Velkoobjemový odpad
Obecní úřad organizuje jarní sběr a svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
z domácností
v termínech
níže
uvedených.
Nebezpečnými a velkoobjemovými odpady se rozumí
jen malé množství nebo jednotlivé předměty z běžného
chodu domácností.
Do velkoobjemového odpadu patří zejména odpady,
které se svým rozměrem nevejdou do popelnic a
kontejnerů-nábytek, železný šrot, koberce, televizory,
bílé domácí spotřebiče, igelitové pytle, matrace a starý
papír. Do kontejnerů nelze ukládat popel, stavební suť
a domovní odpad.
Termín:

středa 25. 4. – pátek 27. dubna 2007
Nebezpečný odpad – to tohoto kontejneru se
odevzdává vyjeté oleje, tuky, fritovací olej, barvy
(plechovky od barev), akumulátorové baterie, zářivky,
výbojky, chemikálie-kyseliny, postřiky, léky-staré
s prošlou životností.
Termín:

pátek 27. dubna 2007 od 10.00 – 18.00hod.
Nápojový karton
Oznamujeme Vám, že obec ve spolupráci
s firmou OZO rozšiřuje sběr o komoditu –
nápojový karton. Nápojové kartony-tetra pack
můžete od dubna letošního roku na stanovištích
sběrných nádob odkládat do kontejneru určených na
plasty, které budou následně označeny také nálepkou.
Hřbitovní kontejner
Určitě už si mnozí z Vás
stačili všimnout nového
kontejneru
u
místního
hřbitova. A jak to tak bývá,
okamžitě
se
kromě
pochvaly za zkulturnění
okolí objevila i ostrá kritika. Mnohým z Vás nový,
esteticky přijatelnější kontejner na směsný odpad ze
hřbitova nevyhovuje. Musíte totiž vyjít ze hřbitova,
otevřít ho a až poté se můžete zbavit odpadu. Předtím
stačilo pouze dojít ke hřbitovní zdi a jednoduše vyhodit
se slovy: „Však ono už to někam spadne…“. Nehledě na
to, že starý byl značně poškozen vnějšími přírodními
činiteli a podléhal korozi, což zdejšímu okolí za
žádných okolností nepřidávalo na půvabu. Proto se obec
rozhodla starý systém nahradit novým tak, že stávající
kontejner se bude vyvážet každý týden a tudíž nemusíte
mít strach, že by býval neustále přeplněný. Jeho
výhodou je, že je uzavíratelný, čímž do něj nenaprší
(pokud ho ovšem nenechá někdo otevřený, aby při další
návštěvě mohl uplatnit svůj starý způsob zbavování se
odpadu) a nebude se linout podivný zápach, jak tomu
bylo doposud. Tento systém odpadového hospodářství
je i z hlediska nákladů pro rozpočet obce značně
hospodárnější a pomůže investovat ušetřené peníze do
dalších záměrů, např. oprava venkovní omítky márnice
a úprava okolí.
Proto věříme, že si každý návštěvník hřbitova dá tu
práci a opravdu odpad vyhodí do příslušné nádoby.
Regína Vřeská

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Obvodní oddělení
Pivovarská 13, 743 01 Bílovec tel. ,fax.:
974735701,556410785, 556410834, vedoucí 556412144
internet : email bilovec@mvcr.cz
Dětská soutěž IV. ročník
Cílová skupina:
1. Skupinová část:
Děti základních škol ve služebním obvodu Obvodního
oddělení PČR Bílovec a ve většině správního obvodu
Bílovec
2. Individuální část:
Děti od 6 - 18 let, možná účast spolu s rodiči,
prarodiči...
Mezinárodní spoluúčast dětí škol družebního města
Kiertz - Polsko, Bad Neustadt - Německo.
Časové období:
Soutěž proběhne od 16.4.2007 do 30.4.2007.
Vyhlášeni nejúspěšnějších prací a jejich autorů
proběhne 11.5.2007 na Okresním ředitelství Policie
České republiky Nový Jičín (termín může být změněn).
Témata soutěže:
Témata pro jednotlivce - individuální část:
Policejní medaile.
Policejní známka.
Erb - znak Obvodního oddělení Policie ČR Bílovec.
„Kapsář“ - kapsář s policejními motivy
Znělka Obvodního oddělení Policie ČR Bílovec.
Webové stránky Obvodního oddělení Policie ČR
Bílovec.
Zpracování témat:
Úkolem soutěžících je různými metodami vytvořit
návrh policejní známky, medaile, znaku či erbu. Práce
mohou být namalovány (slupovací barvy, lepenky,
výkresy, vlnovitá lepenka), vymodelovány z různých
materiálů (samotvrdnoucí hmota DAS, keramická hlína,
hmoty typu modurit, textil, vlna, těsto...), vyřezány ze
dřeva, vytvořeny jako koláže.....
„Kapsář“ ušít kapsář a ozdobit jej policejními motivy
(postavami policistů, znakem, policejními vozidly).
Starší děti mohou navrhnout, jak by mohly vypadat
webové stránky OO PČR Bílovec nebo složit a nahrát
znělku.
Témata pro skupiny - práce jednotlivých tříd:
Policejní medaile.
Policejní známka.
Erb - znak Obvodního oddělení Policie ČR Bílovec.
Znělka Obvodního oddělení Policie ČR Bílovec.
Webové stránky Obvodního oddělení Policie ČR
Bílovec - multimediální projekt
Zútulni si „svou“ policejní služebnu - mozaiky, koláže,
práce ze dřeva...
„Kapsář“ s policejními motivy
Zpracování témat:
Úkolem soutěžících je vytvořit návrhy:
policejní medaile, známky, erbu či znaku - vítězný
návrh může být používán v dalších ročnících soutěže
jako medaile pro vítěze, erb může být používán na
zdejším útvaru (z jakéhokoliv materiálu, textilní - ušít,
uplést, papírový - slepit, koláže, upéct, vyřezat ze dřeva,
vymodelovat z keramické hlíny, samotvrdnoucích
hmot...).

Zútulni si „svou“ policejní služebnu - děti tak mají
jedinečnou šanci umístění svých vítězných prací na
zdejším útvaru (k zavěšení mozaiky ze zbytků skla,
dlažby, obkládaček, koláže ze všech materiálů,
dřevořezbářský výrobek....).
„Kapsář“ ušít kapsář a ozdobit jej policejními motivy
(postavami policistů, znakem, policejními vozidly).
Kapsář může být umístěn v prostorách služebny a
sloužit k nabídce preventivních letáků občanům.
Každý výrobek s fantazií bude vítán!!!!
Do soutěže je možné zapojit rodiče, prarodiče i další
zručné rodinné příslušníky. Děti spolu s rodiči a
učiteli se mohou podílet na výrobcích všech
zvolených témat. Spolu s vítězem se pak mohou
zúčastnit slavnostního předání cen.
Dílo musí být vždy řádně označeno jmény a příjmeními
autorů, věkem autorů. U skupinových témat dále třídou
základní školou, adresou školy, telefonickým kontaktem
na učitele, vybraným tématem. U individuálních témat
dílo dále označeno adresou bydliště a telefonickým
kontaktem na rodiče, popřípadě jinou zodpovědnou
osobu.
Díla mohou být doručena osobně na adresu OPTYS,
Bílovec, Slezské náměstí 25, dne 30.4.2007 v době od
9.00 hod do 16.00 hod, dne 2.5.2007 v době od 9.00 hod
do 13.00 hodin.
Dne 3.5.2007 proběhne vyhodnocení soutěže. Následně
dne 4.5.2007 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod., a
7.5.2007 v době od 08.00 hod. do 12.00 hod., bude
konána ve “Výtvarném centru Optys Bílovec“ výstava
všech soutěžních děl. Výstava bude přístupná všem
zájemcům.
Doručit díla je možné vždy pouze souhrnně za
jednotlivou třídu ZŠ, popřípadě souhrnně za celou ZŠ.
U individuálních prací bude dílo doručeno dospělou
osobou (rodič, prarodič, teta..). Nebudou-li díla
splňovat výše uvedené podmínky nemusí být do soutěže
zařazeny.
Podmínky soutěže:
Účastníci souhlasí s podmínkami soutěže, především s
tím, že veškerá práva související se zaslaným dílem jsou
převáděna na organizátora soutěže. Účastník souhlasí,
aby dílo bylo vystavováno, sdělováno veřejnosti
prostřednictvím médií i počítačové sítě. Toto právo
účastník
organizátoru
poskytuje
bezúplatně.
Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže
vystavit. Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora
a účastníci nemají právo na jejich vrácení.
Vyhodnocení:
Zaslaná díla budou vyhodnocena organizátory soutěže.
Vítězové budou vyrozuměni osobním dopisem s
pozvánkou. Ve skupinové části zvítězí 12 žáků třídy ZŠ
(SOU, gymnázia), kteří následně spolu s učitelem
navštíví 11.5.2007 Okresní ředitelství Policie České
republiky Nový Jičín (v případě, že škola zajistí dopravu
žákům vítězné třídy, může se celodenního programu
zúčastnit neomezený počet žáků této vítězné třídy).
Individuální část - zvítězí 3 děti, které se rovněž
zúčastní dne 11.5.2007 výletu na Okresní ředitelství
Policie České republiky, obdrží malý dárek.
Slavnostního předání cen se mohou spolu s vítězem

zúčastnit 2 dospělé (rodič, prarodič) osoby, které se
podílely na vítězné práci. V tomto případě se na místo
slavnostního vyhodnocení dopraví individuálně.
Odměny:
11. května 2007 je pro nejlepší soutěžící třídu s
učitelem (v případě, že pomáhali rodiče dětí je možná
jejich účast) připraven celodenní program na
Okresním ředitelství Policie České republiky Nový
Jičín pod záštitou okresního ředitele PČR plk. JUDr.
Karla Třetiny. Zde proběhne úvodem oficiální
vyhlášení
nejlepších
soutěžících
a
předání
upomínkových předmětů. Následně bude dětem
přiblížena Policie ČR, její policisté, jednotlivé služby.
Poté proběhne seznámení dětí s jednotlivými pracovišti
OŘ PČR NJ, a to například ukázka služební přípravy
policistů, střelnice, skupiny služební kynologie,
dopravní služby, služby kriminální policie a vyšetřování
- krim. techniky apod. Výherce budou doprovázet
uniformovaní policisté OO PČR Bílovec.
Reálná bude také návštěva hasičské stanice Nový Jičín
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje. Příslušníci HZS předvedou účastníkům
automobilovou požární techniku, vybavení vozidel,
ochranné pomůcky a zařízení stanice.
Sponzorem výtvarné soutěže je OPTYS, s.r.o.,
Opava, Rybářská 89/44, prodejna Bílovec, Slezské
náměstí 25. Dalšími sponzory budou Hypernova
Nový Jičín, městské a obecní úřady správního
obvodu Bílovec.
Garantem soutěže: prap. Bc. Gabriela Holčáková.
Záštitu nad soutěží převzal okresní ředitel PČR Nový
Jičín plk. JUDr. Karel Třetina.
npor. Mgr. Radim Daněk v.r., vedoucí oddělení
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Fotbalové okénko – rozlosování – JARO 2007
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19.
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16.30
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17.00
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17.6.

17.00

14.

23.6.

17.00
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e:

sobota:
neděl

DEN

KDO S KÝM

sobota OLBRAMICE - STRANÍK
97
Vražné-Bartošovice, Bravinné-Spálov, Sedlnice-Jistebník,
Nová Horka-Lubina, Hladké Životice-Skotnice
neděle BARTOŠOVICE - OLBRAMICE
108
Straník-Nová Horka, Lubina-Bravinné, Spálov-Sedlnice,
Skotnice-Vražné, Jistebník-Hladké Životice
sobota OLBRAMICE - SKOTNICE
110
Bartošovice-Straník, Vražné-Jistebník, Sedlnice-Lubina,
Bravinné-Nová Horka, Hladké Životice-Spálov
sobota JISTEBNÍK - OLBRAMICE
119
Straník-Bravinné, Nová Horka-Sedlnice, Spálov-Vražné,
Skotnice-Bartošovice, Lubina-Hladké Životice
sobota OLBRAMICE - SPÁLOV
123
Skotnice-Straník, Sedlnice-Bravinné, Vražné-Lubina,
Bartošovice-Jistebník, Hladké Životice-Nová Horka
sobota LUBINA - OLBRAMICE
130
Straník-Sedlnice, Spálov-Bartošovice, Jistebník-Skotnice,
Nová Horka - Vražné, Bravinné-Hladké Životice
neděle BRAVINNÉ - OLBRAMICE
75
Lubina-Skotnice, Nová Horka-Bartošovice, Spálov-Jistebník,
Sedlnice-Vražné, Hladké Životice-Straník
sobota OLBRAMICE - VRAŽNÉ
96
Straník-Lubina, Spálov-Nová Horka, Jistebník-Bravinné,
Skotnice-Sedlnice, Bartošovice-Hladké Životice
neděle HLADKÉ ŽIVOTICE - OLBRAMICE
86
Vražné-Straník, Sedlnice-Bartošovice, Lubina-Spálov,
Bravinné-Skotnice, Nová Horka-Jistebník
sobota OLBRAMICE - SEDLNICE
83
Straník-Spálov, Skotnice-Nová Horka, Jistebník-Lubina,
Bartošovice-Bravinné, Vražné-Hladké Životice

Olbramice, Lubina, Nová Horka, Vražné, Skotnice,Jistebník

Bartošovice, Bravinné, Hladké Životice, Spálov, Straník,Sedlnice

Náhradní termíny: 1.5. - úterý; 16.5. - středa

STUDNA
Zorientujte se v povoleních
SLOVNÍČEK

Vodoprávní úřad – úřad, který mimo jiné povoluje
odběr povrchové i podpovrchové vody a vydává
souhlas ke stavbám studní.
Kontakt: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod
a půdy, oddělení ochrany vod a zem.půdního fondu,
Ing.Bc.Reková Eva – vedoucí oddělení,
Tel. 599 442 309, email: erekova@ostrava.cz
Pověřený obecní úřad – obecní úřad, který má
pověření vykonávat některé činnosti státní správy.
Obecní úřad s rozšířenou působností – obecní úřad,
který vykonává určité činnosti za menší obce
náležející do jeho územního obvodu.
Septik – zařízení sloužící k předčištění odpadních
vod, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny buď
přímo do vodního toku, nebo průsakem do podloží.
Žumpa – bezodtoková jímka, stavba sloužící pouze
ke shromažďování odpadních vod, nikoliv k jejich
čištění, a odpad z ní se vyváží do čistírny odpadních
vod.
Kde hledat informace
www.zanikpovoleni.cz – informační portál k
povolování odběru a vypouštění vody včetně seznamu
vodních úřadů, formuláře ke stažení
studny.info – stránky věnované problematice studní
portal.gov.cz – mimo jiné seznam stavebních úřadů
www.env.cz/www/geo-experti. nsf/category – seznam
expertů na geologii
www.ckait.cz – Česká komora autorizovaných
techniků a inženýrů (ČKAIT)
www.geolog.cz – odkazy na geology, vrtaře a
akreditované laboratoře
Co musíte vědět
Prodloužení povolení k používání studny
potřebují:
Podnikatelé i drobní živnostníci, kteří vodu ze studny
používají pro podnikání, a jejich povolení nabylo
platnosti před 1. lednem 2002. Zažádat musí do 1.
července 2007.
Prodloužení nepotřebují:
* Majitelé domů, chat a chalup, kteří vodu ze studny
využívají pouze k zásobování domácnosti (včetně
zalévání zahrady či napouštění bazénu).
* Podnikatelé a živnostníci, jejichž povolení nabylo
platnosti po 1. lednu 2002.
Povolení potřebují:
• Všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají
vodu. Povinnost mít povolení je již od roku
1955.
Povolení nepotřebují:
* Majitelé studní, které byly vybudovány před
rokem 1955, protože ty jsou povoleny automaticky.
* Majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají.
Sankce za porušení:

* Domácnostem, které studnu používají bez povolení,
hrozí pokuta až 50 tisíc korun, podnikatelům až milion
korun.
Jaké doklady potřebujete
K žádosti o povolení k odběru vody musí domácnosti
přiložit tyto doklady:
* mapa v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000,
1:10 000), ve které je schematicky zakreslené místo,
kde chcete zřídit studnu;
* kopie katastrální mapy s vyznačením místa pro
studnu;
* vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tedy
posudek hydrogeologa, pokud vodoprávní úřad
nerozhodne, že není třeba;
* kopie stavebního povolení a kolaudačního
rozhodnutí, pokud je vydal jiný vodoprávní úřad než
ten, na němž žádáte o povolení k odběru vody;
* rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy,
posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů státní
správy, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy –
například vyjádření úřadu pro ochranu přírody, pokud
je vaše studna v ochranném pásmu chráněné oblasti;
* plná moc žadatele, pokud žádost podává jeho
zástupce
Čestné prohlášení
Doklad, kterým chcete dokázat:
* že studnu nepoužíváte
* že byla studna vybudována před rokem 1955 V obou
případech nepotřebujete povolení k čerpání vody.
Čestné prohlášení by mělo obsahovat:
* Nadpis „Čestné prohlášení“
* Věc, které se prohlášení týká, tedy například větu:
„Čestně prohlašuji, že studnu... nepoužívám.“ nebo
věta: „Čestně prohlašuji, že studna... byla vybudována
před rokem 1955.“
* U domovní studny vaše jméno a příjmení, datum
narození a adresu trvalého pobytu, popřípadě
kontaktní adresu
* U živnostníků navíc druh podnikání, identifikační
číslo a adresu místa podnikání
* U právnických osob název, identifikační číslo a
adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování
* Název úřadu, jemuž je prohlášení určeno, tedy
název vodoprávního úřadu
* Datum a váš podpis
Kolik zaplatíte
* povolení k odběru podzemní vody zdarma
* stavební povolení 300 Kč
* hydrogeologický posudek 3000–5000 Kč
* projekt 3000–4000 Kč
* hydrogeologický posudek a projekt v jednom
(nabízejí pouze některé firmy) kolem 5000 Kč
* laboratorní rozbor vody kolem 8500 Kč
Texty převzala a upravila a z denního tisku MF DNES
a z www.idnes.cz, Regína Vřeská.

