INFORMÁTOR
ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - říjen 2017

informace z obecního úøadu

Úvodník øíjen 2017
Váení spoluobèané,

tak nám opìt skonèily prázdniny, dìtem zaèal
nový kolní rok a souèasnì se zdá, e je u
konce i teplé letní poèasí. Znovu nastávají
podzimní práce na zahrádkách a pøíprava na
zimu. Máme také za sebou akce, na které se
dlouhodobì pøipravujeme a tìmi byly Den obce
a Dny NATO. Úèelem obou tìchto akcí je nìco
pøedvést a pøipravit lidem zábavu. Pro organizátory je to vak spojeno s urèitými obavami, zda
vechno dopadne, jak bylo dohodnuto a zda se
vydaøí poèasí. V tomto ohledu jsme mìli vìtí
tìstí ne poøadatelé Dnù NATO a obì uvedené
akce probìhly k naí spokojenosti.
<<>>
V souvislosti s padajícím listím a zhorujícím se
poèasím pøichází i potøeba likvidace rostlin a
listí na zahradách a potøeba vytápìní naich
domù. Chci Vás touto cestou poádat o maximální ohleduplnost ke svým sousedùm a
spoluobèanùm. Vyzývám Vás, abyste neobtìovali své okolí pálením mokrého klestí a listí
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nebo spalováním materiálù ve svých kotelnách,
které nejsou urèeny k vytápìní. Pro likvidaci
bioodpadù budou jetì do konce listopadu k dispozici kontejnery na bioodpad u obecních garáí.
<<>>
S opadávajícím listím Vás chci také poádat o
prohlídku svých stromù a keøù, zda svými vìtvemi
nepøerùstají do sousedních pozemkù. Pøedevím
se jedná o pøerùstání do prostoru místních komunikací, kde omezují jejich prùjezdnost. Stejnì jak Vás
ádá spoleènost ÈEZ Distribuce o provedení oøezu
stromù a keøù v blízkosti elektrického vedení, chtìl
bych Vás o toté poádat s ohledem na prùjezdnost
místních komunikací. Vai sousedé zajisté ocení,
pokud se podíváte i na své stromy rostoucí na
vzájemných hranicích pozemkù a v dobì vegetaèního klidu provedete potøebné zásahy.
<<>>
Jak jste byli informováni døíve, nae obec se
pøihlásila do projektu na zpracování programu
rozvoje obce. Tento projekt byl ji zahájen zpracováním analytické èásti, co pøedstavuje sbìr
statistických dat. V tomto informátoru najdete
pozvánku k prvnímu diskusnímu setkání se zastupitelstvem a zpracovatelem programu rozvoje obce
s obèany, na které jste srdeènì zváni. Pøijïte sdìlit
svá pøání, jak zlepit ivot v obci, které budou
zapracovány do programu rozvoje obce, který by
mìl být nosným dokumentem pro dalí období.
<<>>
Zastupitelstvo obce bude v nejbliích dnech
pøipravovat rozpoèet obce na rok 2018, který bude
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zcela jistì pokrývat bìné provozní potøeby a
také potøebné opravy na obecním majetku.
S návrhem rozpoètu budete seznámeni na konci
mìsíce listopadu na úøední desce a webových

stránkách obce.
Pøeji Vám krásný zbytek babího léta.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Velkoobjemový odpad
Obec Albrechtièky ve spolupráci s firmou OZO
Ostrava organizuje sbìr velkoobjemového a
nebezpeèného odpadu. Svoz tohoto odpadu je
urèen pouze pro obèany obce Albrechtièky. Sbìr
probìhne v sobotu 11. listopadu 2017 na toènì
autobusu u mateøské koly v dobì od 8:00 do
11:00 hod. Osoby podnikající jsou povinny si
zajistit svoz odpadù, který vzniká z podnikatelské
èinnosti, na své náklady samy. Tento sbìr jim
není urèen!

Vandalismus v obci
V období prázdnin jsme se mìli monost setkat
s døíve nevídaným jevem, kterým je vandalismus
na obecním majetku. Tak jsme se mohli setkat
s pokozením informaèních tabulek v obci,
informaèní tabule u rybníku Kaèák, pokozením
mladých stromù, ale také pøeklopeného kontejnerù s plasty nebo naházenými znaèkami v zahradì
mateøské koly. Bohuel se domnívám, e tyto

projevy jsou dílem naich mladých, náctiletých
spoluobèanù, kteøí si takovou formou vybíjejí
pøebytek energie.
Ing. Miloslav Èegan, starosta
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Ohlédnutí za dnem obce 2017
Dne 9. záøí 2017 se uskuteènila ji po osmnácté
obecní slavnost, kterou si pøipomínáme svoji
sounáleitost k obci a také monost samostatného rozhodování o obci, ve které ijeme.

Opìt nám pøíroda dopøála pìkného poèasí, na
kterém zdárný prùbìh této akce velmi záleí.
Stejnì jako kadý rok bylo pøipraveno nìkolik
vystoupení, hrála dechová hudba, bylo pøipraveno mnoho her pro dìti a také bohaté obèerstvení
a spousta dobrot, které pro nás pøipravily nae
spolky.

Chtìl bych touto cestou podìkovat vem spolkùm za pomoc pøi pøípravì obecní slavnosti,
zajitìní obèerstvení a her pro dìti. Stejnì tak
patøí podìkování vem úèinkujícím na obecní

slavnosti, uèitelkám a dìtem základní a mateøské
koly.

Soutìe na Dni obce

Spolek LiLia  Lidé lidem Albrechtièek organizoval soutì O nejlepí domácí likér. Do soutìe
bylo pøihláeno deset vzorkù a jako nejlepí byly
degustaèní komisí vyhodnoceny:
1. místo  Bezinkový likér - Vojtìch Demel
2. místo  Baileys - Lucie Cuperová
3. místo  Bezinkový likér - Zdeòka Veselá
Recept na vítìzný bezinkový likér
2 litry bezinek se svaøí s 1 litrem vody, vylisují se,
pøidá se 0,75 kg cukru a povaøí se 5 minut. Pak
se pøidají 2 vanilkové cukry a znovu se nechá
áva pøejít varem. Do vychladlého se pøidají 2
lièky scezené kávy a ½ 0,5 litru rumu nebo
brandy.
Kulturní komise obce pøipravila soutì

Rychlojedlík  pojídání dortù.
V této soutìi se nejrychleji prokousali:
1. místo  Milan Jakub a Martin Jakub
2. místo  Radim Lutz a Natálie Koárová
3. místo  Jiøí Jakub st. a Jiøí Jakub ml.
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Volejbalový turnaj O POHÁR STAROSTY
Jako souèást Dne obce se na høiti Centra volného èasu konal 9.9.2017 od rána amatérský
volejbalový turnaj smíených drustev O pohár
starosty, kterého se zúèastnilo 5 týmù.

1. místo

Utkání se hrála na 2 sety, za vítìzství dostal tým
3 body a za remízu 1 bod.
Utkání byla vìtinou vyrovnaná a v koneèném
vyúètování to dopadlo takto:

2. místo

1. místo Stual
2. místo Pikolíci
3. místo Nová Horka.
4. místo Albrechtièky mix
5. místo Albrechtièky Døina
Èlenové vítìzných týmù obdreli medaile a
vítìzný tým pohár.

3. místo
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo:
nájem nebytových prostor v budovì Støediska
údrby umístìné na parc.è.st.221 v k.ú.
Albrechtièky na dobu neurèitou za roèní nájemné ve výi 500,- Kè.
a) Spolku SH ÈMS  Sbor dobrovolných hasièù
Albrechtièky , IÈ : 65472284  sklad pro zájmovou èinnost (místnost è.3  4,15 x 6,2 m) celkem 25,73m2
b) Spolku Junák  èeský skaut, støedisko
Albrechtièky , z.s., IÈ : 48808539  sklad pro
zájmovou èinnost (místnost è.4  4,15 x 6,2m) 
celkem 25,73m2
nájem nebytových prostor v budovì Garáí u
mateøské koly umístìné na parc.è.st.211 v k.ú.
Albrechtièky, na dobu neurèitou za minimální
nájemné 150,-/m2
a) gará 1
o rozmìrech 4x55 x 9,1m  41,405 m2

b) gará 2 o rozmìrech 4,65 x 9,1m  42,315 m2
a sklad o rozmìru 3,35 x 3m 10,05m2  tj.
celkem 52,365 m2
pronájem pozemkù v areálu Fojtovka o celkové výmìøe cca 9 550 m 2 (0,955 ha)
Rybáøskému spolku Albrechtièky,
IÈ : 06150349 za cenu 1000,- Kè/ha. Souèasnì
povìøuje starostu k uzavøení pachtovní smlouvy
na dobu neurèitou, s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou
od 1.10.2017.
zámìr prodat poární vozidlo VW LT 28, 2,5D
formou nabídky na webových stránkách obce za
minimální cenu 100.000,- Kè.
rozhodlo nepodpoøit ádost o finanèní podporu
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ÈR, z.s. Nový Jièín, IÈ : 65399447
rozhodlo o povolení výjimky z poètu áku
v Základní kole Albrechtièky pro kolní rok
2017  2018 z 24 na 22 ákù.

informace z obce
Informace Policie Èeské republiky
uplynulého roku bylo v Èeské republice odcizeno
Chraòte své vozidlo pøed odcizením
Pro vìtinu z nás je vozidlo nepostradatelným
pomocníkem, bez kterého si ivot snad u ani
nedokáeme pøedstavit. Vyuíváme ho témìø
dennì, kdy nám pomáhá s pøesunem do místa,
kam potøebujeme, a u se jedná napøíklad o
bìnou cestu do zamìstnání èi do obchodu. Od
výroby prvního osobního automobilu ubìhlo u
více jak 130 let, a dnes tento dopravní prostøedek
nalezneme ji témìø v kadé domácnosti.
Vozidla se bohuel èasto stávají terèem majetkové trestné èinnosti, a u za úèelem dalího
prodeje èi rozprodání na náhradní díly. Bìhem

4 936 vozidel. Od zaèátku letoního roku do
konce mìsíce èervence, se tento poèet vyplhal
na 2 120, kdy 180 z tìchto vozidel bylo odcizeno
v Moravskoslezském kraji. V posledních pìti
letech, dolo v rámci Moravskoslezského kraje
ke znaènému poklesu odcizených vozidel.
V roce 2012 jich bylo odcizeno celkem 1 330,
v roce 2016 pak 365. I pøes tento pokles se vak
nejedná o zanedbatelné èíslo. Krádee vozidel
patøí mezi jednu z nejzávanìjích majetkových
trestných èinností. Pachatelùm k odcizení vozidla nìkdy staèí pouhých pár minut a jejich majitepokraèování na stranì 6
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lé pak místo svých aut naleznou pouze prázdná
parkovací místa. I kdy neexistuje ádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla zabránit,
mùe kadý z nás toto riziko minimalizovat.
Jak sníit riziko odcizení vozidla?
Parkujte své vozidlo na bezpeèném místì. Pokud
máte tu monost, vyuijte k parkování oplocený
pozemek, gará èi napøíklad hlídané parkovitì.
Pokud tuto monost nemáte, nechávejte vozidlo
vdy v místì, kde je vìtí pohyb lidí, a které je
v noci dostateènì osvìtlené poulièními lampami
a je zabezpeèené místním kamerovým systémem.
Pøi odchodu od zaparkovaného
vozidla vdy zkontrolujte, zda jste
jej øádnì uzamkli a zda ádné
z okýnek nezùstalo otevøené.
I kdy se chcete od svého vozidla
vzdálit jen na okamik, nikdy
nenechávejte klíèe v zapalování.
Ve vozidle nenechávejte ádné
vìci (napøíklad pøíruèní taky,
GPS navigace, mobilní telefony),
které by mohly upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.
Kromì výe uvedených doporuèení je vhodné
své vozidlo opatøit bezpeènostními prvky.
Souèasná nabídka vozidel na trhu má ji øadu
tìchto bezpeènostních prvkù zakomponovaných
standardnì pøi výrobì. Jedná se napøíklad o
imobilizér, který brání nastartování motoru,
v pøípadì, e do startéru nebyl vloen originální
klíè nebo dálkové ovládání centrálního zamykání
s plovoucím kódem. Kadý majitel vak mùe
své vozidlo jetì dále zabezpeèit mechanickými
zabezpeèovacími systémy, kam patøí napøíklad
blokace øadicí páky, zamykání pedálù èi zamykání volantové tyèe. Souèasný trh dále nabízí
nespoèet elektronických systémù, jako jsou

autoalarmy a také satelitní vyhledávací systémy,
které dokáí s pøesností nìkolika metrù urèit,
kde se vozidlo momentálnì nachází. Mezi dalí
zabezpeèovací prvky patøí také pískování VIN
kódu na okna vozidla. Tyto bezpeènostní prvky
je moné jakkoliv kombinovat. I kdy jejich
poøízení samozøejmì znamená finanèní výlohy,
stále se jedná o mnohem mení náklady, ne
které sebou pøináí koupì nového vozidla. Pro
pøípad odcizení je moné vozidlo také pøipojistit u
jedné z mnoha pojioven, které tuto slubu
nabízí.
Jak postupovat v pøípadì, e zjistíte, e Vae
vozidlo není na svém místì?
Nejprve provìøte, zda bylo skuteènì odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali zaparkované opravdu na tomto místì. Je
nespoèet pøípadù, kdy majitele
nahlásí odcizení vozidla a následnì si uvìdomí, e jej pøedelého
dne z dùvodu obsazených parkovacích míst, nechali na jiném
místì ne obvykle. Ovìøte si, zda
si Vae vozidlo nepùjèil nìkdo z rodinných
pøísluníkù, známých èi spolupracovníkù nebo
zda nebylo z nìjakého dùvodu odtaeno (ke
zjitìní informací o odtahu se obrate na
Mìstskou policii a Policii Èeské republiky).
Pokud se vechny tyto monosti ukáí jako
negativní a nepodaøí se Vám vozidlo najít, okamitì o celé události informujte Policii Èeské
republiky, která po zjitìní vech potøebných
údajù a provedení neodkladných úkonù, neprodlenì po Vaem vozidle vyhlásí mezinárodní
pátrání.
nprap. Mgr. Darina Kniátková
vrchní inspektor
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Vzdìlávání pedagogù a rodièù
V Bílovci a Studénce pokraèuje úspìné vzdìlávání pedagogù i rodièù. Pøijïte také, nabídka je
rozmanitá.
Jak respektovat vývoj dítìte a nauèit ho pravidlùm, práce s dìtmi s autismem doma i ve kole,
autorské ètení s Lukáem Hejlíkem, rozvoj smyslového vnímání nebo neformální setkávání
k pøedávání zkueností  to je jen výèet témat
vzdìlávacích akcí, které od jara probíhají v Bílovci
a Studénce. Témata vyla z potøeb rodièù, pedagogù a øeditelù kol, zájem o nì je velký.
Na akci se mùe pøihlásit kdokoliv, kdo se chce
dozvìdìt nìco nového. Pøijïte co nejdøíve,
projekt se blíí ke konci.
Pomalu se blíí ke konci výjimeèný projekt, který
zaèalo mìsto Bílovec realizovat, projekt na
zlepení vzdìlávání ve svém okolí. Jmenuje
se Místní akèní plán a je do nìho zapojeno 15 kol
z øad mateøských i základních, jejich pedagogové, øeditelé, místní zamìstnavatelé, zástupce
pedagogicko-psychologické poradny, rodièe a
mnoho dalích osob, kteøí znají místní prostøedí.
Jsem rád, e také díky tomuto projektu máme
monost øeit potøeby ve kolství. Za dùleité
povauji, e pedagogové i rodièe jsou do projektu
zapojeni personálnì a pøi organizování akcí se
vychází z konkrétních potøeb. Po pøedchozím
spoleèném zjiování a naplánování potøeb teï
víme, která témata jsou pro nás aktuální a zajímavá. Vzdìlávání je dùleitou souèástí ivota mìsta,
a proto mu dáváme prioritu. Domnívám se, e se i

pro toto období podaøilo vytvoøit zajímavou
nabídku pøínosnou pro pedagogy i rodièe.
Realizaènímu týmu projektu se opìt podaøilo
zajistit kvalitní lektory a z nedávno uskuteènìného dotazníkového etøení máme na ji uskuteènìné vzdìlávací aktivity veskrze pozitivní ohlasy,
øekl starosta Bílovce Pavel Mrva.
Vzdìlávání bude probíhat do listopadu. V nadcházejících mìsících probìhne vzdìlávání napø. na
témata respektování vývoje dítìte a jak nauèit
dìti pravidlùm, práce s dìtmi s autismem v
mateøských i základních kolách, logopedické
prevence, polytechnická výchova a rozvoj smyslového vnímání, sdílení zkueností pedagogù s
øeením situací spojených s novou legislativou,
uskuteèní se program Listování s Lukáem
Hejlíkem, povídání o úskalích ve vývoji dìtské
øeèi apod.
Nabídku vzdìlávání a zpùsob, jak se na akci
pøihlásit, naleznete na webových stránkách
mìsta Bílovce. Na úvodní webové stránce, vlevo
nahoøe v sekci Mìsto, pod odkazem kolství:
MAP, naleznete dokument Informátor  vzdìlávací akce. Z nìj vyètete ve potøebné  témata,
datum konání, místo, lektora i na koho se obrátit
v pøípadì dotazù. Vechna vzdìlávání jsou
zdarma! Tìíme se na setkání s Vámi.
Realizaèní tým projektu Místní akèní plán ORP
Bílovec
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Upozornìní k odstranìní a okletìní stromoví a jiných porostù

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona è.
458/2000 Sb., v platném znìní, si dovolujeme
upozornit vlastníky a uivatele pozemkù, pøes
nì vede nadzemní elektrické vedení distribuèní
soustavy provozované spoleèností ÈEZ
Distribuce, a.s., nebo na nì zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranìní a okletìní
stromoví a jiných porostù ohroujících bezpeèné a spolehlivé provozování zaøízení distribuèní
soustavy v majetku spoleènosti ÈEZ Distribuce,
a.s. (dále jen zásah").

ZÁSAH PROVÁDÌJTE PRÙBÌNÌ V
OBDOBÍ VEGETAÈNÍHO KLIDU DLE
NÍE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-Ii zásah proveden do 15. listopadu
tohoto roku a bude-li ohroena bezpeènost a
spolehlivost provozování zaøízení distribuèní
soustavy, je pracovník povìøený spoleèností
ÈEZ Distribuce, a.s., oprávnìn ke vstupu na
dotèené pozemky za úèelem provedení zásahu.
Vzniklý klest a zbytky po tìbì budou zlikvidovány a vytìená uitková døevní hmota bude
uloena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve
vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotèeném
pozemku. Pokud ji byl vlastník pozemku písemnì osloven, tak je nutné postupovat dle obdrených pokynù.

Pøi práci dodrujte bezpeèné vzdálenosti od
vodièù uvedené v ÈSN EN 50110-1. K vodièùm
se nesmí pøiblíit pod bezpeènou vzdálenost ani
nástroje, ani vìtve døevin pøi oøezu. Zásah
nesmíte provádìt v pøípadì, e se vìtve stromù
a jiných porostù pøed zásahem dotýkají vedení
nebo hrozí pøi pádu oøezané vìtve stromù a
jiných porostù dotek s vedením. V pøípadì, e
zásahem mùe být ohroena bezpeènost osob
nebo zaøízení distribuèní soustavy, kontaktujte
nás na lince 800 850 860.
Zásah proveïte tak, aby byla zachována níe
uvedená nejmení vzdálenost vìtví stromù a
jiných porostù od nadzemního vedení:
u vedení nízkého napìtí nn do 1 kV (400/230
V):
» 2 m od holých vodièù a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromù a jiných
porostù, u kterých se pøedpokládá výstup osob
» 1,5 m od holých vodièù a od izolovaného
nebo kabelového vedení u stromù a jiných porostù, u kterých se nepøedpokládá výstup osob
Doporuèená bezpeèná vzdálenost pro pøiblíení
se k vodièùm nn pøi provádìní zásahu je min.
0,3 m.
u vedení vysokého napìtí vn nad 1 kV do 35 kV
v rozsahu ochranného pásma:
» vedení bez izolace 7 m*
» izolované vedení 2 m
Doporuèená bezpeèná vzdálenost pro pøiblíení
se k vodièùm vn pøi provádìní zásahu je
min. 1,5 m.

pokraèování na stranì 9
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u vedení velmi vysokého napìtí vn nad
35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
» vedení bez izolace 12 m*
Doporuèená bezpeèná vzdálenost pro pøiblíení
se k vodièùm vn pøi provádìní zásahu je
min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmùm vedení
posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té dobì
platnému znìní energetického zákona. Výe uvedené
hodnoty odpovídají zákonu è. 458/2000 Sb., ve znìní
úèinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNÌNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat rùst porosty
nad výku 3 m.
Pøi neplnìní povinností vlastníka mùe být
Energetickým regulaèním úøadem uplatnìna
sankce. Pøi vzniku kody v souvislosti s neplnìním povinnosti dále mohou být uplatnìny nákla-

dy související s likvidací vzniklé kody. V zákonem vymezených pøípadech musí vlastníci nebo
uivatelé pozemkù pøed plánovaným kácením
døevin splnit oznamovací povinnost popø. si
vyádat povolení dle zákona è.114/1992 Sb., v
platném znìní.
Dìkujeme za spolupráci.
ÈEZ Distribuce, a. s. Dìèín,
Dìèín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
PSÈ: 405 02
IÈ: 24729035
DIÈ: CZ24729035
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, sp. zn. B 2145
licence na distribuci elektøiny è. 121015583
registraèní èíslo u OTE: 715
info@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz

etøení Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP)
ISSP je mezinárodní program dotazníkových
etøení organizovaných kadoroènì pro úèely
longitudiálního srovnávacího výzkumu.
Vybrané domácnosti naí obce budou pøizvány
k úèasti na významném vìdeckém výzkumu,
který pøinese dosud neznámé pohledy na spoleèenské vztahy v èeské spoleènosti. Výzkum
v rámci Mezinárodního programu sociálního
výzkumu ISSP pøipravili odborníci z Akademie
vìd ÈR a bude v nìm osloveno 4500 náhodnì
vybraných domácnosti z celé ÈR. Dotazování
realizují vykolení tazatelé spoleènosti MEDIAN.
Vybrané domácnosti v naí obci by mìli navtívit poprvé v termínu 15.9.  10.11.2017 a pak

znovu v dalích termínech a do konce listopadu 2017.
Výzkum je anonymní a poøádají ho renomované
vìdecké instituce. Poznatky budou slouit
èeským i zahranièním vìdcùm a mohou být
základem pro zlepení sociální politiky. Vyplnìní
dotazníku s tazatelem trvá pøiblinì 40 minut.
Úèastnici výzkumu obdrí malý dárek.

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - říjen 2017

-9-

Září 2016

informace z obce

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - Září 2016

-10-

říjen 2017

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci øíjen 2017 oslaví své ivotní jubileum
pan Frantiek Povala
75 let
Do dalích let mu pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

informace z kultury a sportu

Pozvánka

inzerce
Firma MIRAMO spol. s r.o. hledá uklízeèku pro provozovnu
v Albrechtièkách. Blií informace na tel. 602 540 883.
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Pozvánka-prodej duièkového zboí
Obec Albrechtièky a spolek zahrádkáøù uskuteèní v sobotu
28.10.2017 v IC Døevìnice

PRODEJ DUIÈKOVÉHO ZBOÍ
ivé kvìty øezané i v kvìtináèi, suchou vazbu, vìneèky, svíèky
a jiné hrobové dekorace
PRODEJ POTRVÁ od 9:00 hod. do 12:00 hod.

zdroj: www.kreslenyvtip.cz

informace ze
svìta humoru
z obce
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