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STĚŢEJNÍ BODY
ROZVOJE OBCE
V LETECH 2015 - 2016
Výstavba vodovodů v částech obce
Za dědinou a Ku Těrlicku
Informace k záměru realizace výstavby vodovodu
Ku Těrlicku
V současné době probíhá ze strany SmVaK Ostrava a.s. monitorování tlakových poměrů
vody v potrubí oblastního vodovodu, na který má být napojeno prodloužení vodovodního
řádu v lokalitě Ku Těrlicku.

Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci zakoupené nemovitosti Vybudování kulturního střediska
Ze zakoupené nemovitosti chceme vybudovat kulturní středisko, které bude sloužit občanům
naší obce. V současné době probíhá jednání s projektanty a hledáme nejvhodnější technické
a dispoziční řešení objektu. Pro realizaci této akce budeme hledat i možnosti financování
z jiných zdrojů.

Podpora obnovy mokřadního společenstva
přírodní památky - Ţermanický lom
Žermanický lom je ze zoologického hlediska významným mokřadem v lokálním měřítku. Již
při zběžném pohledu na ortofotomapu je zřejmé, že podobný biotop se v okolí nenachází.
Bohužel, v posledních letech zde došlo k mnoha negativním změnám. Typická sukcese
urychlená nárazovým splachem půdy z polí prakticky likviduje tento mokřad. Lom jakožto
antropogenní prvek bez nezbytného managementu vyschne a zaroste náletem. Mizejícímu
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mokřadu napomůže jakékoli vybagrování či vyhrnutí usazenin (včetně odvezení) nad půdním
kamenným dnem lomu. Příjezd techniky do této oblasti je snadný díky existujícímu vjezdu
ke dnu lomu, odkud se vozil kámen na stavbu přehrady. Žádaný je jakýkoli razantní zásah
do celé plochy dna s ponecháním okolních lemů podél stěn lomu a zohledněním ochrany
rostlin dle doporučení botaniků. Na revitalizaci mokřadu se pokusíme získat dotace.

Nátěr a oprava fasády kaple Narození
Panny Marie
V loňském roce se nám již nepodařilo zrealizovat nátěr kaple, proto bychom tento záměr
chtěli dokončit letos.

Příprava projektové dokumentace na
vybudování chodníku podél krajské silnice
Uvědomujeme si nutnost vybudování chodníku podél krajské silnice s ohledem na vyšší
bezpečnost. Realizace takto velké investiční akce odvisí prioritně opět od souhlasu vlastníků
dotčených pozemků a finančních možností obce.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 12. 3. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
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3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2014
4) Návrh rozpočtu na rok 2015
5) Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Frýdek-Místek
6) Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Havířov
7) Informace o svozu biologického odpadu
8) Informace o sběru kovových obalů
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr

Povinnost uhradit místní poplatky stanovené obecně
závaznými vyhláškami
Poplatek
za
provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů, byl
pro rok 2015 stanoven
ve výši 500 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
500 Kč.
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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 (25. 03.
a 01. 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. 2015.
Upozorňujeme občany, že poplatek za TKO je dle obecně
závazné vyhlášky splatný pouze jednorázově.
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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 nebezpečného a objemového odpadu
Vážení občané obce Žermanice,
společnost A.S.A. 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 formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto
3 stanovištích:

28. 3. 2015

08.30 – 9.00 hod.

v kopci u zastávky „rozcestí“

09.15 – 9.45 hod.

u Obecního úřadu

10.00 – 10.30 hod.

na Pustkách
(č. p. 51 – paní Vaňková)

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, televize, chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
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Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou
přistaveny v termínu a na těchto 3 stanovištích:
v kopci u zastávky „rozcestí“
u Obecního úřadu

27. 3. 2015 – 30. 3. 2015

na Pustkách
(č. p. 51 – paní Vaňková)

Do těchto kontejnerů můţete odloţit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny,
matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří zde pneumatiky, televize, ledničky a podobné!

Informace
společnosti A.S.A.
spol. s r.o.
V souladu s novelou § 17 odst. 3 zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech (na základě
vyhlášky č. 321/2014 Sb.) s účinností
k 1. lednu 2015 bychom rádi informovali
občany o možnosti nakládání s odpady
produkovanými fyzickými nepodnikajícími
osobami na katastrálním území obce.
Pro splnění povinnosti obce vyplývající
z výše citovaného § zavádíme nově sběr
kovových odpadů (nápojové plechovky,
uzávěry a víčka od nápojů a pod. z hlediska hygienických - čistých), a sice
do žlutých kontejnerů na plast, což
znamená, že není nutné pořízení dalších
separačních nádob a nedojde k navýšení
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nákladů na třídění. Nádoby postupně
označíme, tak aby bylo zřejmé, co se
do nádob může ukládat. Tato komodita
bude po vytřídění předána zpracovatelům
kovového odpadu. Rovněž bude sebrané
množství evidováno pro EKO-KOM a.s.,
za což bude obci náležet příslušná odměna.

Nakládání
s bioodpady
Cíle
- Vyjmutí kompostovatelných odpadů
ze zbytkového odpadu má smysl jak
z hlediska ekonomického (nižší náklady
spojené s ukládáním odpadu), tak
ekologického (kompostované odpady jsou
hlavním zdrojem problémů na skládkách
www.obeczermanice.cz
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jako jsou např. průsaky, pachy, plyny) a
navíc jsou tyto odpady jediné, které lze
téměř na 100% zhodnotit
- Vyprodukování kompostu, který je
hodnotným hnojivem zlepšujícím kvalitu
půdy pro následné zemědělské hospodaření
- Splnění nové legislativy
Uţitečnost sběru bioodpadu
- Kompost přispívá ke zlepšení půdy co do
obsahu humusu. Dobrý kompost obohatí
půdu o výživné látky a o trvalý humus

- Systém aktivně přispívá k ochraně
životního prostředí
V naší obci budeme realizovat sběr
bioodpadu pomocí plastových pytlů, které
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě
v Žermanicích ve dnech 25. 3. a 1. 4. 2015
mezi 08:00 - 16:30 hod.. Zde dostanete
i podrobné informace o dalším postupu
nakládání
s
bioodpady.

- Zaktivuje a obohatí se půdní život
- Kompost podporuje jakost vzduchu, vody
a výživných látek půdy pro růst rostlin

Upozornění

- Napomáhá snížení půdní eroze
- Zlepšuje odolnost rostlin proti škůdcům a
nemocem
- Nahrazuje prodávaná průmyslová hnojiva
a postřikové prostředky (většina farem
provozující kompostování se stává biofarmami)

Upozorňujeme občany, aby důsledně
zkontrolovali uzamčení domu před
odchodem. Byli jsme upozorněni občanem
naší obce, že se pokusili zloději vniknout
do jeho rodinného domu v době
nepřítomnosti celé rodiny.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost
výskytu cizích lidí v oblasti Vašich
domovů.

- Aktivní, zdravá půda, která je výsledkem
kompostování
je
bezpodmínečným
předpokladem pro produkci kvalitativně
vysokohodnotných a zdravých potravin
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Statistika evidence obyvatel v naší obci
k 31. 12. 2014
Počet obyvatel k 31. 12. 2014 činí 321.

v roce 2014

se narodilo

4 děti

se přistěhovalo

17 občanů

se odstěhovalo

7 občanů

zemřel

1 občan

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Dětský karneval
V neděli 12. 4. 2015 se na místním fotbalovém hřišti uskuteční pohádkový DISNEY karneval.
Členové SK Žermanice ve spolupráci s obecním úřadem si pro všechny děti připraví
pohádkové soutěže, hry a zábavu na uvedené téma. Již nyní se těšíme na děti v pěkných
pohádkových kostýmech.
Čeká na Vás také bohatá pohádková tombola a hodně sladkých odměn.
O občerstvení se postará místní hospůdka.
Proto neváhejte a nahlaste své ratolesti osobně na OÚ nebo telefonicky na 596 421 017, a to
do 08 .04. 2015.
Ţádáme o dodrţení uvedeného termínu nahlášení dětí.

Přehled akcí , které nás během letošního roku čekají:
-

30. 4. - Stavění májky

-

30. 5. - Dětský den a smažení vaječiny
1. 8. - Turnaj v minikopané
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-

29. 8. - Loučení se s prázdninami - Westernové městečko
září - volejbalový turnaj
31. 10. - Halloween
5. 12. - Mikuláš
Během roku proběhne také turnaj ve stolním tenise a šipkový turnaj.
O termínu uskutečnění Vás budeme průběžně informovat.
SK Žermanice ve spolupráci s obecním úřadem

Víceúčelové sportoviště
Oznamujeme všem nadšeným sportovcům, že víceúčelové sportoviště otevíráme pro letošní
sezónu již 4. 4. 2015. 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

Sbírka pouţitého ošacení
Diakonie Broumov nás v letošním roce znovu oslovila s žádostí o sbírku použitého ošacení,
která proběhne dne 25. 3. 2015 od 8:00-16:30 hod. v kulturní místnosti Obecního úřadu v
Žermanicích.
Do této sbírky je možno přinést letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m²), domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky), přikrývky, polštáře, obuv, hračky, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší
elektrospotřebiče, knihy.
Věci, které prosím nenosit: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný
a vlhký textil.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace sdělíme na tel č. 491 524 342 nebo 739 999 112
Diakonie Broumov

Vzdělávací školení pro občany obce
Společnost PC HELP si pro Vás ZDARMA připravila tato školení:
- ovládání počítače (základy programu LINUX a Windows, programy pro psaní textů a
vytváření tabulek, vyhledávání na internetu)
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- nakupování na internetu (spotřebitelské minimum, elektronické nakupování)
- jak správně podnikat (zahájení podnikání, ekonomické minimum, základy marketingu,
komunikace s úřady)
Každé školení je včetně občerstvení. Můžete se účastnit jen vybraných školení!
Konkrétní témata, termín a místo konání bude upřesněno.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
PC HELP
Přihlásit se můžete osobně na Obecním úřadě v Žermanicích nebo telefonicky (na tel. čísle
596 421 017) do konce měsíce března 2015. O zahájení kurzu budete informováni
individuálně dle Vašeho zájmu.

INZERCE

ODSTRANENI - PAREZU.CZ
Ekologické odstranění nepohodlných pařezů.
Vše provádíme profesionální frézou bez poškození terénu.
606 751 517 www.odstraneni-parezu.cz

ODSTRANENI - PAREZU.CZ

INZERCE

Právní záleţitosti
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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INZERCE
MILATA
AUTOVRAKOVIŠTĚ, DOBRÁ 203, tel.607 703 311
Nabízíme: oficiální ekologickou likvidaci autovraků a výkup starších vozidel, sběrný dvůr - kovošrot, zpětný odběr
elektrozařízení, prodej použitých náhradních dílů a levných autodílů na všechny typy vozidel, pneuservis s prodejem starších a
nových pneu a disků, přepravní a odtahové služby, pronájem kontejnerů a kontejnerovou dopravu.
Co je u nás nového?
Potvrzujeme svou pozici předního zpracovatele autovraků v našem kraji, v roce 2014 jsme byli vybráni TV POLAR jako
ukázková firma provozující ekologickou likvidaci. Stali jsme se oficiálním partnerem společnosti Callparts System, která
zajišťuje ekologickou likvidaci pro výrobce automobilů světových značek. Kromě výrazného rozšíření personálu vrakoviště
investujeme také do technologií pro ekologické zpracování autovraků. Zprovoznili jsme například novou stanici pro odsávání
provozních kapalin, pořídili zařízení pro odsávání auto klimatizací a zařízení pro odsávání LPG. Rozšířili jsme náš vozový park o
další techniku. Stále zvyšujeme úroveň našich služeb a udáváme nové trendy v provozu autovrakovišť v ČR. Aktivně
spolupracujeme s Krajským úřadem.
OD 1. BŘEZNA ZMĚNY VE VÝKUPU ŠROTU A DRUHOTNÝCH SUROVIN OD FYZICKÝCH OSOB!
Od 1. března vstoupila v platnost celorepubliková vyhláška, která zakazuje hotovostní platby při výkupu kovů a ostatních
druhotných surovin. Uznávány jsou nyní pouze bezhotovostní platby.
V našem sběrném dvoře firmy MILATA v Dobré jsme na tyto změny připraveni a budeme se snažit i nadále vycházet našim
zákazníkům maximálně vstříc. Ve výkupu kovů a dalších surovin i nadále pokračujeme, platby za výkup provádíme převodem
finančních prostředků na bankovní účty zákazníků. Bezhotovostní výkup je stále možný u papíru, PET lahví a autobaterií.
Bližší informace obdržíte v našem sběrném dvoře a na stránkách www.milata.cz.
Děkujeme našim zákazníkům za dosavadní a budoucí přízeň.
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