejeme a zároveò dìkujeme.

AUTODOPRAVA

Obecní úøad nabízí dopravu Avií:

 dovozy tìrku, písku a dalích sypkých
materiálù a mulèovací kùry
 pøistavení kontejnerù s moností odvozu
odpadu na skládku
Objednávky pøijímá p. Nytra

tel. 603 575 230
734 442 021

PRIMA
OBLEÈKY

dìtské, dámské
(dovoz z Anglie)

Obecní 130, Václavovice
(vedle obecního úøadu)

Otevírací doba:
POÈt: 8.00  11.30 hod.
14.00  17.00 hod.
Pá: 8.00  13.00 hod.
Nebude-li Vám vyhovovat otevírací doba
a budete se chtít pøijít podívat,
zavolejte nebo napite na tel. è. 773 478 600,
rádi Vám otevøeme i mimo
stanovenou pracovní dobu, i o víkendu.
Tìíme se na Vai návtìvu
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