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Starostka informuje

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci a pomoc všem
občanům, kteří se podíleli na akcích pořádaných Obecním úřadem ve volebním období 2010 – 2014. Ještě jednou Vám všem moc děkuji.
Dále bych se chtěla omluvit těm občanům, kteří přišli na zasedání ZO
dne 2.10.2014. Toto zasedání bylo zrušeno pro neúčast zastupitelů obce.
Na tomto zasedání měly být projednány dost důležité body, hlavní bod
schválení Územního plánu obce Dlouhý Újezd.
Na schválení ÚPO byly vázány další body uvedené na pozvánce na
veřejné zasedání, dále bez schváleného ÚPO nemůžeme požádat o bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu na obec.
A proto Vám všem přeji št’astnou ruku při volbě nového zastupitelstva.
Vždyt’ Vámi volení zastupitelé jsou tu pro Vás.
Alena Kořínková

Stane se...
• 10. a 11. října Volby do obecního zastupitelstva

Volební místnost je opět v předsálí OÚ v Kulturním domě,
je otevřena v pátek 10. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin,
udělejte si čas a přijd’te rozhodnout o budoucnosti obce

Stalo se...
• 2. října bylo rozpuštěno veřejné zasedání zastupitelstva pro nedostatečný počet přítomných zastupitelů
(přítomni: A. Kořínková, Z. Ruda a J. Švábek)

Volby do obecního zastupitelstva - 10. a 11. října

Po 4 letech jsou tu opět volby do obecních zastupitelstev, ve kterých můžeme (a měli bychom) svým hlasem vyjádřit podporu kandidátům, které

bychom chtěli vidět v obecním zastupitelstvu. V těchto volbách, více než
v jiných, má každý hlas viditelně větší dopad na výsledek.
Do voleb zbývá již jen pár dní, proto prosím, přijd’te a vyjádřete svůj
názor vhozením platného volebního lístku do volební urny, protože nevyužitím volebního práva jen zvyšujete možnosti kandidátů, které v zastupitelstvu nechcete, a zároveň tak ukazujete, že je Vám osud obce zcela
lhostejný... Věříme, že nikomu není osud obce lhostejný. Proto prosíme,
před samotnou volbou si důkladně přečtěte informace o jednotlivých kandidátech a pečlivě zvažte svou volbu, at’ později není třeba litovat.
Do voleb se tentokrát přihlásilo celkem 33 kandidátů rozdělených do
4 kandidátních listin, přičemž do obecního zastupitelstva v Dlouhém Újezdě
se volí celkem 7 členů. Volbu lze provést několikerým způsobem. Zaškrtnutím políček před jmény kandidátů (maximálně 7, jinak je hlasovací
lístek neplatný), zaškrtnutím políčka před názvem strany (pouze jedné)
nebo kombinací (zaškrnutím políčka jedné strany a jednotlivých kandidátů, straně je pak dáno tolik hlasů kolik zbývá do 7 po odečtení hlasů
zaškrtnutých kandidátů). Ve volební místnosti pak dostanete dvě různé
volební obálky, jednu pro volbu do obecního zastupitelstva a druhou pro
senátní volby, proto prosíme o zvýšenou pozornost. Řádně upravený lístek, ale ve špatné volební obálce, není platný!!!
A prosíme, nezapomeňte, je to Vaše svobodná volba podle nejlepšího vědomí a svědomí, do které Vám nemůže nikdo mluvit!!!

Příspěvky občanů

Za obsah následujících příspěvků zodpovídá jejich autor. Jednotlivé příspěvky nejsou redakcí upravovány po jazykové ani obsahové stránce, grafická podoba může být změněna
tak, aby bylo možné přijatý text začlenit do zpravodaje.

Před volbami... (Ivana Chejnovská)

Vážení spoluobčané, do data vydání tohoto čísla Občasníku jsem bohužel neobdržela od
nikoho z kandidátní listiny SNK Dlouhý Újezd vůbec žádnou odpověd’ na své dotazy k jejich volebnímu programu, zveřejněné na stránkách obce dne 26.9.2014. Veřejné jednání
zastupitelstva obce, svolané na 2.10.2014, na kterém jsem měla v plánu opět položit tyto
dotazy, se bohužel nesešlo a nebylo ani usnášeníschopné. Nedostavili se zastupitelé
ze strany SNK Dlouhý Újezd. Někteří se omluvili, jiní nikoliv. Přítomen byl pouze jediný.
Schůze byla rozpuštěna.
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