obecní úřad Uhřice, Uhřice é.84,768 33 Morkovice_SlÍžany

1. Ve dnech

a

11.1o 2014 se budou konat volby do zastupitelstev obcí.
Volebním místem pro obec Uhřice je spodní sál budovy bývalé školy' Volit se
bude v pátek 10.'t0' 2014' od 14 do22 hodin a v sobotu 11.10.2014 od 8 do
14 hodin. Volič musí svou totoŽnost a občansfuíprokázat platným voličským
průkazem nebo cestovním pasem.
10 .

V našíobci budeme volit sedmičlennézastupitelsfuo. o tomto víkendu Vám byly
v modré obáIce doručeny hlasovací lístky pro naši obce. V našíobci byly
zaregistrovány dvě volební strany a to 'Uhřice 2014" se sedmi kandidáty a
,,Nezávislí kandidáti 2014" s osmi kandidáý.
lnformaci ke způsobu hlasování jste také obdrželi v modré obálce spolu
s hlasovacím lístkem . Jjenom upřesním informace na naše podmínky v obci:

můŽete označit kříŽkem jednu volební stranu jde o většírámeček před
volební stranou _ tímto dáte hlas všem kandidátům této volební strany - 7
kandidátům v pořadí , v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Nemůžeteale
označit kříŽek u obou volebních stran, v tomto případě by byl Vás hlasovací lístek
1/

nepIatný

2l mŮŽete vybírat a označit kříŽkem kandidáý z obou volebních stran _ rámečky
před kandidáty , nejuýše však 7, pokud byste označlli více kandidátů jak sedm,
byl by váš hlasovací lístek neplatný
3 / varianta _ můŽete označit kříŽkem 't volební stranu o dále označit kříŽkem

kandidáty , pro které hlasujete
2/ AgrodruŽstvo

-

také z obou volebnich stran

Morkovice přijímá objednávky na sadbové brambory

odrůdy-impala velmi rané, reviéra velmi rané, marabeI rané, elfa rané, rozára
červené,adéla pozdní rané. objednávky si sjednejte přímo u paní Františky
Zedníčkové,Uhřice 70 běhěm příštíhoýdne , která má i bliŽšíinformace
k jednotlivým odrůdám

3/ Firma Stavebniny Suchomel oznamuje , že v měsíci říjnu vyprodává skladové

zásoby různých druhů zahradních substrátů a rašeliny se slevou 25

o/o

Bartošíková Miroslava
starostka obce
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