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Žermanický zpravodaj č. 1/2018

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31. 12. 2017
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 činí 331.

v roce 2017

se narodilo

5 dětí

se přistěhovalo

0 občanů

se odstěhovalo

7 občanů

zemřeli

4 občané

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Velikonoční mše svatá
Informujeme občany, že mše proběhne 2. 4. 2018 v 9.30 hodin v naší kapli. Mši
bude hudebně doprovázet houslový virtuóz pan Jiří Erlebach.

Vodovodní řád Ku Těrlicku
Na posledním jednání, se zájemci o vybudování vodovodu, došlo k vyjádření
souhlasného stanoviska na spolufinancování vzniklé služebnosti za
jednorázovou úplatu. Geodet provedl zaměření a nyní zpracovává geodetický
podklad pro zhotovení projektové dokumentace. Výstupem zaměření bude
polohopis a výškopis. Na základě těchto údajů upřesní a optimalizuje vytyčenou
trasu vodovodu. Následně se bude zpracovávat projektová dokumentace.
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Odvodnění v části obce Na Pustkách
Dne 12. 3. 2018 nám bylo po velmi dlouhé a složité úřední cestě doručeno
stavební povolení na realizaci stavby „Odvodňovací příkop Na Pustkách v obci
Žermanice“. Nyní očekáváme nabytí právní moci. Předpokládaný termín
realizace je stanoven na květen až červen.

Separace odpadů v obci Žermanice
V těchto dnech se připravuje zadávací dokumentace pro výběr dodavatele nádob
na tříděný odpad a bioodpad, velkoobjemové kontejnery a štěpkovač.

Projekt na chodník
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla dokončena a podána na
stavební úřad. K dokumentaci je ještě zapotřebí doložit smlouvu se SSMSK,
kterou schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání 14. 3. 2018. Každým
dnem očekáváme doručení podepsané smlouvy, abychom ji mohli doložit na
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu ve Frýdku-Místku.
Povolovací proces územního řízení by v kladném případě měl trvat necelé tři
měsíce, záleží na stavebním úřadu.
Po vydání územního rozhodnutí následuje podání žádosti o stavební povolení.
Podklady pro stavební povolení máme již připraveny.

Aktualizace územního plánu
V letošním roce chceme provést aktualizaci Územního plánu obce Žermanice a
zapracovat do něj vzniklé změny. S případnými dotazy se mohou občané obracet
na obecní úřad do 13. 4. 2018 (pondělí a středa vždy v úředních hodinách).
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Obecní knihovna
Na začátku kalendářního roku jsme se zabývali navržením nového interiéru
obecní knihovny. V této chvíli probíhá výběr zhotovitele. Všichni návštěvníci
místní knihovny se již mohou těšit na pěkné a příjemné prostředí.

Zasílání zpravodaje – průzkum zájmu
Chtěli bychom udělat průzkum zájmu o zasílání zpravodaje kromě listinné
podoby i e-mailovou cestou. V uplynulém období občas nebyly všechny
zpravodaje dodány do příslušných schránek, proto Vám chceme nabídnout i tuto
variantu získávání informací. V případě zájmu zašlete své kontaktní údaje na
e-mail starostka@obeczermanice.cz do 13. 4. 2018.

Retardéry
V rámci zvýšení bezpečnosti v obci jsme se rozhodli na žádost občanů umístit
několik retardérů. Retardéry, které mají být umístěny v části obce Na Pustkách
budou položeny až po realizaci stavby „Odvodňovací příkop Na Pustkách v obci
Žermanice“.

Oprava sportoviště
Příznivcům tenisu sdělujeme, že chystáme opravu povrchu víceúčelového
sportoviště. Správcem sportoviště bude i v letošním roce 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.
Děkujeme.

Pingpongový stůl
Areál dětského hřiště obohatí v letošním roce venkovní pingpongový stůl, který
bude volně přístupný dětem i dospělým.
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Povinnost uhradit místní poplatky stanovené obecně
závaznými vyhláškami
Poplatek za provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a
odstraňování
komunálních odpadů,
byl pro rok 2018
stanoven ve výši 550
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 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 ve
středu (11. 04. a 18. 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. 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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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 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 níže uvedeném termínu a na
těchto stanovištích:

28. 4. 2018

08.00 – 8.30 hod.

v kopci u zastávky, rozcestí

08.45 – 9.15 hod.

u Obecního úřadu Žermanice

09.30 – 10.00 hod.

na Pustkách
(č. p. 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,
televize, chladničky, jiný elektroodpad, pneumatiky atd.
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Sběr objemného odpadu
v kopci u zastávky „rozcestí“

27. 4. 2018 – 30. 4. 2018

u Obecního úřadu Žermanice
???

Protože obec nevlastní v části Na Pustkách žádný pozemek, kde by mohl
být velkoobjemový kontejner umístěn, obracíme se na občany s prosbou o
jeho umístění na soukromém pozemku. Prosíme vlastníka pozemku, který
by byl ochoten akceptovat umístění kontejneru na své parcele (27. 4 – 30. 4.
2018), aby tuto informaci sdělil na obecní úřad do 22. 4. 2018. V opačném
případě bude tento kontejner umístěn před restaurací Pod hrází.
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří tam pneumatiky, televize, ledničky!!!

Sběr a svoz bioodpadu
V letošním roce bude sběr a svoz bioodpadu zahájen 16. 4. 2018. Dále bude
biologický odpad vyvážen každé sudé pondělí.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Stručný přehled akcí, které nás během letošního
roku čekají:
Schůze Sportovního klubu Žermanice
Dne 21. 4. 2018 v 15.00 hodin v kulturní místnosti obecního úřadu proběhne
schůze členů SK Žermanice. Této schůze se mohou zúčastnit i noví zájemci.
Těšíme se na velkou účast.
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Dětský karneval
28. 4. 2018 v 15.00 hodin pozveme všechny děti i se svými rodiči i prarodiči na
tradiční karneval, který se uskuteční na místním fotbalovém hřišti.

Stavění májky
Dne 30. 4. 2018 proběhne na místním fotbalovém hřišti stavění májky. Čas bude
upřesněn na plakátech.

Vítání občánků
Termín pro konání vítání občánků bude upřesněn zasláním pozvánky.

Dětský den a smažení vaječiny
Tradiční Den dětí se letos bude konat dne 2. června. V dopoledních hodinách
proběhne vystoupení kouzelníka (čas bude upřesněn na plakátech).
V odpoledních hodinách proběhne 8. ročník Žermanické olympiády Harryho
Potera. Po olympiádě si usmažíme vaječinu a můžeme se těšit na letní kino.

Memoriál O. Korbáše
Turnaj v minikopané se uskuteční 4. srpna na místním fotbalovém hřišti.

Loučení s prázdninami – 8. ročník stanování na
hřišti
Loučení s prázdninami letos proběhne ve dnech 25. 8. – 26. 8. 2018.

Žermanická pouť
Během měsíce září proběhne již tradiční Žermanická pouť. I v letošním roce se
můžete těšit na koncert, pouťové atrakce a bohaté občerstvení.

Halloween
Lampiónový průvod se v letošním roce uskuteční 3. listopadu. V tento den se
nám představí spousta strašidelných bytostí.
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INZERCE

Nabízím vývoz odpadních vod ze žump , septiků , jímek a
domácích čističek na čističku odpadních vod Frýdek-Místek.
Více info na telefonu 721 271 919

INZERCE

Místní firma dodává a montuje na klíč:
Klimatizace a tepelná čerpadla světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systému a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.
Doprava zdarma
volejte na: 724 029 987
pište na klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz
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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

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.
Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259
Název periodického tisku: ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
Četnost jeho vydávání: dle potřeby
Místo vydávání: Obec Žermanice
Číslo a den vydání: 1/2018, 28. 03. 2018
Evid. číslo periodického tisku: MK ČR E 10441
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