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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Vítání nových občánků
Tradicese opět vracejí. Rozhodli jsme se,

nácviku podíleli. Rovněţ musíme ocenit
nádherný zpěv a hru na klávesy paní
Fišerové a Mokrošové.

ţe vítání nejmenších broučků opět
vrátíme do naší obce. 18. 2.2012 bylo
uspořádáno
v
zasedací
místnosti
obecního úřadu VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
DO ŢIVOTA NAŠÍ OBCE. Důkladně
jsme se na tuto akci připravovali,
a protoţe to byla premiéra, zajímalo nás,
jak to všechno dopadne. Velmi mile nás
překvapila plná kulturní místnost. Naše
obec se rozrostla o tři děvčata a tři
chlapce. Maminky své ratolesti krásně
oblékly a vyparádily. Po uvítání všech
přítomných
a představení
miminek
následoval kulturní program dětí naší
obce a školáčků z Horních Bludovic.
Děkuji za přípravu kulturního programu
paní ředitelce a vyučujícím, kteří se na

Ţermanický bál
25.2.2012 se konal v restauraci Pod hrází
jiţ 3. Ţermanický bál.
Musíme
konstatovat, ţe zájem občanů rok od roku
vzrůstá, coţ nás pochopitelně těší.
Pro příští rok se budeme muset zamyslet
nad většími prostory, abychom mohli
pojmout i další zájemce o plesovou
zábavu z řad občanů jiných obcí či města
Havířova.
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Na památku tohoto dne dostalo kaţdé
miminko jako talisman plyšovou hračku
a jídelní
soupravičku.
Pro kaţdou
rodinku máme i překvapení v podobě
fotografie,

kterou

z fotografického
Brachaczka.

obdrţí
ateliéru

rodiče
pana

Děkujeme všem za účast.

Skupinka nadšených dam s paní
starostkou opět vyzdobila prostor našeho
sálu. Letošnímu roku vévodila květinová
výzdoba v barvě vínově červené a
bílé.Zdi sálu zkrášlila spousta papírových
květin, které nám pomáhaly skládat
i naše děti.Chtěla bych poděkovat
Marcele Kuboňové, Ivetě Serafinové,
Jaroslavě Janáčkové, Andrei Bollogové,
Monice Hrančové a Pavle Brlejové za
přípravu domácích dobrot, které všem
www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 2

velmi chutnaly. Po ukončení příprav se
jiţ všichni těšili na veselý večer plný
tance a dobré zábavy.I v letošním roce
zahajovala náš ples paní starostka, která
uvedla taneční školu Just Dance.Parket
patřil nejmenším tanečníkům, kteří nám
předvedli krátkou ukázku různých
tanečních stylů. Úderem 22hodiny nám
přišli zatančit opravdoví mistři.
Proţili jsme krásný večer i krásné ráno,
protoţe jsme se mnozí vraceli do svých
domovů aţ za svítání.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kterými byli: Obecní úřad
Ţermanice, p. Brachaczek, manţelé
Horákovi, p. Feifič, Hostinec u Svatého
Jána,
Restaurace
Pod
Burkem,
Taneční
pár
předvedl
show
společenských tanců. Tato juniorská
taneční dvojice sklidila obrovský úspěch
a určitě si je pozveme i příští rok.O naše
taneční vyţití se starala i letos skupina
Evyband.

Restaurace na Záguří, Sportovní klub
Ţermanice,
p.Karla
Turčínová,
Zahradnictví Trvalka, p. Jana Šimšová,
Kadeřnictví Janča – Lučina, Salón Lucie
– Lucie Konrádová, Salón Lissien,
kosmetička p. Lucie Bláhová, p. Monika
Hrančová, p. Simona Sczotková, p. Pavel
Kuboň, Pekárna Pod hrází, p. Jana
Kouřilová, p. Lenka Winklerová,
p. Kozubková.
Děkujeme všem za podporu.
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Váţeníobčané, starostka obce Vás srdečně zve na 11. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Ţermanice, které se bude konat dne 29. 3. 2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu v Ţermanicích.
Program zasedání:
1)

Zahájení

2)
3)
4)
5)

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012

6)

Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015

7)
8)
9)

Závěrečný účet obce za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Inventarizační zpráva rok 2011

10) Smlouva o dílo mezi objednatelem Obcí Ţermanice a zhotovitelem firmou
DIGIS, spol. s r.o.
11) Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene č. B – 1083/12 mezi budoucím povinným Povodí
Odry, státní podnik a budoucím oprávněným Obcí Ţermanice
12) Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene mezi oprávněným ČEZ

13)
14)
15)
16)
17)

Distribuce, a.s. a povinným Obcí Ţermanice – Ţermanice, Výtisk příp. k NN,
IP-12-8010809/2
Kulturní akce obce a SK Ţermanice na rok 2012
Souhlas s uţitím znaku obce pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst
a obcí České republiky“ na předmětech „ BUTTON“
Poskytování dárkových balíčků k významnému ţivotnímu jubileu
Různé
Diskuse

18) Závěr
4 l
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Upozorňujeme občany na povinnost uhradit místní
poplatky stanovené obecně závaznými vyhláškami
Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů, byl pro rok 2012 stanoven ve

Místní poplatek ze
psůčiní za kalendářní
rok za prvního psa 100,-

výši 480,- Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci
Ţermanice. Osoba, která má ve vlastnictví stavbu

Kč a za druhého a
kaţdého dalšího psa

určenou nebo slouţící k individuální rekreaci je
povinna platit poplatek a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu. Tato částka činí

120,- Kč. Poplatku
podléhají psi starší 3
měsíců.

rovněţ 480,- Kč.

Místní poplatek ze psů a místní poplatek za odvoz komunálního odpadu můţe
poplatník uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Ţermanicích v úředních dnech ve
středu (21. 3., 28. 3.) od 8.00 hod do 16.30 hod. Poplatky je moţno 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 1337. Poplatek ze psů i
poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný nejpozději do 31. 3. 2012.
Upozorňujeme občany, ţe 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.
5 l
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Sběr nebezpečného a objemného odpadu
Váţení občané obce Ţermanice,
společnost A.S.A. ve spolupráci
s obecním úřadem pro Vás v souladu

č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou
vyhláškou
organizuje
sběr
nebezpečného odpadu formou pojízdné

s poţadavkem

sběrny.

zákona

o

odpadech

Pojízdná sběrna nebezpečného odpadu bude přistavena v termínu a na těchto
3 stanovištích:
28. 4. 2012 v době od 8.30 do 9.00v kopci u zastávky „rozcestí“
v době od 9.15 do 9.45 u obecního úřadu
v době od 10.00 do 10.30 na Pustkách (u čp. 51 – paníVaňková)
V této sběrně můţete 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,
elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny v termínu a na těchto 3 stanovištích:
27.4.2012 – 30.4.2012

v kopci u zastávky „rozcestí“
u obecního úřadu
na Pustkách (u čp. 51 – paní Vaňková)

Do těchto kontejnerů můţete odloţit objemný odpad jako např. starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Do těchto kontejnerů nepatří pneumatiky, televizory, ledničky apod.
6 l
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Informace o moţnosti bezplatného řešení sporů
s finančními institucemi před státem zřízeným
finančním arbitrem
Kancelář finančního arbitra organizační
sloţka státu informuje o existenci
finančního arbitra jako orgánu příslušného
k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti

vyuţívá většina obyvatel, narůstá také
počet sporů s poskytovateli těchto
produktů a sluţeb. Mnoho spotřebitelů
však nemá dostatečné informace o svých

platebního styku, spotřebitelského úvěru
nebo kolektivního investování. Finanční
arbitr je zákonem zřízený orgán, který
bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky
(spotřebiteli) a finančními institucemi, a to
výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).

právech a moţnostech jejich ochrany
a prosazování.
Hlavním
posláním
finančního arbitra, a tedy i hlavním
důvodem zaloţení tohoto orgánu, je
zajištění
rychlého,
bezplatného
a efektivního vyřizování sporů mezi
občany a finančními institucemi.

Vzhledem k tomu, ţe v dnešní době
finanční produkty a sluţby (např. bankovní
účty, platební karty, spotřebitelské úvěry)

Bliţší

informace

na

internetových

stránkách: http://www.financniarbitr.cz

Vesnice roku 2012
Spolek
pro
obnovu
venkova
ČR
jako
pořadatel
této
akce
informuje,
ţe
právě
odstartoval 18. ročník
soutěţe Vesnice roku
2012. Cílem soutěţe je
vyzdvihnout aktivity obcí,
jejich
představitelů
a občanů, kteří se snaţí
nejen zvelebovat svůj
domov,
ale
rozvíjejí
i místní tradice a zapojují
se do veřejného ţivota
v obci. Do soutěţe se
7 l

můţe přihlásit obce s max. počtem 6200 obyvatel, které
mají zpracován vlastní strategický dokument, zabývající se
rozvojem obce, programem obnovy vesnice nebo
programem rozvoje svého územního obvodu. V květnu
a červnu budou přihlášené obce hodnotit komise v rámci
krajských kol, v letních měsících potom proběhnou oslavy
krajských výsledků a na počátku září pak celostátní komise
vybere nejlepší obec z krajských vítězů, která se stane
Vesnicí roku 2012. Slavnostní vyhlášení výsledků bude na
20. ročníku mezinárodního dětského folklórního festivalu
v Luhačovicích.
Přihlášky do soutěţe mohou obce podávat do 30. dubna
2012. Podmínky soutěţe a formuláře najdete na
http://www.vesniceroku.cz/prihlaska/jak-podat-prihlasku
www.obeczermanice.cz
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CO CHYSTÁME
Velikonoční dílny
Milí spoluobčané, dovolujeme si Vás
pozvat na velikonoční dílny, které
proběhnou v neděli1. 4. 2012 od
16.00hod.
v
kulturní
místnosti
Obecního úřadu v Ţermanicích.
Na co se můţete těšit?Vyzkoušíme si
výrobu velikonočních přání s nově
zakoupenými raznicemi do kouzelného
lisovacího stroje.Dále se naučíme
novou techniku výroby papírových
květin a motýlů a další zajímavosti.

V důsledku opatření materiálu prosíme
zájemce o velikonoční dílny, aby se
nahlásili na OÚ do 28. 3. 2012 osobně
nebo telefonicky.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

Zájezd FLORIA KROMĚŘÍŢ 2012
Váţení spoluobčané,
dovolujeme si jiţ nyní pozvat Vás na letní
zájezd „FLORIA KROMĚŘÍŢ 2012“,
který se uskuteční dne 4. 8. 2012. Doprava
bude zajištěna autobusem od Obecního
úřadu v Ţermanicích.
Udělejte si čas na nádherný výlet plný
záţitků. Sledujte i nadále Ţermanický
zpravodaj a v následujícím vydání se
dozvíte bliţší informace k tomuto zájezdu.

8 l
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A nyní něco o novém výstavišti:
Na novém Výstavišti Floria Kroměříţ
vyrostla hlavní hala i další objekty. Je to
jeden z nejvýznamnějších investičních
projektů Kroměříţska. Výstaviště Floria
Kroměříţ jiţ dostává finální podobu, kde
na ploše téměř 1 000 m2 vyrostla nová
výstavní hala a 3 zastřešené konstrukce pro
venkovní expozice s celkovou plochou
6 000 m2.
Nová hala, umístěná v jihovýchodní části
areálu u hlavního vstupu, na první pohled
zaujme svým opláštěním vysokotlakým
laminátem v přírodním dekoru, ideálně
zapadajícím do okolního prostředí. Její
propojení s vedlejší halou, venkovními
expozicemi i zahradami umoţnuje průchod
suchou nohou, coţ je velkým přínosem pro
návštěvníky i vystavovatele především za
nepříznivého počasí. Výhledově se počítá s
celoročním vyuţitím, proto je hlavní halu
moţné vytápět. Kromě výstavních ploch
nabídne
výstaviště
návštěvníkům
i vystavovatelům komfortní zázemí včetně
restaurace s atraktivním výhledem do
japonské zahrady.

Areál o celkové ploše 23 tisíc m2 nabídne
vystavovatelům 6 000 m2 vnitřníchploch
a 12 000 m2 zastřešených venkovních
ploch. Zajímavý koncept výstaviště počítá
s praktickým členěním na výstavnické
a klidové zóny se zahradami pro
odpočinek, kde vodní a osázené plochy,
oddělené kamennými zídkami, vytvářejí
příjemná zákoutí.
Provoz výstaviště bude zahájen právě
4. 8. 2012 tradiční výstavou Floria Léto
2012, na kterou v říjnu naváţe její
podzimní část Floria Podzim 2012
a následně výstava Termo 2012, věnovaná
topným systémům rodinných domů.
Výstavářský program rozšíří i další hobby
projekty
z
oboru
zemědělství
a chovatelství, ale i dalších oborů, které
přitáhnou vystavovatele a návštěvníky
z regionu i vzdálenějších oblastí republiky.
Město Kroměříţ tak zvyšuje svoji
atraktivitu a potenciál návštěvnosti nejen
samotného města, ale i celého regionu.

V současné době probíhají dokončovací
práce na zastřešení venkovních konstrukcí,
dostavba parkovišť a začíná se s modelací
pozemků okrasných zahrad, které vytvoří
relaxační
zóny
mezi
venkovními
expozicemi. Také jsou dokončovány
terénní úpravy, příprava jezírek a také
kamenné zídky. Práce se nezastavily ani
v zimě, kdy došlo k instalaci rozvodů
a budování interiérů uvnitř hal.

9 l
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Okénko Sportovního klubu
V rámci spolupráce s obecním úřadem jsme i v letošním roce připravili mnoho akcí pro děti
i dospělé.A co všechno zaţijete?
31. března 2012: karneval pro děti
21. dubna 2012: pingpongový turnaj
30. dubna 2012: páleníčarodějnic a stavění májky
19. května2012: nohejbalovýturnaj a májová veselice
2. června 2012: dětskýden, kácení májky a smaţení vaječiny
červen – srpen 2012: sjetí místní řeky na vlastnoručně vyrobených plavidlech
(dle počasí se upřesní termín)
4. srpna 2012: Memoriál Otakara Korbáše
srpen 2012: víkendové stanování a rozloučení se s prázdninami
září 2012: badmintonový turnaj
27. října 2012: Halloween
říjen 2012: drakiáda(dle počasí)
listopad 2012: šipkový turnaj
8. prosince2012: mikulášská nadílka

Dětský karneval
SK Ţermanice ve spolupráci s Obecním úřadem v Ţermanicích uspořádá dne 31. 3. 2012
maškarní bál pro děti. Letos se bude konat maškarní ples v kulturní místnosti
OÚv Ţermanicích. Zveme všechny děti i rodiče na tuto akci plnou her a zábavy. Začátek je
stanoven na 14.00 hod.
Své děti můţete přihlásit na obecním
úřadě do 28. 3. 2012. Pro přespolní
děti činí hodnota balíčku 120 Kč.
Věříme, ţe se karnevalu opět zúčastní
spousta dětí. A moţná přijde
i kouzelník.
Na Vaši účast se těší
SK Žermanice a OÚ Žermanice.

10 l
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Pingpongový turnaj
Dne 21. 4. 2012 si pro Vás SK Ţermanice
připravil turnaj ve stolním tenise. Hlásit se
můţete na tel. čísle u předsedy SK
p. Bolloga 605 971 442 (stačí i sms) nebo

osobně v hospůdce Pod hrází, kde bude
přihláška. Zápisné bude činit 50,- Kč.
Na Vaši velkou účast a sportovní nasazení
se moc těšíme.
SK Žermanice

Pálení čarodějnic a stavění májky
Pálení čarodějnic patří k velmi populárním lidovým zvykům. Na tento den jsme si pro Vás
a Vaše děti připravili hry, soutěţe, opékání buřtů i upálení jedné jeţibaby. Účast elitních
čarodějnic zastupitelstva obce je sjednána. Doufáme, ţe také přiletí jeţibaby z okolních domů
a vesnic. Během přesunu na místo sletu je nutno dodrţovat pravidla silničního a leteckého
provozu. Během letu se nesmí pouţívat ţádný alkohol či jiné látky, které by ovlivňovaly
způsob létání. Přistávací plocha bude vyznačena bílou pavučinou.
Zveme Vás na setkání čarodějek a kouzelníků, které se uskuteční dne 30. 4. 2012 jiţ od 14.00
hod. Slet se bude konat na místním fotbalovém hřišti. Při přeletu prosím nepřehlédněte
elektrické vedení.
Čeká na Vás bohatý program plný čarovných úkolů, které budete plnit na 8 strašidelných
stanovištích. Při této příleţitosti bude jako kaţdý rok postavena májka. Vybízíme všechny
udatné muţe a ţeny, aby se účastnili její stavby či zdobení. Pro všechny děti vyhlašujeme
soutěţ: „Jak si představuješ kouzelnou bylinu“ (můţete nakreslit obrázek, vymodelovat ji,
vyrobit či vykouzlit). Obrázky nebo vyrobené dílo přineste s sebou. Nejlepší a nejoriginálnější
bylina bude odměněna dárkem. Uţ teď se na všechny čarodějky a čaroděje těší obecní úřad
a SK Ţermanice.

Krby a komíny
Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají
a s nimi rostou i účty za teplo. Stále více
domácností se proto vrací k topení tuhými
palivy. Moderním trendem se stala instalace
krbových vloţek a kamen. V počátku letošního
roku byl nárůst tohoto typu vytápění ještě více
umocněn
panujícími
klimatickými
podmínkami a s tím rostlo i nebezpečí vzniku
poţárů.
11 l

Zásady poţární bezpečnosti při provozu
komínů a spotřebičů paliv jsou obsaţeny
v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
poţární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo
účinnosti 1. 1. 2011. Před samotným uvedením
spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu) do
provozu nebo po kaţdé stavební úpravě
komína, před výměnou nebo novou instalací
www.obeczermanice.cz
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spotřebiče i po komínovém poţáru je
povinností majitele nemovitosti zajistit revizi
spalinové cesty, kterou provádí odborně
způsobilá
osoba,
která
je
drţitelem
ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví
tj. kominík, který ale zároveň musí být
revizním technikem komínů, specialistou
bezpečnosti
práce-revizním
technikem
komínových systémů nebo revizním technikem
spalinových cest.
Majitel nemovitosti je také povinen zajistit
vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při
celoročním provozu 3x ročně a při sezónním
provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení
topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných
50 kW včetně lze provádět čištění spalinové
cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se
na odborníky – kominíky. Při čištění spalinové
cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty
a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.
Dále je povinností majitele nemovitosti
u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu
spalinové cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněţ
provádí kominík. Při kontrole spalinové cesty
se provádí např. posouzení bezpečného
umístění
hořlavé
stavební
konstrukce,
materiálu a předmětu ve vztahu ke
konstrukčnímu provedení spalinové cesty
a připojeného spotřebiče paliv, kontrola
prostupů
spalinové
cesty
stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo
střechou a vůbec posouzení stavebně
technického
stavu
spalinové
cesty.
O provedené revizi, čištění nebo kontrole
spalinové cesty musí kominík vyhotovit
písemnou zprávu.
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Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů
a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu
technického stavu komínu, kouřovodu
a spotřebičů paliv odborníky kominíky!
Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku
poţárů není pouhá planá hrozba, za období od
1. 11. 2009 do 28. 2. 2010 došlo k osmi
poţárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu,
či kouřovodu, za stejné období na přelomu
roku 2010 a 2011 došlo ke 12 poţárům a od
1. 11. 2011 do 16. 2. 2012 došlo k 19 poţárům,
kdy příčinou byl špatný stav komínu, či
kouřovodu, případně špatná instalace krbu.
Bohuţel tato čísla nám jasně ukazují
vzrůstající tendenci.
Rovněţ při instalaci a provozování krbových
vloţek a kamen je nutné dodrţovat zásady
poţární ochrany, protoţe špatně instalovaný
krb můţe být zvlášť v dřevostavbách velmi
nebezpečný. Bezpečné zásady pro navrhování
a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným
ohništěm jsou uvedeny jak v návodech
výrobců, tak např. v ČSN 734230 Krby
s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
Ţe se nevyplatí dodrţování zásad poţární
ochrany podceňovat, dokládají i následující
příklady poţáru. Dne 1. 2. 2012 cca v 02.00
hod došlo k poţáru rodinného domu ve
Frýdlantu Nové Dědině, kdy tento dům byl
poţárem zcela zničen a majiteli vznikla škoda
2 500 000Kč. Příčinou poţáru byla prasklina
v komínovém plášti. K dalšímu poţáru, kde se
škoda vyšplhala na 2 500 000Kč vyjíţděli
hasiči do Rychaltic dne 1. 2. 2012 ve 12.00
hod. Příčina poţáru bylo špatné napojení
kouřovodu do komínového tělesa.
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Sdruţení dárců krve v České republice
Kaţdý z nás se můţe ocitnout v tíţivé finanční situaci a v tom přijde zranění či nemoc, kdy je
nutný pobyt v nemocničním zařízení. Dnes po přijetí nové zdravotní reformy činí poplatek za
pobyt v nemocnici 100,- Kč za den.
Právě i z tohoto důvodu Republiková rada Sdruţení dárců krve (RR SDK) dne 23. 1. 2012
rozhodla o rozšíření své činnosti.Jedná se o vytvoření solidárního fondu vzájemné
humanitární pomoci. Smyslem a cílem je přispívání svým členům na nemocniční pobyt.
1. Členem Sdruţení dárců krve se můţe stát
a) stávající aktivní dárce krve a plazmy
b) bývalý dárce krve a plazmy
c) občan České republiky
d) cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, či
zahraničnístudent studující na škole v České republice
2. Příspěvek do tohoto fondu je zároveň členským příspěvkem SDK
a) příspěvek je platný vţdy na dobu 12 kalendářních měsíců
b) bývalý i aktivní dárce krve a plazmy a občan ČR – příspěvek 500,- Kč
c) cizí státní příslušník a trvalým pobytem na území České republiky, či
zahraničnístudent studující na škole v ČR – příspěvek 1000,- Kč
3. Přihláška
Vzor přihlášky se nachází v dokumentu „Informace o členství v SDK“
4. Příspěvek se zasílá
a) sloţenkou na adresu uvedenou v hlavičce
b) na číslo účtu 3300330013/5500. Variabilním symbolem bude číslo přidělené
po zaplacení. Toto číslo bude téţ identifikačním číslem člena
5. Proplácení nemocničního poplatku
Na základě potvrzení nemocnice o zaplacení poplatku bude tento uhrazen
a) na účet člena
b) sloţenkou
c) 1 – 14 dní 100%
od 15. do 30. dne 50%
od 31. dne do 60. dne 10%
– dárcekrve i bývalý, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně40x
nebo plazmu 240x (při kombinaci se uvaţuje poměr 1x krev= 6x plazma)
– dárce krve, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 2x krev nebo
12x plazmu (při kombinaci se uvaţuje poměr 1x krev= 6x plazma) v období
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posledních 12měsíců. Zde bude nutné doloţit potvrzení od TS s rozlišením
počtu odběrů krve a plazmy
d) 1 – 5dní 100%
od 6. do 14. dne 50%
od 15. do 30. dne 10%
– občan České republiky
– cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR nebo zahraniční
studentstudující na škole v České republice. Zde je nutné doloţit potvrzení o
trvalémpobytu či studiu
e) proplácet se bude i tomu, kdo bude členem SDK kratší dobu neţ 60 dnů abude se
jednat o akutní případ (tj. nepůjde-lio pobyt plánovaný s předstihem).Případy více
pobytů v průběhu 12 měsíců budou řešeny individuálně po konzultacis nemocnicí.
6. Nemocniční poplatek nebude proplácen
a) za protialkoholní léčení
b) za léčení závislosti (drogy atd.)
c) za psychiatrické léčení z vlastní viny
d) při výkonech, které hradí pacient (např. plastické operace, které nemají léčebný
účel)
e) v případě, ţe se jedná o členství kratší dobu neţ 60 dnů nebo po uplynutí doby
12 měsícůod posledního zaplacení příspěvku (s výjimkou akutních případů, které
budou řešenyindividuálně)
7. Poznámka
Je nutné počítat s tím, ţe výpis z účtu dochází 1x za měsíc. Proto pro obnovení
členství je vhodné členský příspěvek zaplatit nejméně 30 dnů před uplynutím doby
12 měsíců.Podmínky se mohou v průběhu času měnit, proto je nutné sledovat
webové stránky.Na nich budou uveřejňovány i další informace.

Sdruţení dárců krve v České republice
463 48 Hlavice 54
email: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
web: http://sdruzeni.darcu.krve.sweb.cz
http://www.sdk-cr.cz
tel: 774 376 540
č.ú: 3300330013/5500
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Záměr pronájmu hasičské zbrojnice –O Z N Á M E N Í
V souladu s ustanovením § 39 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecnízřízení)ve znění pozdějších předpisůObec Ţermanice zveřejňuje
záměrpronajmout budovuhasičské zbrojnice, čp. 82stojící na pozemku zastav. plocha –
100 a parc.č. 322/2 v k.ú. Ţermanice.
Bliţší informace na tel.: 596 421 017 nebo mobil: 724 180 355

Otevření víceúčelového sportoviště
Oznamujeme všem nadšeným sportovcům, ţe víceúčelové sportoviště otevíráme pro
letošní sezónu jiţ 15. 4. 2012. Správcem sportoviště bude i nadále pan Jiří Pchalek,
u kterého si můţete hřiště objednat na tel.č. 607 903 989. Prosíme všechny občany
a děti, kteří budou na tomto hřišti sportovat, aby ho udrţovali v pořádku a čistotě.
Děkujeme.
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Významná jubileav měsíci březen a duben
ISIDOR VALOŠEK
JIŘINA VAŇKOVÁ
LADISLAVA SERAFINOVÁ
NADĚŽDA RUDOLFOVÁ
BŘETISLAV KOTÁSEK

Dáváme Vám tuto růži,přicházíme přát.
Ať se stále usmívátea každou starost překonáte.
Ať zdraví slouží do sta leta u nohou Vám leží svět.
Ze srdce přeje Vaše zastupitelstvo
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