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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:

27.4.2019 08,00 - 08,30
08,45 - 09,15
09,30 - 10,00

v kopci u zast. „rozcestí“
u Obecního úřadu
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:

26.4.2019 - 29.4.2019
- v kopci u zastávky „rozcestí“
- u Obecního úřadu
- na Pustkách (č.51 - paní Vaňková)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny,
matrace, umývadla, WC mísy, apod.
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky !!!
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!

směsné sklo
papír + nápojové
kartony (společný sběr)
plasty + kovové obaly
(společný sběr)
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Pozvání na jednodenní zájezd
do Buchlovic
Obecní úřad a Klub důchodců v Žermanicích srdečně zvou naše občany na jednodenní
zájezd do Buchlovic, kde si prohlédneme zámek a krásnou zahradu. Pokud budeme mít
dostatek času můžeme navštívit i hrad Buchlov.
Odjezd dne 26. Června cca v 6.30 hod. od obchodu v Žermanicích do města Buchlovice.
Pro účastníky zájezdu bude v blízkém okolí předem zajištěn oběd, který si platí každý sám.
Vstupné si budeme platit také sami. Přihlášky a zálohu 100,-Kč přijímá paní Hana
Svačinová, účetní na Obecním úřadě v Žermanicích do 24.5. 2019 v úřední dny. Záloha je
nevratná. O případných změnách nebo upřesnění Vás budeme informovat.
Srdečně Vás zve
Obecní úřad a Klub důchodců v Žermanicích

Otevření sportoviště
Oznamujeme všem nadšeným sportovcům, že víceúčelové sportoviště otevíráme pro letošní
sezónu již 1. 4. 2017. Správcem sportoviště bude pan Jakub Vrkoč, u kterého si můžete hřiště
objednat na tel. 721 237 587.
Prosíme všechny občany, kteří budou na tomto hřišti sportovat, aby ho udržovali v pořádku
a čistotě.
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Místní poplatky (popelnice, pes)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, byl pro rok 2018 stanoven ve výši 550Kč 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 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.
2018.
Upozorňujeme občany, že poplatek za TKO je splatný pouze jednorázově.
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny Obecního úřadu,
tj. Žermanice č.p. 48
b) poplatníci s dlouhodobým pobytem v zahraničí přesahujícím 180 dní
pobytu v příslušném kalendářním roce
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Š tky 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.

Akce na rok 2019
Duben, Květen - Dětský karneval (termín bude upřesněn v průběhu roku a dle počasí)
30. Dubna - Stavění majky
1. Června - Dětský den
3. Srpna - Memoriál Otakara Korbáše - turnaj v minikopané
24. Srpna - Stanování + Letní kino
Září - Nohejbalový turnaj
2. Listopadu - Halloveen
7. Prosince - Mikulášská nadílka

Pronájem motorového dr če
Informujeme občany o možnos si rezervovat
zapůjčení obecního štěpkovače na telefonním
čísle 724 180 344.
Maximální doba jednotlivé zápůjčky jsou tři dny.
Štěpkovač si mohou zapůjčit pouze občané
Žermanic a to zdarma.
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Dne 24.4.2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu se koná 4. zasedání
Zastupitelstva obce Žermanice.
PROGRAM
1. Zahájení.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu.
3. Schválení programu.
4. Rozpočtové opatření obce Žermanice č. 2/2019.
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu mezi dotčenými občany trasy vodovodu „Ku Těrlicku“ a obci Žermanice.
6. Schválení změny názvu „Komise pro kulturu a sport“ na „Výbor pro kulturu a sport“.
7. Schválení dohody o provedení práce (správa sportoviště) s panem Jakubem Vrkočem.
8. Různé.
9. Diskuze.
10. Závěr.

Pozvánka na volejbalový turnaj
Dovolujeme si Vás pozvat na volejbalový turnaj smíšených družstev „O pohár
mikroregionu“, který se uskuteční od 9.oo hodin dne 25.5.2019 v Albrechticích v
tělocvičně základní školy.
PROPOZICE:
- smíšená družstva, minimálně 2 ženy
- sraz od 8.oo hodin
- startovné na osobu v družstvu je 150,-Kč (zahrnuje oběd, pitný režim)
- zahájení turnaje v 9.oo hodin
- závazné přihlášky družstev posílejte do 17.5.2019
na adresu: jardagoj@seznam.cz
Hraje se podle platných pravidel volejbalu, rozpis utkání bude upřesněn podle počtu
přihlášených družstev. Obuv s bílou podrážkou je podmínkou. Občerstvení zajištěno v bufetu
vedle tělocvičny. Není nutné s sebou brát míče.
Platbu startovného pošlete po přihlášení na č.ú. 172 160 2399/0800
speciﬁcký symbol uvádějte 3412, variabilní symbol 00297666.
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Beneﬁční akce „ Spolu ruku v ruce”
Vážení
občané,si Vás touto cestou informovat o 2.
Dovolujeme
akceblížících
Moravskoslezského
dovolte, abychom Vámročníku
popřálibeneﬁční
krásné chvíle
se
kraje
s
názvem
„Spolu
ruku
v
adventních dnů, příjemné proži vánočních svátků a doruce” , jejímž
účelem
je přiblížení
života neformálních
nadcházejícího roku sihlavním
společně
přejeme,
aby se nám
pečujících a osob s postižením běžné populaci.
podařilo realizovat všechny naše další společné cíle bez
toho, aby se to jakkoliv nega vně dotklo kteréhokoliv
občana
TatoŽermanic.
událost se uskuteční dne 11.5.2019 v
prostorách
Trojhalí
Karolina
v Ostravě a
Stejně tak si přejeme, aby
pro každého
z obyvatel
naší obce
nabídne
nejen
hudební
vystoupení
byl život zde stále lepším a aby naše obec byla bezpečným, interpeta
VOXEL, bubenického souboru Rytmy a kapely
kvalitním a lákavým místem
ke spokojenému životu.
SLZA, ale také bohatý doprovodný program pro
Do roku 2019 Vám přejeme
zdraví, mnoho štěs ,
rodinypevné
s dětmi.
plno osobní pohody, op Návštěvníci
mismu a vzájemného
se mohou porozumění.
těšit na Cirkus trochu
jinak, taneční vystoupení Patrika Ulmana a
zážitkové workshopy,
na nichž se budou podílet
Zastupitelstvo
obce
i školy a poskytovatele sociálních služeb.
Účastníci si budou moct vyzkoušet výuku
znakového jazyka, simulaci zdravotních
překážek občanů v seniorském věku
prostřednictvím gerontoobleku či se seznámit s
multisenzorickou metodou snoezelen.
Vstupné na akci je dobrovolné, přičemž výtěžek z něj bude použit pro beneﬁční účel v
podobě podpory dvou projektů svépomocných skupin sdružujících neformální pečovatele
o blízkou osobu s postižením.

Uřední hodiny a kontaktní údaje
Starosta - Ing. Petr Peikl
Tel.:+420 602 675 402
Po: 16:00 - 18:00
St: 16:00 - 18:00

Obecní úřad - Hana Svačinová
Tel.: +420 596 421 017
Po: 8:00 - 17:00
St: 8:00 - 17:00

Místostarosta - Petr Zlámal
Tel.: +420 724 180 344
Po: 15:00 - 17:00
St: 15:00 - 17:00

Povinné údaje periodického sku dle zákona č. 46/2000 Sb.
Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259
Název periodického sku: ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
Četnost jeho vydávání: dle potřeby
Místo vydávání: Obec Žermanice
Číslo a den vydání: 1/2019, 15. 04. 2019
Evid. číslo periodického sku: MK ČR E 10441
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