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Žermanický zpravodaj č. 3/2016

Žermanický zpravodaj č. 3 je zaměřen na seznámení
občanů s připravovanými akcemi do konce tohoto
kalendářního roku.
S probíhajícími projekty, které obec v současné době
připravuje nebo realizuje, budete seznámeni v dalším
čísle našeho zpravodaje.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Vítání občánků
Dne 19. 6. 2016 proběhlo na Obecním úřadě v Žermanicích přivítání našich
nejmenších občánků do života obce. O kulturní vystoupení se opět postarala paní
S. Mokrošová s paní J. Honsovou. Ke zpestření slavnostní atmosféry přispěli i žáci
ze ZŠ a MŠ Horní Bludovice svým pásmem básniček a písniček.

Turnaj v kopané
Sportovní klub uspořádal dne 6. srpna turnaj v minikopané. Utkání se zúčastnilo
6 mužstev. Vítězný pohár získal tým hráčů z Ostravy.
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Víkendové stanování - rozloučení s prázdninami
Poslední srpnový víkend jsme pro děti uspořádali rozloučení s prázdninami pod
pirátskou vlajkou. Malí piráti soutěžili v různých sportovních disciplínách a
v tomto zápolení si užili spoustu legrace. Večer se vydali hledat zakopaný poklad.
Jejich snaha byla oceněna sladkou odměnou.
Děkujeme všem za vydařený víkend a již se těšíme na další ročník, kdy Vás
pozveme do říše dinosaurů.
SK Žermanice

Koncert kapely Kabát Revival Live
Dne 10. 9. 2016 se na místním hřišti v Žermanicích konal koncert skupiny Kabát
Revival Live. Tato kapela předvedla repertoár plný známých hitů skupiny Kabát.
Koncert slavil velký úspěch. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům
kapely za skvělou zábavu.

Žermanická pouť a mše
V letošním roce jsme uspořádali již VI. Žermanickou pouť. I letos měli naši občané
a především děti možnost vyžít se na velkém množství atrakcí, které opět
připravila firma Aquazorbing.
V tento den proběhla také mše v kapli Narození Panny Marie.

Nohejbalový turnaj
Dne 24. září se uskutečnil 5. ročník nohejbalového turnaje, kterého se letos
zúčastnila 4 družstva. Vítězem turnaje se stalo mužstvo ze Žermanic.
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Halloween
V sobotu 29. října jsme se vydali na tradiční lampiónový průvod. Počasí nám
přálo. Trasa průvodu vedla od obecního úřadu na hráz přehrady Žermanice.
Po ukončení podvečerní procházky se všichni účastníci sešli v kulturní místnosti
obecního úřadu, kde pro ně bylo připraveno menší pohoštění.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Sběr nebezpečného odpadu, elektroodpadu a
objemového 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 26. 11. 2016 a na
těchto 3 stanovištích:
08.00 – 8.30 hod. v kopci u zastávky „Na rozcestí“
08.45 – 9.15 hod. u Obecního úřadu v Žermanicích
09.30 – 10.00 hod. na Pustkách (poblíž domu č. p. 51)
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,
televize, chladničky, mrazáky, jiný elektro odpad, pneumatiky atd.
Dále bude organizován sběr objemného odpadu.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu od 25. 11 – 28. 11. 2016
a na těchto 3 stanovištích:
- v kopci u zastávky „ Na rozcestí“
- u Obecního úřadu v Žermanicích
- na Pustkách (poblíž domu č. p. 51 )
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří zde pneumatiky, televize, ledničky!
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Ukončení sběru biologického odpadu
Sběr a svoz bioodpadu bude v letošním roce ukončen dne 28. 11. 2016.
Prodloužení vývozu v měsíci listopadu je nad rámec povinností, kterou obcím
ukládá zákon. V příštích letech bude již vždy listopad zahrnut do sběrných měsíců
bioodpadu z důvodu velké míry padajícího listí.

Ukončení sezóny sportoviště
Provoz tenisového kurtu bude pro zimní období ukončen od 30. 11. 2016.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Setkání jubilantů v roce 2016
Dne 30. 11. 2016 v 17.00 hodin proběhne na OÚ Žermanice setkání jubilantů,
kteří během roku 2016 oslavili své významné životní jubileum (65, 70, 75, 80, 85,
90 a více let).
Pro všechny je připraveno krásné kulturní vystoupení.
Každý jubilant dostane do své poštovní schránky osobní pozvánku na toto
setkání, kde může přijít i s rodinnými příslušníky.
Můžeme zajistit i odvoz na místo akce, proto zájem o tuto službu hlaste na tel.
724 180 344
Velmi se na Vás těšíme!!!

Mikulášská nadílka
Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče na „Mikulášskou nadílku“, která se
bude konat dne 4. 12. 2016 v 15.00 hodin v kulturní místnosti Obecního úřadu
v Žermanicích.
Hlaste své ratolesti na tel. 724 180 344 do 12 hodin dne 2. 12. 2016.
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Vánoční koncert
Po mikulášské nadílce v 17.00 hodin proběhne v Kapli Narození Panny Marie
vánoční koncert. Pro tento předvánoční čas nám zahraje a zazpívá houslový
virtuos, zpěvák a cestovatel - p. Jiří Erlebach.
Srdečně zveme všechny občany.

Rozsvícení vánočního stromu
Po ukončení koncertu se přemístíme k našemu VÁNOČNÍMU STROMU, kde ho
společně s Vámi rozsvítíme a navodíme tak správnou vánoční atmosféru.
V tomto čase si Vás dovolujeme také pozvat do kulturní místnosti obecního
úřadu, kde Vám nabídneme lahodný vánoční drink na zahřátí.

Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 10. zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 14. 12. 2016 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Žermanicích.

Zpětný odběr pneumatik
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům
pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik
musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí
jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně
označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez
vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat
konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele
odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Seznam míst zpětného odběru sestavil Odbor odpadů Ministerstva životního
prostředí na základě informací uvedených v ročních zprávách výrobců pneumatik
za rok 2015. V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného
odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného
odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru
odpadů marek.livora@mzp.cz, nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České
inspekce životního prostředí.
Seznam míst zpětného odběru ve Frýdku – Místku:
Autodružstvo Frýdek-Místek, Beskydská 704, Auto Kelly a.s., Ostravská 264,
Pneuservis ALMA PNEU s.r.o. – Jana Čapka 2290, Pneuservis, Jamnická 348,
Pneuservis, J. Opletala 684, Provozovna SITA CZ (SUEZ), Pavlíkova p.č. 3890/3,
3890/5 až /9
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Seznam míst zpětného odběru v Havířově:
Pneuservis, Železničářů 1529/1c, Auto Kelly a.s., Těšínská 1/992, Truck centrum
Havířov, U plnírny 1140/1

Povinné revize kotlů na tuhá paliva: Domaslavice
Vážení spoluobčané,
s ohledem na platnost zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, upozorňujeme
na povinnost mít provedenu revizi u kotle na tuhá paliva. Kotlem se rozumí
spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 30 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení.
První revize je povinná do 31. 12. 2016, poté musí být revize provedena vždy
jednou za dva roky. Revizi provádí odborně způsobilá osoba – osoba, která je
proškolena výrobcem kotle a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a
údržbě.
Od 1. 1. 2017 může obecní úřad požadovat předložení dokladu o provedení
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a
zákonem o ochraně ovzduší.
V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být
uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Topme pouze surovinami, které jsou pro topení určeny!!! Chráníme
tím zdraví své i našich dětí.

Kontejner na sběr textilu – Klokánek
Nadace Eco Textil umístí během měsíce prosince poblíž autobusové zastávky
„Pod hrází“ kontejner na použité oblečení. Tento kontejner bude sloužit na
podporu fondu ohrožených dětí – „Klokánek“ .

Prodloužení spoje autobusové linky
Obec žádala o prodloužení spojů 15 linky 860366 a 19 linky 860365 do a
ze zastávky Žermanice rozcestí z důvodu zajištění odvozu školní mládeže.
K této žádosti se vyjádřil odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje kladně. Změna v jízdních řádech bude zapracována k 11. 12. 2016.
Oba spoje budou prodlouženy do zastávky Soběšovice, Na husarůvce, a to
z důvodu otáčení autobusu.
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Pronájem restaurace Pod hrází
Obec Žermanice nabízí k pronájmu restauraci Pod hrází. Zájemci o pronájem
nás prosím kontaktujte osobně na OÚ Žermanice nebo v úředních hodinách
na tel. 596421017 do 9. 12. 2016.

Mobilní laserový měřič rychlosti
Obec Žermanice byla přizvána k součinnosti firmou Hyundai ohledně projektu
sdružení finančních prostředků na zakoupení mobilního laserového měřiče
rychlosti, integrovaný s digitálním fotoaparátem, který je schopen ne jen měřit
rychlost, ale také ji zaznamenat a vytvořit průkaznou fotografii pro uložení
pokuty nebo řešení přestupku ve správním řízení.
Díky vysokému příspěvku firmou Hyundai přijde spoluúčast na zakoupení
přístroje naši obec do 20.000,- Kč.
Tento měřič bude darován Policii ČR, která zajistí střídavé měření rychlosti tímto
způsobem pouze ve spádových obcích služebny Policie ČR v Nošovicích. Týká se
to 15 obcí, které se budou taktéž podílet na koupi přístroje.
Cílem je pro nás všechny zajištění bezpečnosti v obci na krajské silnici, která je
zatížena velkým počtem projíždějících aut velkou rychlostí ne jen
zaměstnanci firmy Hyundai.
Děkujeme firmě Hyundai za kladný postoj k řešení této situace a věříme, že
tímto naučíme řidiče jezdit přes naši obec dle předpisů!!!

INZERCE

Právní záležitosti
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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