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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Žermanický bál
19. 2. 2011 se konal v restauraci Pod hrází Žermanický bál. Již v pátek se sešla skupina
nadšenců, kteří pomohli s výzdobou sálu. Sál zkrásněl k nepoznání. Útulné prostředí vytvořily
textilie v červené a smetanové barvě, které zdobily zdi. Barevné dekorace na stolech s živými
květinami a velmi efektní balónková výzdoba přispěla k příjemnému prostředí. Po uvítacím
proslovu paní starostky taneční parket patřil mladým tanečníkům a tanečnicím. Shlédli jsme
vystoupení taneční školy Justdance, která nám předvedla disco a Hip Hop. Druhé části
předtančení se ujaly slečny z Havířova, které nám ukázaly, jak tančí mažoretky. Veliký úspěch
sklidil tanec jménem Kankán.
K tanci i poslechu hrála skupina Evyband, která opět nezklamala a báječně nás všechny
bavila. Během tanečního večera jsme volili krále plesu, kterým se stal pan Václav Božoň. Na
druhém místě se umístil pan Milan Penkov a na třetím místě pan David Plánička. Po půlnoci
proběhlo losování velmi bohaté a hodnotné tomboly. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem sponzorům, které níže uvádíme. Již nyní se velmi těšíme na další ples a na Vaši hojnou
účast.
DĚKUJEME
Sponzoři tomboly: p. Jindřich Brachaczek, Ochranné systémy s. r. o., p. Horák, KamPet
- manželé Zlámalovi, p. Jan Inczedi, pí. Naďa Stašová, OÚ Žermanice, restaurace na Záguří,
restaurace U svatého Jána, SK Žermanice, p. Lucie Bláhová, salon Lisien, pí. Světlana
Šipulová, pí. Pavla Brlejová, krejčovství Katka, pí. Kája Turčínová, restaurace Pod Burkem,
restaurace Pod hrází, P. Feifič, pí. Zdenka Křivková, kadeřnictví Lučina, pekárna Žermanice,
manželé Janáčkovi a Bollogovi, p. Miroslav Weissmann.

Turnaj ve stolním tenise
Dne 5. 3. 2011 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Utkání proběhlo v restauraci Pod hrází
a zúčastnilo se ho 20 mužů a 3 ženy. V kategorii mužů se vítězem stal pan Petr Sedlář
z Havířova a v kategorii žen zvítězila slečna Dáša Sláčalová také z Havířova.
Sportovní klub by chtěl tímto poděkovat všem soutěžícím za účast. Věříme, že se občané a
všichni ,,sportovci“ zúčastní dalších sportovních akcí, které jsme si pro Vás na tento rok
připravili.
SK ŽERMANICE

Přednáška pana Wojnara pod názvem „ Mocná síla bylinek“
V neděli 13. 3. se konala v zasedací místnosti obecního úřadu přednáška léčitele pana
Radomíra Wojnara. Povídali jsme si o pěstování, sběru, zpracování léčivých rostlin a jejich
významu pro zdraví. Toto povídání bylo obohaceno i o projekci. Na přednášce jsme se
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dozvěděli spoustu užitečných rad a informací. Velmi zajímavým poznatkem pro nás bylo
zjištění, že naprostá většina bylinkových čajů se má vařit alespoň 2 minuty. Pro vyluhování
potřebných látek nestačí tedy čaj zalít pouze horkou vodou. Délka varu závisí také na druhu
bylin.
Mile nás překvapil zájem občanů o tuto přednášku a určitě budeme v obdobných aktivitách
pokračovat.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 18. 3. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu v Žermanicích.

Program
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele
3. Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. 2. 2011
4. Návrh rozpočtu na r. 2011
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vedení vodovodního řádu na
p. č. 537
6. Informace o provádění oprav a obnovy Žermanických přivaděčů
7. Informace o získání dotace na pořízení územního plánu obce Žermanice
8. Revize veřejného osvětlení
9. Seznámení s připravovanými akcemi
10. Žádost klubu důchodců o finanční příspěvek na pohoštění k 20. výročí založení klubu
důchodců
11. Smlouva o dílo s firmou DIGIS, spol. s r. o.
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

Získání dotace na pořízení nového územního plánu
V minulém týdnu bylo na OÚ doručeno potvrzení, že obci Žermanice byla přiznána dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu tvorby územního plánu Žermanice
z dotačního programu Program podpory tvorby územních plánů obcí.
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Bioplynová stanice
Co je vlastně bioplynová stanice ( BPS)?
BPS je technologické zařízení využívající procesu anaerobní digesce ke zpracování bioodpadu,
případně jiného biologicky rozložitelného materiálu. Anaerobní digesce je proces, při kterém
mikroorganismy rozkládají organický materiál bez přístupu vzduchu.
Laicky řečeno, jde o získávání tepla a elektrické energie ze zbytků silážovaných rostlin nebo
živočišného odpadu (hnůj, kafilerní odpad apod.)
Vzhledem k častým dotazům občanů ohledně problematiky BPS, chceme touto cestou
informovat občany o poznatcích, které jsme získali z různých informačních zdrojů.

Petice občanů
Vážení občané, dne 7. 3. 2011 nám byla na obecní úřad doručena petice, kterou podává
petiční výbor ve složení:
Pan Isidor Valošek
Pan Dalibor Onderek
Paní Věra Boturová
Pan Radomír Božoň

Plné znění petice:
Podpora podnikání v zemědělství, záměr výstavby bioplynové stanice
My, níže podepsaní občané Žermanice, prostřednictvím této petice žádáme, aby Zastupitelstvo
obce Žermanice znovu projednalo a objektivně posoudilo žádost firmy AGRO – DOMINIK,
spol. s r. o., se sídlem v Žermanicích č. p. 91, k záměru výstavby bioplynové stanice, která
byla zařazena do programu jednání pod bodem 16 na 3. zasedání Zastupitelstva obce
Žermanice konaného 16. 2. 2011.
Vzhledem k špatné a nejisté situaci, ve které se naše zemědělství nachází, si myslíme, že je
nutno podnikatele v tomto odvětví podpořit, a to i záměr výstavby bioplynové stanice.
Zemědělství není jen o výrobě potravin a krmiva, ale také o údržbě krajiny. Samozřejmě si
podporu obce zaslouží i ostatní podnikatelé působící na území obce Žermanice.
Bioplynová stanice je zařízení, které mnozí z nás měli možnost navštívit a posoudit tak dopad
na životní prostředí v obci. Souhlasíme se záměrem výstavby bioplynové stanice za dodržení
všech podmínek tak, aby byly vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí. Postoj
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některých občanů, ale hlavně zastupitelů obce Žermanice k nabídce firmy AGRO – DOMINIK
spol. s r. o., která se týkala finančního příspěvku do obecní pokladny ve výši 250 tis.Kč,
nabídky bezplatných služeb, např. zimní údržba obecních komunikací a údržba příkopu kolem
nich v letních měsících, pracovní příležitosti a vůbec spolupráce, byl neprofesionální a pro
nás voliče nepřijatelný.
Děkujeme, občané obce Žermanice
K celému obsahu petice se samozřejmě vyjádříme písemně a odpověď zašleme petičnímu
výboru.

Bioplynová stanice a její dopady na život obyvatel
Rádi bychom uvedli věci na pravou míru, a proto se nejdříve vyjádříme k bodům petice, v níž
jsou některé informace nepřesné. Pokládáme za nutné informovat občany i o negativních
stránkách, které sebou výstavba BPS přináší, což se v petici nedočtete.
Jak se v petici uvádí, cituji: „Souhlasíme se záměrem výstavby bioplynové stanice za dodržení
všech podmínek tak, aby byly vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí“.
Bohužel u této stavby nelze za žádných okolností negativní vlivy na životní prostředí zcela
vyloučit.
Podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, je bioplynová stanice
posuzována jako velký zdroj znečišťování ovzduší.
V dnešní době by mělo být životní prostředí a čisté ovzduší na prvním místě při jakémkoli
rozhodování. V jakém prostředí budou vyrůstat naše děti, záleží i na nás. A my si tuto
odpovědnost silně uvědomujeme.
Chtěli bychom Vás také velmi stručně seznámit s Metodickým pokynem Ministerstva
životního prostředí, ve kterém se uvádí, že:
ochranná zóna BPS by měla být minimálně 300 m.
Znamená to, konkrétně v naší obci do této zóny spadá 15 domů a 6 bytových jednotek.
Nehovoříme zde ještě o spoluobčanech žijících na území Horních Bludovic, kterých by se to
také dotklo. Přibližně se jedná o 8 nemovitostí.
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Rovněž nezmiňujeme obyvatele, kteří plánují výstavbu v tomto pásmu a pozemek si zakoupili
v dobré víře a v době, kdy se o výstavbě bioplynové stanice nehovořilo.
Pro vyhodnocování umístění bioplynové stanice dle Metodického pokynu Ministerstva
životního prostředí by se měl vždy brát zřetel na tyto okolnosti:
rozptylové podmínky v oblasti v souvislosti s obydlenou zástavbou,
umístění BPS na závětrné straně vzhledem k bytové zástavbě,
přepravní trasy zapáchajícího materiálu.
Mezi velké negativní faktory jistě patří zápach, který může způsobovat zásobník fugátu,
zásobník kejdy, manipulace se surovinou a manipulace s fugátem, zapravení do půdy. Dalšími
doprovodnými negativy jsou:
hluk, zvýšená doprava, škodlivé látky vypouštěné do ovzduší.
V obci se vždy při posuzování obdobných žádostí (drůbežárna, chov činčil) přihlíželo ke
skutečnostem, že tyto stavby a tento druh podnikání nepatří do obydlené části obce,
poněvadž negativně ovlivní prostředí a život občanů v jejich okolí. Jednalo se o stavby
s nesrovnatelně menšími negativními vlivy na kvalitu života občanů v obci. Vždy se
projevovala solidarita lidí, kterých se uvedené stavby netýkaly s dotčenými občany, a na to
bychom neměli zapomínat.
Rozhodnutí zastupitelstva ve věci bioplynové stanice nebylo jednoduché a věřte, že každý
z nás vyhodnocoval tuto problematiku z mnoha úhlů pohledu podle svého nejlepšího
svědomí.
Je pravda, že mnozí občané zde vlastní pole, které již dlouhou dobu obhospodařuje firma
Agro - Dominik. Jsme přesvědčeni, že o tyto pole bude nadále pečovat, i kdyby se výstavba
BPS nekonala.
Zastupitelstvu obce samozřejmě záleží na tom, aby byly pozemky udržovány v dobrém stavu
a aby naše vesnice byla hezká a čistá. Z tohoto důvodu ujišťujeme občany, že kdyby firma
AGRO - Dominik nemohla nadále obhospodařovat jejich pozemky, budeme nápomocni při
jednání s jinými zemědělci, kteří by se chtěli o tato pole starat.
V posledním bodu petice, který se vyjadřuje k možnému přísunu peněz do obecní pokladny,
je nutné podotknout, že informace v tomto bodu nejsou přesné. V žádosti, která nám byla
předložena, není uvedena žádná konkrétní finanční částka.
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Chcete stále dražší energii?
Mimo výše uvedené vlivy BPS na životní prostředí v naší obci se každý občan odebírající
elektrickou energii bude nemalou částkou podílet i na dotaci výkupu energie z tohoto
zdroje.
Pro informaci uvádíme o jakou částku se jedná u BPS – AF2 o výkonu 500kWh. Uváděné ceny
jsou čerpány ze zdroje: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 ze dne 8. 11. 2010, spalování
bioplynu v BPS kategorie AF2 – výkupní cena = 3,55 Kč/kWh. Z této částky je dotace 2,58
Kč/kWh. Ročně zaplatíme na dotacích: 500 x 21 x2,58 x 365 = 9 887 850,- Kč. Ceny jsou
uváděny bez DPH, po jejím přičtení to činí 11 766 541,- Kč/rok.
Jsme si vědomi špatné situace, ve které se naše zemědělství nachází a samozřejmě bychom
mnohé aktivity v zemědělství chtěli podporovat. K vesnickému prostředí neodmyslitelně
patří chov zvířat a pěstování zemědělských plodin a proti tomu nikdo z nás nic nenamítá. Ale
k životnímu prostředí, ve kterém vyrůstají naše děti a vnoučata a za něž máme
odpovědnost, jistě nepatří znečištěné ovzduší a zápach.
Chtěli bychom se v závěru dotknout i mezilidských vztahů. Nelíbí se nám, když se lidé pro
různost názoru přestanou k sobě chovat slušně a s úctou. Mrzí nás, že se stejné množství
energie a pozornosti nevěnuje i jiným důležitým věcem, které se v obci dějí.
Přáli bychom si, abychom nerozdělovali občany na ty, co jsou pro výstavbu BPS a na ty, co
jsou proti BPS.
Zastupitelstvo obce

Kontejnery
Vážení občané,
firma A.S.A. ve spolupráci s OÚ pro Vás v souladu s požadavkem zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a sběr
objemného odpadu.
Nebezpečný odpad
Pojízdná sběrna bude přistavena dne 30. 4. 2011 na těchto 3 stanovištích:
8.30 – 9.00 hod. na kopci u zastávky ČSAD „rozcestí“ vedle kontejneru na plasty a papír
9.15 – 9.45 hod. u Obecního úřadu
10.00 – 10.30 hod. na Pustkách (č. 51 – paní Vaňková)
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady
ropných látek, chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob,
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zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, jedy,
zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky,
pneumatiky atd.
Objemný odpad
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny od 30. 4. – 2. 5. 2011 na těchto 3 stanovištích:
- na kopci u zastávky ČSAD „rozcestí“ vedle kontejneru na plasty a papír
- u Obecního úřadu
- na Pustkách (č. 51 – paní Vaňková)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny,
matrace, umyvadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří zde pneumatiky, televizory, ledničky!!!

Čištění přivaděčů firmou Ecocoal - Mebikan
V důsledku toho, že si někteří občané stěžovali na škody způsobené touto firmou na místních
komunikacích, jsme s touto firmou vstoupili do jednání. Paní starostka požadovala zhotovení
fotodokumentace před započetím prací a také po jejich skončení, abychom mohli přesně
dokladovat případné vzniklé škody. Tato firma musí po ukončení prací uvést vše do
původního stavu.

Pozor změna termínu Maškarního plesu pro dospělé
Maškarní ples pro dospělé se uskuteční 19. 3. 2011 od 20.00 hod. v restauraci Pod hrází.
Vítáni jsou všichni v různých maskách, ale i bez nich.
Maškarní ples pro děti proběhne podle plánu 26. 3. 2011 od 15.00 hod. Pro děti bude
připravený pestrý program plný her, soutěží a také velké překvapení. Máte se určitě na co
těšit. Nezapomeňte své děti nahlásit na tel. č. 596 421 017 na OÚ Žermanice do 20. 3. 2011.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Velikonoční dílny
Milí spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na první jarní velikonoční dílny, které proběhnou
v sobotu 16. 4. od 16.00 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na co se můžete těšit?
Vyzkoušíme si různé zdobení velikonočních kraslic, vyrobíme si velikonoční dekorace na
výzdobu svého domova. Budeme malovat velikonoční vázičky, skleničky a naučíme se
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malovat na textil. Můžete si sebou donést jednobarevná trička, která proměníme v malá
umělecká díla a budete mít originální model oblečení. Dále si vyrobíme různá velikonoční
přáníčka.

Co si tedy vezmete s sebou?
Vyfouknutá vajíčka, různé stužky, trička nebo jiný druh drobného textilu, který si chcete
vyzdobit. Další materiál zajistíme.

Pálení čarodějnic a stavění májky
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s tzv. upalováním čarodějnic. Tak dámy,
děvčata, nastartujte smetáky, košťata a přijďte se podívat na hřiště, kde se bude od 17.00
hod konat pálení čarodějnic. Samozřejmě děti jsou také vítány.
Tímto si Vás sportovní klub dovoluje pozvat i na každoroční stavění májky, které se
uskuteční stejně jako loni na místním fotbalovém hřišti v sobotu 30. dubna 2011.
Těší se na Vás SK ŽERMANICE

VÝZNAMNÁ JUBILEA V MĚSÍCI BŘEZNU A DUBNU

Bohuslav Gruščík

Do dalších let pevné zdraví,

Marie Gomolová

každý den důvod k radosti.
Hodně lásky, mnoho štěstí,
úsměv na tváři
a žádné starosti.
Vaše zastupitelstvo obce

Břetislav Kyška

8

V závěru zpravodaje bychom se s Vámi chtěli podělit o tyto krásné myšlenky.

Hodnota úsměvu
Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá
bez toho,
že by ochuzoval toho, kdo ho dává.
Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj je věčná.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel
a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.
Úsměv přináší v domě štěstí,
ve starostech je oporou,
je citlivým znakem přátelství.
V únavě přináší odpočinek, ve znechucení
vrací odvahu.
Ve smutku je potěchou,
pro každou bolest je přirozeným lékem.
Je dobré, že ho není možné koupit, ani půjčit,
ani ukrást,
protože má hodnotu chvíle, kdy se dává.
A kdybys někoho potkal a neměl pro Tebe úsměv
i když na něho čekáš,
buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem Ty.
Protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten,
kdo ho nemá pro druhé.

______________________________________________________________________________________
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