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Soutěžíme o Zlatý erb 2009
Vážení čtenáři, letos se účastníme soutěže o
nejlepší stránky města a obcí.
V případě, že se Vám naše stránky
www.obecolbramice.cz
líbí
nebo
jen
sympatizujete s naší obcí, pošlete nám svůj hlas
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10980.htm
Do čtvrtka 26. 3. 2009 16:00 budou Vaše hlasy
započítány do celostátní ceny veřejnosti.
Děkujeme.

Máte-li nějaký nápad, inspiraci, doplnění či
připomínku nebo Vám na těchto stránkách chybí
určitý typ informací, napište nám.
Napište nám i v případě, pokud plánujete pořádat
nějakou kulturní, sportovní či společenskou
událost. Využijte možnosti dát o akci vědět i
ostatním a zašlete nám pozvánku včetně krátké
charakteristiky akce.
Uskutečnili jste nějakou veřejnou akci a chcete ji
prezentovat také ostatním návštěvníkům
prostřednictvím internetového portálu obce,
napište nám stručnou zprávu. Můžete připojit
také několik fotek.
Pro bližší informace o zasílání Vašich zpráv nás
neváhejte kontaktovat.
Novinka na webu od 1. března 2009
V sekci Kultura, církev – Římskokatolická
církev – naleznete vždy aktuální přehled mší
svatých na další měsíc.
Regína Vřeská – správce webu


Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o
místních poplatcích je držitel psa (poplatník)
povinen ohlásit správci poplatku, tj. obecnímu
úřadu vznik a zánik poplatkové povinnosti. Proto je
důležité, abyste při úhradě poplatku doručili také
formulář „Přihláška psa do evidence“, který
naleznete také na našich internetových stránkách
v sekci Dokumenty, vyhlášky nebo Finance –
Ceníky a poplatky. Splatnost poplatku je do 30.
června příslušného roku.

Oznamujeme Vám, že pravděpodobně od
počátku příštího týdne bude probíhat ořez a kácení
stromů v ochranných pásmech VN 22 kV a VN 35
kV v obci Olbramice i v její místní části Janovice.
Práce bude provádět firma FORESTER SERVIS,
s.r.o., která tuto činnost všem vlastníkům pozemků
oznámila. Výzva ke kácení a okleštění stromoví
byla řádně vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu od 1. 10. 2008 do 15. 11. 2008.

Zároveň připomínáme, že do úterý 31. 3.
2009 je nutné na Finančním úřadě v Ostravě Porubě podat přiznání daně z příjmů fyzických osob
za rok 2008.
Lenka Ješková, ref. správních činností
Inzerce
Stali jste se účastníkem (řidič, spolujezdec,
chodec, cyklista) dopravní nehody a utrpěli jste
újmu na zdraví? Jste pozůstalý, jemuž zemřel při
dopravní nehodě blízký člověk? Jste nespokojeni s
výší odškodného? Záleží Vám na krátkém
termínu získaní odškodného? Není datum nehody
starší než 2 roky? Zajistíme Vám získání
náležitého odškodného - bolestné, odškodné za
smrt blízké osoby, ušlý zisk, ztížení společenského
uplatnění! Nic neplatíte, můžete jen získat...
Kontaktujte Evropské centrum odškodného!

Telefon: 725 853 328

