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Vážení spoluobčané Žermanic,
ocitli jsme se v situaci se kterou nikdo z nás nepočítal a na kterou jsme nebyli připraveni. Je velmi ob:žné se
orientovat ve všech nových informacích, nařízeních a omezeních, které jsou nám každodenně
předkládány z médií, tak jak jsou centrálně nastavována.
Všichni, ať už vedení obce, zastupitelé nebo i někteří naši občané se snažíme dělat maximum pro to,
abychom se s touto situací vypořádali co nejlépe. Cíl je jediný, aby cílové číslo lidí v naší obci nakažených
COVID-19 byl nulový nebo se k nule co nejvíce přiblížil a aby zde nemoc neměla žádné fatální následky.
Všechny Vás touto cestou vyzývám, buďte na nejvyšší míru opatrní a zodpovědní ke svému okolí. V naší
obci máme i starší generaci občanů a toto je skupina, která je koronavirem nejvíce ohrožena. Prosím
občany, i když je to těžké, aby pokud možno, v zájmu jejich zdraví, nenavštěvovali své rodiče a prarodiče,
kteří spadají do ohrožené skupiny obyvatel a komunikovali s nimi jinak než osobně.
Chtěl bych touto cestou poděkovat jmenovitě paní Katce Bártkové z naší obce, paní Zdeňce Šimurdové z
Dětmarovic a paní Evě Skotnicové z Ostravice za neocenitelnou pomoc s ši:m roušek, paní Ladislavě
Štaﬁnové z Žermanic za darování látek. Všichni občani, kteří si požádali o roušky je již dostali. Děláme
všechno pro to, abychom Vám co nejdříve mohli nabídnout další roušky a taky se pro Vás snažíme zajisIt
dezinfekci.
V neposlední řadě děkuji všem zastupitelům obce za nesmírnou snahu a pomoc při zajišťování dodávek
pro občany ve svém volném čase a na své náklady. Obvykle to nedělám, ale v současné době bych je rád
osobně vyjmenoval. Děkuji MVDr. Janě Kouřilové, paní Ivetě Sera4nové, paní Ireně Hermanové, paní
Andree Bollogové, panu Jakubu Vrkočovi a panu místostarostovi Petru Zlámalovi.
Všem přeji hlavně zdraví, hodně sil a klidnou mysl.
S úctou
Ing. PetrPeikl
starosta obce
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO 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 a na těchto 3 stanoviš:ch:

25.4.2020

08,00 - 08,30
08,45 - 09,15
09,30 - 10,00

v kopci u zast. „rozces8“
u Obecního úřadu
na Pustkách (č.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 proI škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, jiný elektroodpad,
pneumaIky atd.
Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO ODPADU. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v
termínu a na těchto 3 stanoviš:ch:

24.4.2020 - 27.4.2020
- v kopci u zastávky „rozces8“
- u Obecního úřadu
- na Pustkách (č.51 - paní Vaňková)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, kryIny, matrace,
umývadla, WC mísy, apod.
Nepatří tam pneumaIky, televizory, ledničky !!!
Oznámení o svozu bioodpadu
V pondělí 30.března 2020 se uskuteční první svoz biopopelnic. Následně se bude vyvážet každý sudý
týden v pondělí. Výjimka je po Velikonocích - svoz úterý 14.dubna.
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ČTYŘLÍSTEK PRO HAFANY – ÚTULEK NARUBY
Nacházíme se v rodinném domku v AlbrechIcích a jsme útulek domácího typu. Všichni pejsci jsou
plnohodnotnými členy naší domácnosI – mají volnost pohybu doma i venku, válí se s námi na gauči, hrají
si na zahradě, apod. Pomáháme hlavně týraným, opuštěným, starým a nemocným. Všichni projdou
potřebnou veterinární péčí, případně operacemi, jsou očkovaní, vykastrovaní a načipovaní, a poté jim
hledáme nový domov. Jelikož žijí s námi, známe jejich povahy, a proto jim můžeme najít domov na míru.
Díky tomu se nám ročně podaří zachránit a umísIt do nových rodin přes 200 psů.
Jsme nezisková organizace, nejsme proto dotovaní městy a obcemi. Na veškerý provoz si musíme
opatřit peníze sami a jsme z větší čásI závislí na sponzorských darech. Veterinární péči se nám daří plaIt
díky našim příznivcům, kteří nám ﬁnančně přispívají na transparentní účet – někteří pravidelně každý
měsíc, jiní párkrát do roka. Dále nám lidé pomáhají materiálně – ať už sami přivezou nebo nám nechají
zaslat kvalitní konzervy, granule, těstoviny, rýži, maso a pamlsky nebo i prací prášek, čis:cí a dezinfekční
prostředky apod.
A v neposlední řadě sháníme větší sponzory – loni nám přispěli Nadace ČEZ, DYNAMIC PRO a AUTOVIVA,
díky nimž jsme mohli např. postavit část venkovního zastřešení, aby se hafani mohli vyvenčit i v dešI.
Jak vypadá každodenní život v naší velké psí boudě se můžete podívat na našich facebookových stránkách,
kam denně přidáváme videa a fotograﬁe. Také nás můžete navš:vit i osobně, pejsci jsou vděční za hlazení i
mazlení, a když je vezmete na procházku nebo třeba sobotní výlet, budou štěs:m bez sebe (je třeba se
však domluvit na tel. čísle 724 121 429). Možná se do některého i zamilujete a stane se tak vaším novým
parťákem a členem rodiny na celý život. A to je smyslem naší práce…

Dana Bílková
předsedkyně spolku
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Pozvání na výlet do HEDVY Rýmařov
Pomalu se stávají tradicí jednodenní výlety, které pořádá za podpory Obecního úřadu v Žermanicích místní klub
důchodců. V letošním roce zveme naše občany na zájezd do HEDVY Rýmařov, kde si prohlédneme nejen
muzeum, ale seznámíme se s výrobou látek. V blízkosI bude zajištěn oběd a odpoledne se vypravíme na
prohlídku zámku nebo hradu, který bude na naší trase.
Výlet se uskuteční dne 16. 9. 2020, sraz účastníků zájezdu bude u obchodu v Žermanicích a odtud v 6.30 hodin
vyjedeme autobusem směrRýmařov.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo u paní Brenerové Boženy v době od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020
a uhradí zálohu ve výši 100.- Kč.
Těšíme se, že se zájezdu zúčastní hodně našich občanů. Načerpáme nové zážitky a společně prožijeme příjemný
den.
Srdečně zve
Obecní úřad a klub důchodců v Žermanicích

Otevření sportoviště
Oznamujeme všem nadšeným sportovcům, že víceúčelové sportoviště otevíráme pro letošní
sezónu již 1. 4. 2020. Správcem sportoviště bude pan Jakub Vrkoč, u kterého si můžete hřiště
objednat na tel. 721 237 587.
Prosíme všechny občany, kteří budou na tomto hřišI sportovat, aby ho udržovali v pořádku
a čistotě.
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Mikuláš
Svatý Mikuláš z Myry byl biskup v Lykii (dnešní Turecko). Už za svého života byl oblíbený mezi lidmi, proslul
štědros: i jako obránce nespravedlivě obviněných. Jeho uc:vání se stalo součás: víry a postupně se šířilo.
Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně odlišné. V našich zemích je při
mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen čerty a
anděli. Jeden takový Mikuláš dorazil v sobotu 7. prosince i do Žermanic. Ani jemu nechyběla klasická družina –
anděl s čertem.
Mikulášská nadílka se uskutečnila v sále obecního úřadu. Na stolech bylo pro příchozí připraveno bohaté
občerstvení v podobě chlebíčků, štrúdlu, svařeného vína a dalších dobrot. Pan starosta všechny přítomné děI i
jejich dospělý doprovod krátce přivítal a pak už pomalým důstojným krokem vstoupil do místnosI svatý
Mikuláš. Za:mco Mikuláš je ztělesněním dobroty, čert byl opravdu hrozivý a vzbuzoval u některých dě: velký
respekt. Mikuláš poté přečetl z velké knihy jména jednotlivých dě: a za asistence anděla museli kluci a holky
předvést nějakou básničku či písničku. Dárky dostalo postupně všech 43 přítomných dě:. Mikulášská nadílka
byla ukončena společným fotografováním.
Nadílka byla sice ukončena, ale program pokračoval. Do sedmnácté hodiny byla v sále volná zábava a těsně
před pátou se všichni přítomní oblékli a přemísIli se před obecní úřad. Ochutnával se svařák, rozdávali chlebíčky
a všichni čekali na rozsvícení vánočního stromu. Pan starosta dal slovo slečně Klárce Bollogové, která zapívala
několik vánočně laděných písniček.
Někteří z přítomných se přidali, takže vznikla pěkná předvánoční atmosféra. Slova se poté ujal pan starosta,
který popřál přítomným pěkné a především klidné vánoční svátky. Na závěr byl za spontánního potlesku
rozsvícen vánoční strom.
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Adventní koncert

Slovo advent pochází z laInského adventus, což znamená příchod. Je to doba očekávání a duchovní přípravy na
Vánoce. Měla by to být také doba zklidnění, rozjímání a dobročinnosI. K posílení tohoto předvánočního
rozpoložení jsou pořádány adventní koncerty. Adventní koncert v naší obci se konal 14. 12. 2020 v kapli
Narození Panny Marie.
V prostorech naší kapličky jsme po roce opět přivítali smíšený pěvecký sbor Permoník z Karviné. Jde o
špičkové umělecké těleso, které tvoří 7 sborů a přes 200 zpěváků. Takové množství umělců by se do kapličky ani
nevešlo, takže do Žermanic přijel Permoník pouze v komorním obsazení. Koncert uvedl a několik slov na úvod
pronesl pan starosta ing. Petr Peikl. Vlastní koncert moderovala Radka Veselá. Své pěvecké umění předvedl
smíšený pěvecký sbor sexteto ve složení Zuzana Widnicová, Dominika Škrabalová, Daniela Kučerová, Hana
Gajdaczová, Ondřej Kočí a MarIn Kučera. Několik písní zazpívalo dívčí duo ve složení Hana Seberová a Sára
Sedláková, na hoboj zahrála Dorota Juríková, na klavírdoprovázela Hana Šobrová.
Celý tento ansámbl předvedl to nejlepší ze svého umění. Diváci si mohli vychutnat krásu melodií od klasických
autorů, jako jsou např. Josef Mysliveček, Robert Schumann nebo Johann SebasIan Bach. Zazněla také díla
soudobá, například S:n katedrál od Karla Svobody nebo Modlitba pro Martu, kterou známe z podání Marty
Kubišové. Svou nespornou kvalitu dokázal soubor mimo jiné i :m, že zvládl zahrát a zapívat píseň „na přání“.
Někdo z diváků požádal o píseň Halelula od Leonarda Cohena a sbor ji bez přípravy nádherně zahrál a zazpíval.
Závěrkoncertu byl věnován vánočním koledám. To už se sborem zpívala celá kaplička. Celý repertoárbyl vybrán
velice citlivě a vkusně, na příjemném poslechu koncertu se velkou měrou zasloužil i kulIvovaný slovní doprovod
Radky Veselé.
Poslání koncertu, tedy podpořit předvánoční atmosféru, se zajisté podařilo. Permoník byl vynikající a patří mu
velký dík. Diváci, kteří se dostavili, určitě nelitovali a odcházeli do svých domovů plni dojmů a poziIvní energie.
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Místní poplatky (popelnice, pes)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, byl pro rok 2020 stanoven ve výši 550Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci
Žermanice. Osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci je
povinna plaIt 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
hotovosI na obecním úřadě v úředních dnech 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 čtvrtku 30. 4.
2020.
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
Š:tky na popelnice budou odeslány poštou po uhrazení na účet 1682053349/0800.
Upozorňujeme, že platba bude příjímána pouze bankovním převodem.
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Akce na rok 2020
Organizace Sk Žermanice
Duben, květen
30.dubna
30.května
20.června
1.srpna
29.srpna
7.listopadu

Dětský karneval (termín bude upřesněn v průběhu roku a dle počasí )
Stavění Májky.
Dětský den, kácení Májky, smažení vaječiny.
Nohejbalový turnaj.
Memoriál Otakara Korbáše – tradiční turnaj v minikopané.
Letní kino, stanování – ukončení léta.
Halloween.

Organizace OÚ Žermanice
4.-.6.září
5.prosince
13.prosince

Tradiční žermanická pouť, kolotoče, nafukovací atrakce. Koncert revival Elán.
Mikulášská nabídka, rozsvícení vánočního stromečku.
Adventní koncert v kapli.

Pronájem motorového drVče
Informujeme občany o možnosI si rezervovat
zapůjčení obecního štěpkovače na telefonním
čísle 724 180 344.
Maximální doba jednotlivé zápůjčky jsou tři dny.
Štěpkovač si mohou zapůjčit pouze občané
Žermanic a to zdarma.

Právní záležitosV
Právní záležitosI 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 JUD r. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování lisIn, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitos:, vyřizování
věcných břemen apod.
Tel.: 596 810 741, 603 447 219
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Tříkrálová sbírka
Dobrý den,
zasílám krátkou aktualitu o Tříkrálové sbírce, kterou spolu s graﬁkou můžete vložit na web obce, případně do
zpravodaje, FB apod.
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové úterý. Tímto dnem skončilo putování tří králů po
obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných
kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se
vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.
„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem malým i velkým
koledníkům. Stejně tak patří naše díky také dárcům, kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj charitního díla v
regionu, České republice i zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme všem co nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Charity
Frýdek-Místek MarIn Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo ve vaší obci vybrat krásných 10 277
korun. Celkový výnos letošní sbírky na Frýdeckomístecku činí neskutečných 2 374 608 korun. Vybranou částku
použijeme na opravy a úpravy pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací akIvity pro děI a mládež,
stejně jako na terénní službu pro nemocné osoby. Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020.
Jana OplušIlová, koordinátorTříkrálové sbírky za Charitu Frýdek-Místek.
Ještě jednou moc děkujeme za spolupráci během sbírky.
Přeji krásný zbytek dne.
Mgr. Jana OplušIlová
PR manager
tel: 734 682 682, e-mail: jana.oplusIlova@charitafm.cz

Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
www.charitafm.cz
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KAM PO ZŠ aneb JAK POMOCI DÍTĚTI S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY?
Vybrat si budoucí povolání je jedním z nejdůležitějších kroků v životě člověka. Je potřeba zhodnoIt mnohá pro
a proI, zkušenosI, zájmy a dovednosI dítěte, jaké má limity a v neposlední řadě také jeho známky.
Kterou školu zvolit?
Každý rodič a také každé dítě má jiné potřeby a jiná očekávání. Pokud váháte při výběru konkrétní školy,
zodpovězte si následující otázky: Jaká je vzdálenost školy od místa bydliště? se školné? Jak probíhají přijímací
zkoušky a kolik uchazečů se hlásí? Kolik uchazečů budou do daného oboru přijímat? Jaké je uplatnění
absolventů? Většina škol pořádá dny otevřených dveří, kde zodpoví všechny vaše dotazy.
Rady pro rodiče
Rodiče by se měli do výběru střední školy zapojit, klást rozumné argumenty, zhodnoIt výběr. Za žádnou cenu
však do budoucnosI dítěte neprojektujte své tužby a ambice. To, že budete dítě nuIt pokračovat ve vašich
šlépějích i když na to tzv. nemá „buňky“ je rozhodně špatně. Uvědomte si, že dítě pak bude v budoucnu
nespokojené, a to může vést k různým problémům jak po stránce psychické, tak pracovní.
Přehnaná nebo příliš skromná očekávání rodičů dokážou v dítěI vyvolat při výběru budoucího povolání
obrovský stres. Vašim úkolem je dítě podpořit, nasměrovat, být mu oporou. S výběrem školy může pomoci také
třídní učitel, výchovný poradce nebo školní psycholog.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. Použijte slevový
kód „ZERMANICE” a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo volejte na +420 731 226 690.
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Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE TADY!
Vážení občané,
s rados: Vám oznamujeme, že akIvita Moravskoslezského kraje pod osobní zášItnou náměstka hejtmana
pro sociální oblast Jiřího NavráIla, MBA, nazvaná IN.F.Obálka z projektu „ Informace jako forma ochrany osob
v seniorském věku“ byla realizována. IN.F.Obálku si můžete vyzvednout na obecním úřadě v místě vašeho
bydliště nebo na pobočkách Seniorpointů od poloviny měsíce prosince 2019. AkIvita je zaměřená na zvýšení
kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky jsou vyrobeny v celkovém objemu 61.000 kusů pro
náš kraj.
•
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s
pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s
telefonními čísly na složky záchranného systému).
•
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o vašem zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na
příbuzné či blízké, v případě, že se ve Vaší domácnosI ocitnete v nebezpečí či ohrožení života, složkám
záchranného systému, které jsou o této akIvitě informovány.
•
IN.F.Obálka může přispět k efekIvnímu zajištění pomoci v situaci :sně, ohrožení zdraví nebo života.
Vyplníte formulář s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do plastové obálky, kterou umís:te do lednice,
nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo dveře z vnitřní
strany bytu a :m způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.
Upozorňujeme vás, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako iniciátoři této
prevenIvně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!
Tento projekt je spoluﬁnancován ze státního rozpočtu České Republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Věříme, že tato akIvita bude přínosná pro občany Moravskoslezského kraje.
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Rekonstrukce mostu
Vážení spoluobčané informujeme Vás,
o realizaci stavby nazvané: „Rekonstrukce mostu ev. č. 4733-7 přes potok Bruzovka v obci Žermanice“ na
pozemcích parc. č. 77/1, 77/3, 565/2, 568, 569, 572 v katastrálním území Žermanice.
Jedná se o komplexní rekonstrukci mostu ev. č. 4733-7 vč. úpravy související
komunikace (silnice č. III/4733) a provedení zpevnění koryta toku.
Stavba byla magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství povolena
rozhodnu:m č.j. MMFM 131257/2018 dne 31.8.2018.
Práce budou prováděny při úplném omezení silničního provozu na silnici č. III/4733 v termínu od
01.04.2020 do 28.07.2020. V době od 30.3.2020 do 31.03.20202 bude prováděn ořez stromů a
dokončovací práce od 29.07.2020 do 27.08.2020. Aby byl pěší provoz v místě rekonstruovaného
mostu zachován, bude pro chodce zřízena provizorní lávka.
Úplná uzavírka: od 01.04.2020 (středa) do 28.07.2020 (úterý)
Trasa objížďky:
Při úplné uzavírce bude silniční provoz veden po vyznačené objízdné trase pomocí dopravního
značení takto:
Žermanice - silnice č. III/4737 přes Lučinu do obce Pazderna na sil. č. III/4733.
Č.j. MMFM 34522/2020 str. 2
Linková osobní doprava
- dle souhlasného vyjádření dopravního úřadu KÚ MSK odboru dopravy a chytrého regionu č.j. MSK
21625/2020 ze dne 24.02.2020:
V době úplné uzavírky komunikace nebude v obou směrech dočasně obsluhována
autobusová zastávka „Žermanice, Zbytky“. Objízdná trasa pro autobusy bude vedena
obousměrně po silnici III/4733 – III/4733 (Lučina-Pazderna-Žermanice).
V době plánované rekonstrukce jsou na výše uváděné zastávce vedeny spoje veřejné linkové osobní dopravy –
příměstské dopravní linky:
Linka Dopravce
860367 Frýdek-Místek – Bruzovice – Žermanice – Havířov ČSAD Frýdek-Místek a. s.
O plánované uzavírce je nutné min. 5 dnů předem, a to vždy před jejím zahájením a ukončením
vždy informovat dopravce a cestující veřejnost. Daná informace bude taktéž vyvěšena na označníku dotčené
autobusové zastávky.
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„Víte že?“ III.díl
Žermanický lom. Opuštěný, v současnosI zatopený a částečně zazemněný těšínitový lom.
První zářez do bezejmenného kopce proveden někdy kolem roku 1950, a to za účelem poskytnu: dostatečné
zásoby kamene pro stavbu nově vznikající Žermanické přehrady. Po jejím dokončení byl lom opuštěn a dále
nevyužíván.
Stavba přehrady, potažmo kutací činnost prováděná postupem času v lomu, odkryla bohatství ukrývající se do
té doby pod zemským povrchem. Na místě tak lze dnes pozorovat důkazy o existenci sopky v tomto v místě v
dobách, kdy ještě nikdo z nás nebyl na světě. Lze to například v podobě lávového tělesa ve střední čásI stěny
lomu, kde je pěkně pozorovatelná sloupcovitá odlučnost. Hornina, kterou v lomu nalézáme, je typická pro celý
kraj pod Beskydami, což prozrazuje i její název: těšínit. Žermanický lom patří k jednomu z ideálních míst, kde se
lze touto horninou dosyta kochat.
Druhotně vzniklý mokřadní ekosystém na dně lomu s rozsáhlou vodní plochou, s několika druhy rostlin
zařazenými do červeného seznamu jako kriIcky ohrožené nebo blízké vyhynu:.
Speciﬁcké prostředí lomu vytvořilo podmínky pro dvě zcela odlišná stanoviště. Jednak jsou to otevřené vodní
plochy s mokřadní ﬂórou, jednak výhřevné stěny lomu orientované k jihu. Přechod mezi nimi tvoří sukcesní
stadia břehových porostů s vrbou jívou (Salix caprea) a vrbou nachovou (Salix purpurea). Těšinitové alkalické
podloží vytváří podmínky pro rozsáhlou populaci kriIcky ohrožené přesličky různobarvé (Hippochaete
variegata). Vlhká místa porůstá ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum
angusIfolium). Na otevřených stanoviš:ch ojediněle roste kruš:k bahenní (EpipacIs palustris).
Lokalita poskytuje životní podmínky fauně xerotermních a mokřadních stanovišť, skalních su: a hlinitých svahů.
Vyskytuje se zde 19 druhů vážek, z nichž nejcennější je stálá populace vážky tmavé (Sympetrum danae). V tůních
se rozmnožuje řada obojživelníků. Pestré skladbě biotopů odpovídá druhová diverzita ptáků, můžeme zde
spatřit žlunu zelenou (Picus viridis), pěnici slavíkovou (Sylvia borin), lindušku luční (Anthus pratensis) nebo čápa
bílého (Ciconia ciconia).
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Odvoz žump a sepVků
Vážení občané,
dovolte, abychom Vám popřáli krásné chvíle blížících se
adventních
příjemné
vánočních
a doodpadních vod
Nabízím vývoz odpadních vod
ze žump , dnů,
sepIků
, jímek aproži:
domácích
čisIček svátků
na čisIčku
nadcházejícího roku si společně přejeme, aby se nám
Frýdek-Místek.
realizovat všechny naše další společné cíle bez
Více info na telefonu 721 271podařilo
919
toho, aby se to jakkoliv negaIvně dotklo kteréhokoliv
občana Žermanic.
Stejně tak si přejeme, aby pro každého z obyvatel naší obce
byl život zde stále lepším a aby naše obec byla bezpečným,
kvalitním a lákavým místem ke spokojenému životu.
Do roku 2019 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěs:,
plno osobní pohody, opImismu a vzájemného porozumění.
Zastupitelstvo obce

Uřední hodiny a kontaktní údaje
Starosta - Ing. Petr Peikl
Tel.:+420 602 675 402
Po: 16:00 - 18:00
St: 16:00 - 18:00

Obecní úřad - Ing. Dita Knapíková
Tel.: +420 596 421 017
Po: 8:00 - 17:00
St: 8:00 - 17:00

Místostarosta - Petr Zlámal
Tel.: +420 724 180 344
Po: 15:00 - 17:00
St: 15:00 - 17:00

Povinné údaje periodického Isku dle zákona č. 46/2000 Sb.
Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259
Název periodického Isku: ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
Četnost jeho vydávání: dle potřeby
Místo vydávání: Obec Žermanice
Číslo a den vydání: 1/2020, 15. 03. 2020
Evid. číslo periodického Isku: MK ČR E 10441

www.obeczermanice.cz

strana 20

Březen 2020

