3 / 2010

Volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky

Vážení spoluobčané, ve dnech 15. října a 16. října 2010 (pátek a sobota) proběhnou volby do obecního zastupitelstva pro volební období
2010 – 2014. Zde jsou uváděny základní informace k volbám:
1. Hlasování ve volbách do obecního zastupitelstva se uskuteční:
15. října 2010 ( pátek) od 14:00 hodin do 22.00 hodin
16. října 2010 (sobota) od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1, volební místností je oddací síň obecního úřadu ve Štěpánkovicích pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Štěpánkovicích - Albertovec, ul. Družby, Husova, Jasanová, Komenského, Kostelní, Lipová, Mírová, P. Bezruče,
Příční, Rybniční, Slezská, Tyršova, U Bartošovce, U Dvora, Zahradní.
Volební okrsek č. 2, volební místností je zasedací místnost obecního úřadu ve Štěpánkovicích pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Štěpánkovicích - osada Svoboda a Bílá Bříza, ul. Družstevní, Gen. Svobody, Hlavní, Luční, Mlýnská, Na
Kopečku, Novodvorská, Občanská, Okrouhlá, Polní, Poštovní, Sluneční a Svobody.
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky - platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě lístků.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna politická strana, je takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva ve Štěpánkovicích pro volebníé období 2010 – 2014 je 15.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, je takový lístek neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku přede jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasujete, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím listu pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, je takový
hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného jiného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Volič může požádat ze zdravotních důvodů Obecní úřad ve Štěpánkovicích a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči v rámci územního obvodu volebního
okrsku své dva členy s přenosnou volební schránkou. Požadavky na volební schránku přijímá paní Ingrid Václavíková – tel.: 553 675 122.
Bernard Halfar, starosta obce

Stará škola

Příprava na topnou sezónu

Demolice staré školy, která měla proběhnout v červnu se stále oddaluje. Regionální rada Soudržnosti
Moravskoslezsko zpřísnila od letošního roku podmínky
pro poskytování dotací. Jedna z podmínek zahájení demolice je kontrola dokladů k výběrovému řízení. Bohužel
dostali jsme se do období, kdy na Regionální radě došlo
k personálním změnám a naše materiály ležely na Radě
bez povšimnutí. Doufejme, že se věci pohnou správným
směrem a budovu školy do konce roku zbouráme.

Máte před zimou vyčištěná kamna a seřízený kotel topení? Topná sezóna se
už zanedlouho rozeběhne, počasí ještě dovoluje napravit zanedbané! Splněny
by měly být zejména předepsané povinné revize a kontroly. Zvláště důležité
je to u uživatelů plynového kotle, u
nichž je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového
ventilu či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné
hoření, ale i nebezpečí vznícení
sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich
je nutná jak čistota komínových
průduchů, tak předepsaného tahu
komína. Aby komín plnil správně
svou funkci, je třeba provádět jeho
pravidelné kontroly a čištění minimálně dvakrát ročně. A pozor!
Odpovědnost za stav komínu (jako
součást domu) nemá kominík, ale
majitel objektu.

Bernard Halfar

-2-

