VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
v České republice se konají v pátek 12.ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13.ledna
2018 od 8 do 14 hodin.
Právo volit má:
- státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let
Hlasovat ve volbách nemůže volič (překážky výkonu volebního práva):
- omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa)
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
Ve volbách Prezidenta ČR nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní
občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené.
Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích.
Počet a sídla volebních okrsků:
Okrsek č. 1 – Čechtice
Okrsek č. 2 – Malá Paseka
Okrsek č. 3 – Staré Práchňany
Okrsek č. 4 – Nakvasovice
Okrsek č. 5 – Jeníkov
Okrsek č. 6 – Otročice
Na Úřadu městyse Čechtice lze zažádat o vystavení voličského průkazu občanům, kteří
v den voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště:
1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta ,tj. ve středu do 10.1.2018
2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta tj. v pátek
5.1.2018 do 16hod.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lísky nové.
M.Marhanová,místostarostka
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Koná se v sobotu 23.6.2018 v Křížově pod Blaníkem
Info: www.podblanickyveteranklub.cz
nebo na tel.: 732 760 851, 603 562 298

ZŠ ČECHTICE ORGANIZUJE VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/2018 SBĚR TĚCHTO SUROVIN:
ZŠ Čechtice celoročně podporuje sběr recyklovatelného odpadu.









papír
PET víčka
kaštany
odevzdává se denně u pana školníka
hliník
použité monočlánky (do zelených krabic u vchodu školy)
přepálený olej (je možno donášet v PET láhvích do školní jídelny)
pomerančová a citronová kůra, šípek (odevzdává se denně ráno ve školní
družině)
Seznam sbíraných léčivých bylin uveřejníme v dubnu 2018

Získané finanční prostředky za sběr jsou použity pro potřeby žáků.
Děkujeme!

CVIČME
V RYTME

Cvičení se speciální
balanční podložkou BOSU®
zpevňuje a zeštíhluje tělo

v Hulicích
BOSU® 70´

BOSU®
posilování 60´
JANA

17:30 ÚTERÝ

ZBYŠEK

BOSU®
začátečníci 60´

BOSU® 30´
pevné bříško, zadek
záda 30´
ZBYŠEK

18:00 ČTVRTEK

REZERVACE
SMS 606 164 031
www.cvicmevrytme.net

V HULICKÉM

18:00 NEDĚLE

ZBYŠEK

lekce 100 Kč
PERMICE 11. lekce ZDARMA

SÁLE

19:15 NEDĚLE

Novée
lekc í
od zář

