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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané Žermanic,
opět se Vám po nějaké době dostává do rukou náš Žermanický zpravodaj. Léto je za námi a jsme na začátku
pro mnoho z nás nejistého podzimu. Naše životy, pracovní a společenské fungování stále ovlivňuje
epidemiologická situace kvůli koronaviru. Koronavirus zasahuje dennodenně do života každého z nás. Někteří z
nás se již s touto situaci naučili žít, jiní mají stále strach a velké obavy o zdraví. Pro všechny však pla . Nikdo
předem neví, jaká budou nařízení a opatření vlády, kdy vstoupí v platnost a jakým způsobem ovlivní naše životy.
Ekonomické dopady ve větším rozsahu nás teprve čekají, a to pro mnohé z nás znamená nejistotu. Nesmíme
podlehnout špatné náladě. Stále pevně věřím, že se nám všem společně podaří tuhle nejistou dobu překonat a
opět přijde doba op mis cká plná rados a nadšení. Všechny Vás proto prosím znovu, buďme opatrní,
disciplinovaní, dodržujme vydaná opatření, sledujme média, protože se situace mění z hodiny na hodinu.
Reagujme podle vzniklé situace pružně, ale také beze strachu, bez zbytečné paniky a současně nezapomínejme
na slušnost, vstřícnost a pomoc těm, kteří by ji od nás mohli potřebovat.
Většina sportovních a společenských akcí v obci musela být z důvodu pandemie a s m spojených opatření v
letošním roce zrušena. Jsem nesmírně rád, že se v této nejisté době podařilo zorganizovat naší každoročně
největší událost a to Žermanickou pouť. Na základě velkého množství poděkování, pozi vních ohlasů a hlavně
rozzářených obličejů zejména dě věřím, že se většině z Vás pouť líbila. Ohledně uskutečnění dalších
plánovaných akcí budete informování formou SMS, podle v dané době platných opatření.
A co se ve zkratce děje v Žermanicích nyní? Byl dostavěn vodovod v čás obce „Ku Těrlicku“, momentálně
probíhá kolaudační řízení. V nedávné době byl instalován měřič rychlos na hlavní silnici u hřiště. Na
dlouhodobě problémovém výjezdu od školky a obecního úřadu na hlavní cestu bylo instalováno zrcadlo pro
bezpečnější výjezd. Po dlouhých měsících omezení byl dostavěn most přes říčku Bruzovku. Pokračují projektové
práce na chodník a obnovu centra obce. Na tyto projekty byly nebo v nejbližší době budou podány žádos o
dotace.
Všem přeji op mismus, klidnou mysl a pevné zdraví
S úctou
Ing. Petr Peikl
starosta obce
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Žermanická pouť
Jako má Ostrava své Colours, Havířov Hornické slavnos , naše obec má svou Žermanickou pouť. 6. ročník
začal v pátek 4. září, kdy se na hřiště v centru obce nastěhovaly kolotoče, skákací hrady a další pouťové
atrakce. Hlavní program byl ovšem situován až na sobotu odpoledne. Na hřiš vyrostlo jeviště, přibylo
stánků s občerstvením, kolotoče se nezastavily a především mnoho zájemců přilákal kulturní program,
který byl letos nesmírně bohatý a žánrově pestrý, takže na své si mohl přijít opravdu každý. Odpolední
program zahájil pan starosta Ing. Petr Peikl pozdravem a přivítáním všech přítomných.
Následně členka zastupitelstva a současně předsedkyně Výboru pro kulturu obce Žermanice MVDr. Jana
Kouřilová představila nadcházející kulturní program, načež místostarosta Petr Zlámal pozval přítomné
diváky na další pouťové atrakce a ke stánkům na občerstvení.

Pouť tedy byla oﬁciálně zahájena, mohlo se začít. Kulturní program začal dětským představením
amatérského divadla HA-D z Havířova nazvaném Vodník Rybička. Následoval devadesá minutový cyklus
tanečních vystoupení, kde se střídalo několik různorodých tanečních skupin. Jako první jsme v tomto
bloku mohli obdivovat taneční skupinu Zumidance z Těrlicka. Paní trenérka a choreogra a Nikol
Wlochová připravila dvě taneční čísla – pro mladší a pro starší děvčata a obě skupiny sklidily zasloužený
potlesk. Pozadu nezůstaly další vystupující – Mažoretky DIXI z Havířova. Od těch nejmladších až po tak
zvané seniorky.
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Diváci obdivovali ladné pohyby i zručnost při manipulaci s batony neboli hůlkami a pompony. Všechna
vystoupení od sólových tanců, přes dua až k miniformacím vyvrcholila francouzským kankánem. Úspěch
především mezi pánským publikem byl zaručen! Za mco kankán má už více než stoletou historii, styly
jako street dance, hip hop nebo MTV style patří spíše mezi moderní tance. A právě mto stylem se zabývá
poslední z mozaiky vystoupivších tanečních skupin – Victory Dance Havířov.
V sobotu byl krásný letní den, takže bylo zapotřebí průběžně doplňovat teku ny a jelikož byl program
dlouhý, člověku i vyhládlo. O občerstvení bylo postaráno díky stánkovému prodeji. Kdo chtěl, mohl
navš vit kavárenský stánek s několika druhy káv, k mání byla i zmrzlina a domácí stylové dor ky.
Nechyběl prodej perníkových srdcí, kolo štěs , prodávala se ovocná vína, alkohol, dřevěné i cukrářské
výrobky. Největší zájem byl ovšem o stánky s prodejem piva a teplého občerstvení. Jak už bylo zmíněno –
ře zkový kolotoč i malý kolotoč pro dě se zastavily jen proto, aby se změnily osádky. Ti nejmenší
návštěvníci poutě se mohli dosyta vyřádit v několika skákacích hradech. Na pódium se mezi m dostavilo
hudební uskupení The Strings, což jsou mladí houslisté a houslistky ze ZUŠ L. Janáčka v Havířově a ZUŠ
v Jablunkově. Společně se svými učiteli předvedli vynikající
koncert plný krásné rockové hudby v zajímavém
aranžmá pro housle a zpěv. Před večerním
programem následovalo trochu oddychu, tedy
oddychu pro dospělé, dě si užívaly diskotéku
koncipovanou právě pro nejmladší tanečníky a
tanečnice.

Od sedmé hodiny večerní zazněly Žermanicemi i blízkým okolím hity skupiny Elán. Skupina Elán Morava
Revival nadchla diváky mimořádným hlasovým rozsahem svého zpěváka, jehož barva hlasu byla téměř
k nerozeznání od hlasu Jožo Ráže. Všechny písničky byly hrány a zpívány naživo bez playbacku a hrálo se
s takovou vervou, že prostor pod pódiem byl brzy plný tancech vých diváků… Vrcholným číslem byl
večerní koncert houslisty, zpěváka, šoumena a baviče Jiřího Erlebacha. Ten předvedl několik svých
hudebních poloh, od roman ckého zpěváka přes baviče, který hraje divákům k tanci až po tvrdého
rockového houslistu. Podle délky potlesku nelze pochybovat o tom, že byli diváci s mto posledním
vystoupením nadmíru spokojeni. Sotva dohrály poslední tóny Erlebachových houslí, spus l se déšť,
v dálce začalo bouřit a noční oblohu rozzářily blesky. To už ale nikomu nevadilo, sobotní Žermanická pouť
to ž právě skončila…
Tečkou za letošní pou byla nedělní mše svatá v kapli Narození Panny Marie v Žermanicích.
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Víte že …… IV. díl
Žermanická přehrada – 1.část
Vodní plocha, údolní nádrž, vodní dílo, přehrada, přehradní jezero …… to vše je
Žermanická přehrada.
Rozvoj těžkého průmyslu na Ostravsku navodil první myšlenky postavit
přehradu již za 1.republiky, kdy měly být postaveny přehrady dokonce dvě.
Takže deﬁnitivní rozhodnutí postavit přehradu pro potřeby Vítkovických
železáren a Nové Huti Klementa Gottwalda tak nikoho nepřekvapilo.

Přehrada vznikla v malebném údolí, kde po staletí žili lidé, kteří zde
obhospodařovali své grunty. Údolí m tvořící dvě obce, Soběšovice a Dolní
Domaslavice, protékala říčka Lucina, která zatímco v létě měla velmi malé
průtoky a téměř vysychala, na jaře se při tání sněhu a při jarních deštích stávala
dravou říčkou.
V údolí se nenacházela žádná průmyslová výroba, pouze několik rodin se zde
živilo stolařstvím, šitím, obchodnictvím a mletím mouky. Většina pozemků byla
pole a louky, které byly obživou pro místní obyvatele . Obě obce měly v údolí
stavby, které se rozprostíraly na obou březích říčky. V zatopené oblasti obce
Soběšovice bylo zbouráno historické centrum s mnoha domy, zemědělskými
usedlostmi, kostel s hřbitovem, škola a tři mlýny. Menší Dolní Domaslavice přišly
také o historické centrum, hasičskou zbrojnici, hospodu, kino, obchod a
prádelnu. Bohužel byla zatopena i tři panská sídla – zámek Soběšovice, zámek
Horní Soběšovice a zámek v Dolních Domaslavicích.
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Jednou ze zatopených historických staveb měl být také Soběšovický kostel.
Ten byl ale občany rozebrán a uložen s tím, že si jej občané postaví znova
svépomocí. Ačkoliv v té době počátek stavby provázely nemalé problémy, byl
v roce 1957 položen ke kostelu základní kámen. Kostel stavěli sami občané
z okolních vesnic a samotná stavba trvala 4 roky. Soběšovický kostel byl dne
29.10.1961 slavnostně vysvěcen. V tehdejší době byla stavba kostela tak
zásadní, že se informace o ní vysílala v hlavních zprávách rádia Svobodná
Evropa.

Pokračování příště… Kamila Zlámalová
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Inzerce
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Inzerce

Ceník vývozu odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek

Ceny vývozu pro jeden rodinný dům

Vyvážíme žumpy a septiky
na Karvinsku
Buďte odpovědní k životnímu prostředí!
Respektuje legislativu a neriskujte pokuty!
Volejte profesionály s platným osvědčením!
Sdílejte vývoz se sousedem a ušetřete za dopravu!

Sdílený vývoz
Cena pro jeden rodinný dům

10. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

Karviná (okrajové části města)

1 238 Kč

1 912 Kč

do 10 m3
956 Kč

Dětmarovice

1 332 Kč

2 006 Kč

1 003 Kč
1 144 Kč

Stonava

1 614 Kč

2 288 Kč

Petrovice

1 144 Kč

1 818 Kč

909 Kč

11. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Bohumín (okrajové části města)

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Dolní Lutyně

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Antošovice

2 366 Kč

3 040 Kč

1 520 Kč

12. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Orlová

1 473 Kč

2 147 Kč

1 074 Kč

Doubrava

1 708 Kč

2 382 Kč

1 191 Kč

Petřvald

1 238 Kč

1 912 Kč

956 Kč

Rychvald

1 520 Kč

2 194 Kč

1 097 Kč

18. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Kdy?

Havířov (okrajové části města)

1 414 Kč

2 264 Kč

1 132 Kč

Konkrétní data
pro jednotlivé obce
na druhé straně letáku

Šenov

1 320 Kč

2 170 Kč

1 085 Kč

Jak?
Kanalizačním vozem
SmVaK Ostrava

Horní Bludovice

1 696 Kč

2 546 Kč

1 273 Kč

Kaňovice

1 884 Kč

2 734 Kč

1 367 Kč

Za kolik?

Žermanice

1 884 Kč

2 734 Kč

1 367 Kč

Orientační ceny v tabulce
na druhé straně letáku

Soběšovice

1 978 Kč

2 828 Kč

1 414 Kč

Albrechtice

2 072 Kč

2 922 Kč

1 461 Kč

19. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3
1 003 Kč

Objednávejte
na bezplatné lince 800 292 400
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

Český Těšín

1 332 Kč

2 006 Kč

Chotěbuz

1 238 Kč

1 912 Kč

956 Kč

Třanovice

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Ceny jsou orientační, uvedeny bez DPH; sazba DPH 15 %
Poznámka:

Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

Právní záležitos
Právní záležitos 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 lis n, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitos , vyřizování
věcných břemen apod.
Tel.: 596 810 741, 603 447 219
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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 sku dle zákona č. 46/2000 Sb.
Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259
Název periodického sku: ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
Četnost jeho vydávání: dle potřeby
Místo vydávání: Obec Žermanice
Číslo a den vydání: 2/2020, 6. 11. 2020
Evid. číslo periodického sku: MK ČR E 10441
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