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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
ZA SPORTOVNÍMI
A SPOLEČENSKÝMI AKCEMI
LOŇSKÉHO ROKU 2013
Březen 2013: Dětský
karneval
OÚ ve spolupráci s SK Žermanice
uspořádal maškarní bál. Pro děti bylo
připraveno odpoledne plné her, soutěží,
zábavy a tance. O program se postarali naši
klauni. Na závěr karnevalu se uskutečnila
bohatá tombola a každé dítě si odneslo na
památku nějakou cenu.

Duben 2013: Stavění
májky
V předvečer 1. května se naši muži
vypravili do lesa, aby vybrali a pokáceli co
nejvyšší strom. Vybraný smrček oklestili a
naše děvčata ozdobila májku šátky a
různobarevnými pentlemi. Na vesnicích
má stavění májky již letitou tradici. První
známý doklad o stavění máje je již z roku
1422. Stavění májky patří již každoročně
do akcí SK Žermanice. Jsme rádi, že se
takto stará tradice dochovala do dnešní
doby, protože má své osobité kouzlo.

Červen 2013: Dětský
den

námětem pro uspořádání sportovní
olympiády se stali Šmoulové. Šmoulí
olympiáda byla velmi náročná na přípravu
rekvizit. Členové SK Žermanice již
s měsíčním předstihem vyrobili 10
Šmoulích domečků i velké sídlo pro
Gargamela. Nejen děti, ale i všichni
rozhodčí
této
olympiády
dorazili
v převlecích.
Pro
účastníky
bylo
připraveno 10 soutěžních disciplín. Na
závěr olympiády všechny děti dostaly
diplom, peněženku, Šmoulu z marcipánu a
keramické medaile, které byly vyrobeny
v ženské věznici v Opavě. Poctila nás svou
návštěvou i regionální televize Polar.
Záznam z akce si můžete prohlédnout na
stránkách této televize.

Červen 2013: Kácení
májky a smažení
vaječiny
Tato akce se těší rok od roku větší účasti.
Do společenského života se zapojuje stále
více občanů. Smažení vaječiny je oblíbená
tradice a všichni mistři kuchaři zde mohou
projevit svůj talent.

Na začátku měsíce června připravil
sportovní klub ve spolupráci s obecním
úřadem oslavu Dne dětí. Loňským
2 l
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Červen 2013: Vítání
občánků

Září 2013: Žermanická
pouť

V loňském roce jsme uvítali do života naší
obce 4 holčičky a 1 chlapce. O krásné
vystoupení během tohoto obřadu se
postarala paní Mokrošová s paní Honsovou
a děti ze ZŠ a MŠ Horní Bludovice.

Dne 8. 9. 2013 se v naší obci konala již 3.
Žermanická pouť. Počasí nám přálo a celé
hřiště bylo zalité paprsky slunce. Děti si
užívaly pouťové atrakce plnými doušky,
což bylo vidět na jejich rozesmátých
tvářích. Všechny atrakce byly dětem
poskytnuty
ZDARMA.
Perfektní

Srpen 2013: Memoriál
Otakara Korbáše
Na začátku srpna uspořádal Sportovní klub
fotbalový turnaj, kterého se zúčastnila 3
družstva. Fotbalisté Žermanic se umístili
na druhém místě.

Srpen 2013: Víkendové
stanování – Středověk,
rytířské slavnosti
V posledním srpnovém víkendu se
uskutečnil již 3. ročník rozloučení
s prázdninami. Tentokrát jsme se přenesli
do doby středověku, kde mezi nás zavítali
rytíři, princezny, zbrojnoši, králové a další
postavy této doby. O pestrost programu se
postarali i Klauni z Balónkova. Děti si toto
stanování velmi užily.

Září 2013: Mše v kapli
Narození Panny Marie
Každoročně je pouť v Žermanicích
zahájena mší v kapli Narození Panny
Marie. U této příležitosti byla kaple pěkně
vyzdobená živými květinami. Mše se
účastnilo mnoho občanů.
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občerstvení nám připravili nájemci
restaurace „Pod hrází“. O tom, že se tato
akce povedla, svědčí velká účast dětí a
dospělých i z okolních obcí.

Říjen 2013: Sbírka
použitého ošacení
V říjnu se někteří občané naší obce zapojili
do charitativní akce, kterou pořádalo
občanské sdružení DIAKONIE Broumov.
Tato pomoc spočívala v poskytnutí
použitého ošacení pro občany v nouzi.

Říjen 2013: Halloween
V říjnu uspořádal SK v Žermanicích
Halloweenský lampiónový průvod. Průvod
prošel obcí na hráz a na zpáteční cestě
dorazil do místní hospůdky, kde bylo pro
děti připraveno občerstvení.

Prosinec 2013:
Mikulášská nadílka
OÚ každoročně pořádá se sportovním
klubem Mikulášskou nadílku pro naše děti
a ani loňský rok nebyl výjimkou.
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Prosinec 2013: Vánoční
koncert v kapli
V loňském roce jsme poprvé uspořádali
předvánoční klavírní koncert v naší
kapličce. Poslechli jsme si různé klavírní
skladby v podání mladého klavíristy
Jakuba Pachola. Koncert navodil vánoční
atmosféru a pro všechny diváky to byl jistě
hezký kulturní zážitek. Chtěli bychom i
v letošním roce uspořádat podobný klavírní
koncert.

Prosinec 2013:
Rozsvícení vánočního
stromku
Po ukončení vánočního koncertu jsme se
přemístili k vánočnímu stromu. Pro lepší
viditelnost byl strom umístěn do prostoru
pod obecním úřadem. Po slavnostním
proslovu paní starostky byl strom

rozsvícen a všichni jsme se přesunuli do
kulturní místnosti obecního úřadu, kde nás
čekalo malé občerstvení.

Vánoční osvětlení
Po dlouhodobém a pečlivém výběru
vánočního osvětlení jsme rozzářili naši
obec neokoukaným motivem vánočního
osvětlení. V letošním roce chceme ještě
toto osvětlení doplnit na chybějící místa
podél krajské silnice.

Prosinec 2013: Vánoční
večerní mše
Již druhým rokem se na Štědrý večer u nás
v kapli konala Vánoční večerní mše.
Všichni návštěvníci si společně zazpívali
mnoho vánočních koled a písní. Tuto
kouzelnou atmosféru dotvořilo i poutavé
kázání.

ZPRACOVANÉ PROJEKTY A ŽÁDOSTI
O DOTACE ZA ROK 2013
Rekonstrukce kaple
Narození Panny Marie
v obci Žermanice –
oprava střechy

dotace z Operačního programu příhraniční
spolupráce CZ-PL, fondu malých projektů
regionu Beskydy. Tuto dotaci získal
Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady.

Oprava střechy kaple Narození Panny
Marie byla provedena za pomocí získané
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Získání dotace a
výstavba
vícegeneračního hřiště
V loňském roce jsme již potřetí žádali o
dotaci na dětské hřiště. Konečně se na nás
usmálo štěstí a nám se podařilo získat
dotaci z MMR. Areál je přístupný široké
veřejnosti, proto bychom chtěli tento
prostor zkrášlit vysázením okrasných

návštěvníky dětského hřiště, aby zde
nechodili venčit své psí mazlíčky.

Projektové
dokumentace na
vodovody
V loňském roce proběhlo již několik
jednání týkajících se výstavby vodovodů
v částech obce Ku Těrlicku i Za dědinou.
Byla zadána realizace obou projektů.

stromů a zeleně. Uvažujeme i o způsobu
oplocení tohoto areálu. Důrazně žádáme

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 20. 3. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2013
4) Návrh rozpočtu na rok 2014
5) Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2017
6) Projednání a schválení zařazení správního území obce Žermanice do působnosti MAS
Pobeskydí pro období 2014 - 2020
7) Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
s ČSAD Frýdek-Místek
8) Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
s ČSAD Havířov
9) Posouzení požadavků vzhledem k účelnému využití zastavěného území a v územním
plánu navržených ploch
10) Projednání možnosti pronájmu části pozemku parc. č. 47/2 v k.ú. Žermanice
11) Smlouva o služebnosti mezi obcí Žermanice a panem Hlaváčem
5 l
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12)
13)
14)
15)
16)

Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb.
Plánované akce a projekty pro následující rozvoj obce
Různé
Diskuse
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 2014 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.

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 (19. 3. a 26. 3.)
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 31. 3. 2014. Upozorňujeme občany, že
poplatek za TKO je od loňského roku dle obecně závazné
vyhlášky
splatný
pouze
jednorázově.

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.
6 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 1/2014

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:

29. 3. 2014

08.30 – 9.00 hod.

v kopci u zastávky „Na rozcestí“

09.15 – 9.45 hod.

u Obecního úřadu

10.00 – 10.30 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, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou
přistaveny v termínu a na těchto 3 stanovištích:
v kopci u zastávky „rozcestí“

28. 3. 2014 – 30. 3. 2014

u Obecního úřadu
na Pustkách
(č. p. 51 – paní Vaňková)

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 a podobné!
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Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31. 12. 2013
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 činí 316.

v roce 2013

se narodilo

1 dítě

se přistěhovalo

19 občanů

se odstěhovalo

13 občanů
1 občan

zemřel

Víme všichni, kam
máme volat v tísni?
Přivítali jsme nový rok a všichni věříme,
že bude lepší než ten minulý. Bohužel ne
vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme
účastníky dopravní nehody, požáru či jiné
události. Víte, jaké číslo máte v případě
nouze vytočit a kam se dovoláte?
V České republice jsou čísla tísňových
linek pevně stanovena. Jistě je většina
z nás máme v podvědomí, ale pro
přehlednost si je nyní připomeneme. V naší
republice jsou zavedena tzv. „národní“
čísla tísňového volání:
150 … hasičský záchranný sbor
155 … zdravotnická záchranná služba
156 … městská policie (je-li zřízena)
158 … Policie ČR
Dále je pak v naší republice zavedeno
číslo:
112 … „mezinárodní“ číslo tísňového
volání
Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno
především pro zahraniční návštěvníky naší
země, turisty, pro zahraniční studenty,
cizince, kteří na území naší republiky
8 l

pobývají. V telefonních centrech pro
příjem tísňového volání 112 pracují
speciálně vyškolení operátoři, kteří jsou
schopni celkově vyhodnotit zprávu
volajícího a okamžitě ji předat příslušným
složkám
integrovaného
záchranného
systému. V Moravskoslezském kraji jsme
ještě o krok napřed, poněvadž v Ostravě je
v plném provozu od prosince roku 2010
tzv. Krajské centrum tísňového volání, kde
na jednom pracovišti sedí pohromadě
operátoři všech tísňových linek. Na toto
pracoviště jsou směrována všechna
„národní čísla“ tísňového volání i tísňová
linka
112
z území
celého
Moravskoslezského kraje a číslo 156 pro
Ostravu a okolí, ať už voláte z pevného
nebo mobilního telefonu.
Velmi důležité je, abyste při volání na
tísňovou linku dodrželi jednoduché zásady
a operátorům sdělili následující informace:
-

vaše jméno a příjmení
číslo telefonu, ze kterého voláte
co se stalo, jaký je rozsah
události

www.obeczermanice.cz
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-

kde k události došlo (adresa,
popis místa, popis dojezdu na
místo)
další informace podle pokynů
operátora

Vypalování trávy
Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché
zimě o něco dříve, a i když je pro mnohé
z nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se
bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů
z důvodů velmi nebezpečného vypalování
suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě

Uvědomte si, že linky tísňového volání
jsou zřízeny pro přijetí stavů nouze.
Nezneužívejte je! Vaše nezodpovědnost
může mít za následek oddálení pomoci
lidem, kteří ji opravdu potřebují! Poučte o
tom i své děti.
podnikajícím fyzickým osobám může být
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství zákon o požární ochraně

se dochoval až dodnes.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity
mohou přímo ohrozit lidský život! I
zdánlivě bezpečná činnost jako je
spalování shrabaných porostů či pálení
Morany tak může mít neblahé následky.
Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti
nebo panika a oheň v otevřeném prostoru
se může velice snadno vymknout kontrole,
například při silném větru, a způsobit
nejenom ohrožení života a značné škody
na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa
či úhynu živočichů.
Na rozdíl od pálení Morany je vypalování
porostů podle zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o
požární ochraně“) striktně zakázáno.
V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle

ukládá povinnost učinit odpovídající
opatření proti vzniku a šíření požáru –
jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevznikl
z něj požár. Navíc firmy jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném
prostranství – včetně protipožárních
opatření – předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, který má pravomoc nařídit
přijetí dalších podmínek pro bezpečnost
spalování, či spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli seznámit se
závaznými vyhláškami obce, které mnohdy
upravují i způsob pálení odpadů na volném
prostranství a někdy jej i zakazují. Pálení
odpadů na volném prostranství navíc není
jediný způsob, jak se zbavit biologického
odpadu. Je možné ho zkompostovat,
odložit ve speciálních kontejnerech nebo
sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si
musíme uvědomit, že jsme ze zákona
odpovědni za své děti (do 15 let) a
rozhodně bychom neměli zapomenout je
poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru
při neopatrném zacházení s ohněm na
loukách, v parcích a lesích, prostě na všech

zákona o požární ochraně občanům pokuta
až ve výši 25 000 Kč, právnickým a

místech, které si děti vybírají ke svým
hrám a radovánkám.

a spalování hořlavých látek na volném
prostranství. S příchodem jara se také blíží
čas vynášení či pálení Morany (neboli
smrti), což je tradiční pohanský zvyk, který
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Bohužel i přes neustálé výzvy ve
sdělovacích
prostředcích
každoročně
dochází ke vzniku požárů způsobených
vypalováním starých porostů, které často
končí tragicky s velkými materiálními

škodami a v nejhorším případě ztrátou
lidského
života.
A
proto
znovu
upozorňujeme vypalování suché trávy a
porostů
je
zakázáno!

nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
vrchní inspektor PO
Pavlíkova 2264
738 01 Frýdek-Místek

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Dětský karneval
SK Žermanice ve spolupráci s OÚ Žermanice uspořádá dne 29. 3. 2014 ve 14.00 hodin
BALÓNKOVÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Letos nás čeká velká balónková show, která
bude jistě skvělou zábavou pro všechny děti a jejich rodiče. Budou pro Vás připraveny různé
soutěže, bohatá tombola, různé dobroty a také VELKÉ PŘEKVAPENÍ DNE.
Za příznivého počasí bude karneval probíhat na hřišti v Žermanicích. Za nepříznivého počasí
v kulturní místnosti obecního úřadu.
Už se na všechny moc těšíme!!!
Proto neváhejte a nahlaste své ratolesti osobně na OÚ nebo telefonicky na 596 421 017, a to
do 27. 3. 2014.
Žádáme o dodržení uvedeného termínu nahlášení dětí.

SPORTOVNÍ KLUB
Přehled akcí, které nás během letošního roku čekají:
-

30. 4. - Stavění májky
31. 5. - Dětský den a smažení vaječiny
30. 8. - Loučení se s prázdninami
31. 10. - Halloween
6. 12. - Mikuláš
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Víceúčelové sportoviště
Oznamujeme všem nadšeným sportovcům, že víceúčelové sportoviště otevíráme pro letošní
sezónu již 20. 3. 2014. Správcem sportoviště bude i nadále pan Jiří Pchalek, u kterého si
můžete hřiště objednat na tel. 607 903 989. Prosíme všechny občany a děti, kteří budou na
tomto hřišti sportovat, aby ho udržovali v pořádku a čistotě.
Děkujeme.

Zákaz volného pobíhání psů v obci
Na obecní úřad se nám v poslední době dostalo několik podnětů upozorňující na nebezpečí,
které pramení z volného pohybu psů po naší obci. Upozorňujeme majitele psů, kterých se
to týká, aby volnému pohybu psů po obci zamezili!

Plánované akce a projekty pro následující rozvoj
obce
Dokončení projektové dokumentace na vodovody Ku Těrlicku a Za dědinou získání zbývajících souhlasů vlastníků dotčených pozemků
Oprava střechy nad restaurací a pekárnou
Nátěr fasády kaple
Výsadba zeleně v prostoru dětského hřiště
O dalších plánovaných akcích Vás budeme informovat v příštím čísle našeho zpravodaje.
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