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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Tříkrálová sbírka 2016 se povedla. Děkujeme i Vám.

Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se opět vydařil. Celkový výtěžek v rámci Charity
Frýdek-Místek činí 1 851 079,-Kč, které pomohou lidem v tísni a rozvoji charitního díla.
V oblasti, kde působí Charita Frýdek-Místek, se během prvních 14 lednových dní vydalo do
ulic 280 kolednických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí, zdraví
v novém roce. V Žermanicích koledovaly 2 skupinky a vybralo se 8 901,-Kč.
Peníze z letošního výtěžku použijeme na nákup velkokapacitní pračky na Oázu pokoje,
investice do budovy Domu pokojného stáří, podporu Dobrovolnického centra, podporu
činnosti a zlepšení kvality terénní péče, na své si přijdou i další střediska.
„Děkujeme všem dárcům za vstřícnost a vřelé přijetí našich koledníků a koledníkům za jejich
nasazení a ochotu. Bez Vás by sbírka nebyla taková, jaká je.“ děkuje ředitel Charity FrýdekMístek Martin Hořínek a dodává: „Výsledky sbírky jsou pro nás povzbuzením a také
závazkem, neboť ukazují, že lidé v regionu nejsou lhostejní a naše práce má smysl, který
veřejnost vnímá.“
Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita Frýdek-Místek

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 17. 3. 2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 03. 12. 2015
4) Návrh rozpočtu na rok 2016
5) Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
6) Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Frýdek-Místek
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7) Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Havířov
8) Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ na rok 2016
9) Revokace kupní smlouvy ze dne 3. 12. 2015 mezi obcí Žermanice a panem Rostislavem
Dobešem
10) Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí Žermanice a p. Rostislavem
Dobešem
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Žermanice
12) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Žermanice
13) Příkazní smlouva - zajištění kompletního dotačního managementu pro administraci
projektů v dotačním titulu OPŽP P05 na akci „Energetické úspory objektu Obecního úřadu
Žermanice“
14) Cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na akci „ Komunitní dům v obci
Žermanice“
15) Zpracování a podání žádosti o dotaci na vypracování projektové dokumentace
na Komunitní dům Žermanice – do programu: Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2016
16) Nařízení vlády č. 352/2015 Sb. ze dne 14. 12. 2015, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
17) Cenové nabídky na výkopové práce na vodovod v části obce Za dědinou
18) Cenové nabídky na nákup materiálu pro realizaci vodovodu v části obce Za dědinou
19) Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci „Chodník v obci
Žermanice“
20) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení přípojky vodovodu pod místní
komunikaci – obec Žermanice a Radim Grešl
21) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Obec Žermanice a ČEZ Distribuce,
a.s.
22) Žádost klubu důchodců
23) Různé
24) Diskuse
25) Závěr
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Výstavba vodovodů v částech obce
Za Dědinou a Ku Těrlicku
Prodloužení vodovodu „Za Dědinou“
ke 4 RD
V současné době jsme získali stavební povolení pro prodloužení vodovodu „Za
Dědinou“ pro 4 rodinné domy, za účelem zásobování obyvatelstva pitnou
vodou.
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Prodloužení vodovodu „Ku Těrlicku“
V současné době probíhají jednání s majiteli dotčených pozemků. Snažíme se
akceptovat reálné požadavky, které byly vzneseny ze strany vlastníků na úpravu
trasy. Po zapracování těchto požadavků, proběhne další jednání, na kterém
budou upřesněny zbývající podrobnosti. Z tohoto důvodu v tomto čísle
zpravodaje nezveřejňujeme aktuální trasu vodovodu.

STUDIE KOMUNITNÍHO DOMU ŽERMANICE
Na základě množících se přání obyvatel obce se zastupitelstvo rozhodlo řešit
situaci s nedostatečným kulturním zázemím.
Velkou prioritou současnosti je snaha o vybudování kulturního zázemí pro
všechny občany naší obce.
Chceme využít jediného možného pozemku v centru a vytvořit dostatečné
prostory na kulturní vyžití pro občany obce a zejména pro naše děti. Naše obec
je sice malá, ale mladá.
V této chvíli věnujeme velký důraz přípravě daného projektu, který proběhne
v následujících krocích:
1) Zpracování studie „Komunitní dům Žermanice“ (hotovo)
2) Příprava projektové dokumentace pro stavební povolení (připravuje se)
3) Podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace na
„Komunitní dům Žermanice“ (připravuje se)
4) Podání žádosti o dotaci na realizaci výstavby „Komunitní dům Žermanice“
(proběhne po upřesnění podmínek výzvy dotačního titulu)
5) Realizace daného projektu za předpokladu získání dotace
Uvědomujeme si, že předkládaný projekt v plném rozsahu je možné
realizovat pouze za předpokladu získání dotace!!!
Jsme přesvědčeni, že vybudováním tohoto centra bychom značně obohatili
kulturní i společenský život nás všech.

5 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 1/2016

PODROBNÝ POPIS PŘEDKLÁDANÉ STUDIE
Tato studie v sobě zahrnuje snahu o vytvoření nového centra obce, které
propojí sportovní, kulturní a správní části Žermanic.
Řešené území a prostor před obecním úřadem
Prostor nově členíme na několik částí:
- část před obecním úřadem, která je v současné době nevyužívána
- prostor před navrženou hmotou komunitního domu, který se dělí na část
před hlavním sálem a na část před kavárničkou a vstupem do klubovny.
Vzniká jednotná platforma, která definuje nové centrum obce.
Samotný nový prostor se stane velmi příjemným kulturně-společenským místem
s vlastní atmosférou, která je pro Žermanice podle nás nutná. Souvisí
s podstatou obce, řekou a okolím. Komunitní dům je viditelný z hlavní silnice,
která prochází obcí a tím nové centrum získá potřebnou vizuální dynamiku.
V prostoru kolem OÚ je nově vybudováno parkoviště, které je přístupné
z obecní komunikace.
Komunitní dům je zděný objekt, který spojuje několik funkcí pod jednou
střechou a zároveň vytváří nový veřejný venkovní prostor propojený s OÚ.
Nový objekt je postaven na pozemku, který je situován mezi zástavbou
rodinných domů. Severní část terénu od pozemku má stoupající charakter, díky
tomu se prostor stává intimnějším. Existující zástavba vytváří proluku. Stávající
objekt na pozemku nebude bourán, ale bude propojen s novou hmotou
kulturního domu. Propojením obecního úřadu s komunitním domem vznikne
nová dominanta obce. Přilehlá plocha bude dlážděná nebo dřevěná, doplněná o
mobiliář (stojany na kola, lavičky, pítka, novou zeleň, osvětlení).
Kulturní dům je objekt, který je hmotově dělen na několik částí a je definován
třemi základními funkčními podobami a několika základními funkcemi, které je
možné vzájemně propojovat. Z boční strany, tedy od OÚ je objekt řešen jako
hlavní sál. Před hlavním vstupem je vybudované krátkodobé stání a místo
v závětří, které bude osazeno lavičkami. Za hlavním vstupem je prostor zádveří,
který je vybaven šatnou a dvěma vstupy do hlavního sálu. Hloubka hlavního
sálu je 24m, šířka 10m. Část hlavního sálu je otevřena do výšky hřebene. Prostor
je osvětlen západním a východním světlem.
Středová část objektu je řešena jako zázemí, které je možné uzavřít od sálu a
v kterém je umístěna kuchyňka, potřebné zázemí, sklad, WC, technická
místnost. Celé zázemí je přístupné jak ze sálu, tak i z prostoru kavárničky.
V třetí části objektu je umístěna relaxační část a klubovna. V přízemí se nachází
kavárnička, zázemí pro zaměstnance a wellness místnost vybavena saunou a
výřivkou. V podkroví je umístěna klubovna, která má samostatný vstup, ale je
přístupná i z kavárničky. Klubovna je místo, které je určeno především
k setkávání maminek s dětmi, apod. V tomto prostoru je také ukryta knihovna,
která může mít dvě části. Knihy přesunuté z OÚ a knihy věnující se životnímu
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prostředí, historii obce, může se jednat o depozitář historických i součastných
informací o obci. V úvaze je možnost vybudování fotografického ateliéru
s kurzy fotografování přírodních památek a okolí. Velikost klubovny je cca
19x8m.
Výška vnitřního prostoru v klubovně tak i v sálu je otevřena až do hřebene.
Prostory hlavního sálu a klubovny je možné v době nevyužívání použít jako
muzeum nebo fotografické výstavní prostory.
Celá stavba je uvažovaná jako zděná doplněna o kontaktní zateplovací systém.
Krov je zatím navržen jako dřevěný, opatřený střešním pláštěm z české šablony.
Vytápění objektu je možné v kombinaci tepelného čerpadla a plynového
kondenzačního kotle. Celá stavba by měla být nízkoenergetická, tedy
v energetické náročnosti B.
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Příprava projektové dokumentace na vybudování
chodníku podél krajské silnice
Na zasedání dne 17. 3. 2016 budou předloženy zastupitelstvu nabídky na zpracování
projektové dokumentace na realizaci chodníku v obci Žermanice.

Energetické
Žermanice

úspory

objektu

Obecního

úřadu

V této chvíli se připravují podklady pro podání žádosti na zateplení obecního úřadu
z dotačního titulu OPŽP P05.

Statistika evidence obyvatel v naší obci
k 31. 12. 2015
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 činí 330.

se narodilo

v roce 2015

se přistěhovalo

13 občanů

se odstěhovalo

6 občanů

zemřeli
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Povinnost uhradit místní poplatky stanovené obecně
závaznými vyhláškami
Poplatek
za
provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů, byl
pro rok 2016 stanoven ve
výši 550 Kč za osobu,
která má trvalý pobyt
v obci Žermanice. Osoba,
která má ve vlastnictví
stavbu
určenou
nebo
sloužící k individuální
rekreaci je povinna platit
poplatek a to ve výši
odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Tato částka činí rovněž
550 Kč.

Místní poplatek ze psů činí za kalendářní rok za prvního
psa 100 Kč a za druhého a každého dalšího psa 120 Kč.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Místní poplatek ze psů a místní poplatek za odvoz
komunálního odpadu může poplatník uhradit v hotovosti
na obecním úřadě v úředních dnech ve středu (13. 04. a
20. 04.) od 8.00 hod do 16.30 hod. Poplatky je možno
uhradit
i převodním
příkazem
na
číslo
účtu
1682053349/0800, kdy u platby místního poplatku ze psů
do variabilního symbolu uvedete své číslo popisné a do
specifického symbolu uvedete číslo 1341. U platby
místního poplatku za TKO uvedete do variabilního
symbolu své číslo popisné a do specifického symbolu číslo
1340. Poplatek ze psů i poplatek za odvoz komunálního
odpadu je splatný nejpozději do
30. 4. 2016.
Upozorňujeme občany, že poplatek za TKO je dle obecně
závazné vyhlášky splatný pouze jednorázově.

Štítky na popelnice
Občanům, kteří zaplatí místní poplatek za odvoz
komunálního odpadu v hotovosti na obecním úřadě,
bude předán štítek na popelnice. Občané, kteří
uhradí tento poplatek bezhotovostně, si musí
vyzvednout štítek na popelnice na obecním úřadě.
Odpad z neoznačené popelnice štítkem nebude
vyvezen.

Sběr bioodpadu
Svoz bioodpadu bude probíhat v pondělí sudé týdny co 14 dní – začneme 4. 4.
2016, 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9.,
19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROODPADU A
OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení občané obce ŽERMANICE,
společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje
sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude
přistavena v termínu a na těchto 3 stanovištích:

30. 4. 2016

08,30 - 9,00

v kopci u zastávky „Na rozcestí“

09,15 - 9,45

u Obecního úřadu

10,00 - 10,30

na Pustkách (č.51 - paní Vaňková)

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady
ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev,
laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a
zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od
sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, jiný elektroodpad, pneumatiky atd.
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou
přistaveny v termínu a na těchto 3 stanovištích:

29. 4. 2016 - 2. 5. 2016
- v kopci u zastávky „Na rozcestí“
- u Obecního úřadu
- na Pustkách (č.51 - paní Vaňková)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny,
matrace, umyvadla, WC mísy, apod.
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !!!
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Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou
od 1. 3. 2016
Finanční správa připravila od 1. března 2016 novou službu pro občany (fyzické osoby),
platící své nejběžnější daňové povinnosti hotově, možnost zaplatit tyto čtyři daně zdarma:
• daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
• daň z nemovitých věcí,
• daň z nabytí nemovitých věcí,
• daň z převodu nemovitostí.
Tato služba bude realizovaná prostřednictvím Poštovní poukázky A – doklad V/DS, tzv.
daňové složenky, bez úhrady ceny platební transakce.
Bezplatná Poštovní poukázka A – doklad V/DS (vzor viz Příloha č. 1) je modifikací
Poštovní poukázky A, při jejímž použití hradí cenu služby majitel bankovního účtu, a která
byla vytvořena speciálně pro účely Finanční správy.
Hlavním rozlišovacím znakem od běžné zpoplatněné Poštovní poukázky A je, kromě názvu
poukázky, transakční kód 113 v pravém horním rohu a konstantní symbol 0001. Vizuálně
Poštovní poukázku A – doklad V/DS odlišuje horní bílý pruh, ve kterém je výrazným
černým písmem uveden název poštovního poukazu.
Poštovní poukázka A – doklad V/DS bude dostupná na každé pobočce České pošty, s. p.
od 1. března 2016. Podobně to bude zabezpečeno i na všech územních pracovištích
finančních úřadů.
Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží v průběhu května 2016 poštou
poštovní obálku s bezplatnou předvyplněnou Poštovní poukázkou A – doklad V/DS
k úhradě daně z nemovitých věcí.
Přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob
podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z
převodu nemovitostí pomocí Poštovní poukázky A – doklad V/DS je uveden v Příloze č. 2.
Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou Poštovní poukázku A.
Na Poštovní poukázce A – doklad V/DS (vyplněný vzor viz Příloha č. 3) se vyplňují
následující údaje:
Levá část Poštovní poukázky A – doklad V/DS (Podací lístek):
• Kč - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné
místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
• Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná peněžní částka v Kč. Prázdné
místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
• Název finančního úřadu - uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
• Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu finančního úřadu musí být uvedeno přesně
ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslímatrika/
kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
odpovídající konkrétní dani (PBÚ 721 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
PBÚ 7755 daň z nemovitých věcí, PBÚ 7691 daň z
nabytí nemovitých věcí a PBÚ 7763
daň z převodu nemovitostí), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu,
lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
• V. symbol (variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje
finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za
sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo
číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček
nebo lomítek. Vyplňuje se zprava.
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• S. symbol (specifický symbol) – vyplnění položky je nepovinné.
• Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště poplatníka.
Pravá část Poštovní poukázky A – doklad V/DS:
• Název finančního úřadu - uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
• Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem) - zde může poplatník uvést
hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro finanční úřad.
Vyplnění této položky je nepovinné.
• Částka Kč - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
• Tr. kód (transakční kód) – položka je předtištěna kódem 113 (kód Poštovní poukázky
A – doklad V/DS).
• Ve prospěch účtu - položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky
bankovního účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde
neuvádějí. Předčíslí bankovního účtu se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální
počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo
matriky finančního úřadu). Vyplněná čísla musí být zarovnána vpravo, předčíslí uvézt
před zvýrazněnou svislou čáru. Například při odesílání platby daně z příjmů fyzických
osob podávajících přiznání (předčíslí 721) na bankovní účet Finančního úřadu pro
Olomoucký kraj s matrikou 47623811 musí být v kolonce "Ve prospěch účtu" uvedeno
následující číselné označení:
72147623811
V levé části Poštovní poukázky A – doklad V/DS je přitom uvedeno to samé číslo
bankovního účtu v úplném tvaru 721-47623811/0710.
• Kód banky – položka je předtištěna kódem 0710 (kód ČNB).
• V. symbol (variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro
jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední
číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího
než 10 číslic zůstávají přední pozice položky „V. symbol“ nevyplněny. Uvádí se rodné
číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním
úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za
sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Vyplňuje se zprava.
• K. symbol (konstantní symbol) – položka je předtištěna konstantním symbolem 0001.
• S. symbol (specifický symbol) – vyplnění položky je nepovinné.
• Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem) – poplatník vyplňuje kolonky nadepsané:
„jméno“, „příjmení“ a „ulice (obec), č. domu, PSČ, adresní pošta“. Při příjmu peněžních
částek poukázaných Poštovní poukázkou A – doklad V/DS na
pobočkách České pošty, s. p. budou kontrolovány:
• povinně vyplněné údaje (částka, bankovní účet finančního úřadu, variabilní
symbol, odesílatel, název finančního úřadu),
• číslo bankovního účtu finančního úřadu dle Přílohy č. 2,
• správnost struktury variabilního symbolu, tzn. rodné číslo, vlastní číslo plátce
nebo číslo výzvy na ručitele.
Pokud budou při kontrole zjištěny nesrovnalosti, nebude platba Poštovní poukázkou A
- doklad V/DS přijata.
Ing. Blanka Hladká
ředitelka
Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Víceúčelové sportoviště
Oznamujeme všem nadšeným sportovcům, že víceúčelové sportoviště otevíráme pro letošní
sezónu již 9. 4. 2016. Správcem sportoviště bude pan Jakub Vrkoč, u kterého si můžete hřiště
objednat na tel. 607 903 989. Prosíme všechny občany, kteří budou na tomto hřišti sportovat,
aby ho udržovali v pořádku a čistotě.
Děkujeme.

Klub Důchodců
Klub důchodců v Žermanicích oslaví v letošním roce 25 let svého trvání. Byl
založen 23. května 1991 a od té doby zorganizoval řadu akcí, o některých jsme
Vás informovali ve zpravodajích. Toto jubileum chtějí naši důchodci oslavit
kulturní akcí v podobě zájezdu s příjemným posezením.
K tomuto výročí gratulujeme a přejeme hodně zdraví a mnoho úspěchů v další
činnosti.

Dětský karneval
V měsíci dubnu se uskuteční dětský karneval. Protože karneval chceme pořádat
v areálu fotbalového hřiště, termín konání je odvislý od pěkného počasí.
Bližší informace se dozvíte z plakátu, který Vám zašleme.

Koncert
houslového
Erlebacha

virtuosa

Jiřího

Připravujeme pro Vás koncert v podání známého virtuosa Jiřího Erlebacha.
Tento houslista dovede nadchnout široké vrstvy posluchačů a to nejen svým
mistrovský houslovým umem, ale i osobitostí vystoupení s rozmanitými
hudebními styly, zpěvem nebo hrou na panovou flétnu. Se svými show
procestoval téměř celý svět. Rovněž se účastnil i soutěže talentu jak v České, tak
i v Německé republice, kde došel až do semifinále.
Předpokládaný termín koncertu je 1. 5. 2016 v 19.00 hodin v kulturní místnosti
Obecního úřadu Žermanice.
Pozvánku na koncert obdržíte koncem dubna do svých schránek.
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Přání k Velikonocům
Příroda se probudila,
stromy květy obalila,
Už se chystá za vrátky,
jaro jako z pohádky.
Svátky jara jsou tu zase,
chystají se v plné kráse.
Přejeme Vám krásné velikonoční svátky.
Zastupitelstvo obce
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ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 550 Kč/hod. bez DPH
- výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky a kanalizace, bazény,
jímky, žumpy
- svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy, skrývky pod
chodníky a zámkové dlažby
- bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je bez přesahu
zádi)

DOPRAVA – nosnost 9 t (26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod.
bez DPH) )
- štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
- odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové zeminy…

Jiří Fluksa
Tel: 608 877 165
*************************************

INZERCE

Právní záležitosti
Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každé pondělí
od 15.30 – 17.00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a každou středu
od 14.00 – 15.00 hod. v Domě služeb Lučina JUDr. Marcela Žoričová, formou
poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod.
Tel.: 596 810 741, 603 447 219
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PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
Z TVRDÉHO DŘEVA
Balení 10kg – 52,-

Paleta 990kg – 4900,-

Ceny jsou včetně 15% DPH
dále také provádíme

VÝKUP ŽELEZA, BAREVNÝCH KOVŮ,
PAPÍRU A PLASTU
JARTER plus s.r.o.
ulice Obecní (areál KOVONYT)
Albrechtice u Českého Těšína
+420 737 241 442
www.jarter-plus.cz

INZERCE
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