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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
25 let trvání Klubu důchodců v Žermanicích
V loňském roce oslavil Klub důchodců v Žermanicích 25 let svého trvání, proto
jsme se rozhodli toto jubileum oslavit, jak se patří. Protože jsme neměli dostatek
finančních prostředků, požádali jsme obecní úřad o poskytnutí příspěvku a
zastupitelstvo obce nám ho poskytlo. Peníze jsme použili na uskutečnění několika
akcí. K tomuto výročí pro nás obecní úřad také uspořádal koncert hudebního
virtuosa, zpěváka a cestovatele pana Jiřího Erlebacha. Prožili jsme společně hezké
kulturní odpoledne.
V červnu jsme vyrazili autobusem na zájezd do zámku v Raduni a do arboreta
Nový Dvůr. Prohlídka zámku se nám velmi líbila a v arboretu jsme obdivovali
exotické motýly. Protože jsme po absolvování tohoto programu byli již unaveni
a hladoví, posilnili jsme se v nedaleké restauraci výborným obědem. Potom jsme
se s dobrou náladou vydali zpět na cestu domů.

Máme rádi sladké a jsme zvědaví, jak se vyrábí. Vypravili jsme se první školní
den do továrny na výrobu medových dortíků „Marlenka“ ve Frýdku-Místku.
Nejen, že jsme viděli celou výrobu a vyslechli si zasvěcený výklad, ale také jsme
okusili vzorky dobrot, které „Marlenka“ vyrábí.
Za kulturou jsme vyrazili v září do Divadla Antonína Dvořáka na veselou komedii
„Jak důležité je mít Filipa“. Prožili jsme příjemný společný kulturní večer.
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V listopadu přijel Martin na bílém koni a my jsme ho oslavili slavnostní večeří.
V nedaleké restauraci jsme si pochutnali na martinské huse a pak jsme se dlouho
vesele bavili. Aby toho nebylo málo, v prosinci jsme měli exkurzi do pivovaru
Radegast.

Jsme rádi, že jsme díky poskytnutému příspěvku mohli náš jubilejní rok náležitě
oslavit a věříme, že jsme ho použili smysluplně. Velice by nás potěšilo, kdyby
se i ostatním důchodcům v Žermanicích zalíbila činnost našeho klubu a
rozšířili naše řady.
Za klub důchodců v Žermanicích
Řeháková Jana

Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31. 12. 2016
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 činí 345.

se narodilo

v roce 2016
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Tříkralová sbírka
Ve dnech 1. – 15. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové
s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. Charitní
Tříkrálová sbírka proběhla již po sedmnácté a v našem
regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek. V letošním roce
se vydalo do ulic celkem 293 kolednických skupinek, které
roznášely do našich domovů požehnání.
Celkový výtěžek v regionu Frýdek-Místek je 1 962 141,-Kč. V Žermanicích
koledovala 1 skupinka a obsah v pokladničce činil 4 029,-Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše služby. „Finance využijeme
při opravách a úpravách v Domě pokojného stáří, v Oáze pokoje, nakoupíme nové
pomůcky pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek, podpoříme rozvoj služeb pro
seniory a nemocné i pro děti a mládež a mnoho dalšího“, sdělil Martin Hořínek,
ředitel frýdeckomístecké Charity. Kompletní záměry využití výtěžku najdete na
našich webových stránkách.
„Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu,
kteří bez ohledu na mrazy a sněhovou nadílku vyrazili ven, stejně jako štědrým
dárcům“ uzavírá ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme
Renáta Mecová,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Důchodkyně oslavily Mezinárodní den žen
Každým rokem slaví ženy svůj svátek, proto i v klubu důchodců jsme uspořádali
na březnové schůzce malou oslavu tohoto světového svátku. Muži popřáli
ženám a předali každé malou kytičku. Také jsme popřáli k životnímu jubileu
naší člence klubu. Po pohoštění jsme se seznámili s historií vzniku MDŽ a
potom vypukla dlouhá a srdečná zábava, při které jsme se zasmáli i několika
vtipům. Schůzka se nám vydařila a těšíme se na další příští měsíc.
Za klub důchodců v Žermanicích
Řeháková Jana
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 15. 3. 2017 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 14. 12. 2016
4) Návrh rozpočtu na rok 2017
5) Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Frýdek-Místek
6) Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Havířov
7) Smlouva o pachtu a provozování vodního díla č. 00494259/SONP/FM/2016
8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla
č. 00494259/SONP/FM/2016/D1
9) Nařízení vlády č. 352/2015 Sb. ze dne 14. 12. 2015, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
11) Informace o probíhajících přípravách projektové dokumentace na chodník
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
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Vodovodní řád Za dědinou
V loňském roce proběhla výstavba vodovodního řádu Za dědinou. I přes
komplikace, které se v průběhu realizace vyskytly, spěje projekt ke zdárnému
konci. Na tomto zasedání zastupitelstva budeme schvalovat smlouvu o pachtu a
provozování vodního díla s SmVaK Ostrava a.s. Po splnění této podmínky může
být zahájena kolaudace.

Vodovodní řád Ku Těrlicku
Opětovně probíhá jednání s vlastníkem pozemku, který nám nevydal souhlasné
stanovisko s vedením vodovodního řadu. Snažíme se najít nějaké řešení, ale
zatím se nám to nepodařilo.

Energetické úspory obecního úřadu
V loňském roce proběhlo zateplení obecního úřadu. Prostory prvního patra jsou
rozsáhlé a v minulosti byly využívány jen minimálně. Díky tomuto projektu našly
své smysluplné uplatnění – Dětský klub (viz. následující článek).
V průběhu realizace jsme zjistili, že střecha obecního úřadu se nachází ve
špatném stavu, a proto jsme museli provést výměnu střešní krytiny včetně
výměny mnohých desek. Během jarních měsíců bude dokončena spodní část
fasády a proběhnou terénní úpravy v okolí obecního úřadu.
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Název projektu: Dětský klub v obci Žermanice
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000443
Projekt Dětský klub v obci Žermanice je financován Evropskou unií
z Evropského sociálního fondu (ESF), Operačního programu Zaměstnanost.
Dětský klub zajišťuje péči o děti 1. stupně v době mimo vyučování.
Provoz dětského klubu je určen pro žáky, jejichž rodiče jsou vázáni pracovním
poměrem, intenzivně hledají práci (jsou evidováni na Úřadu práce), studují nebo
se rekvalifikují.
Činnost byla zahájena 1. 9. 2016. Provoz klubu probíhá v pracovních dnech
14.00 – 18.00 hodin a zajišťují ho dva pracovníci.

od

Tato služba je bezplatná!
Děti si nosí pouze svačinku. Nabídka klubu je opravdu široká a zahrnuje:
- Animační programy
- Dětské hry
- Počítačové aktivity
- Výtvarné dílny
- Kreativní činnosti
- Sportovní aktivity
Klub je velmi dobře vybaven společenskými a jinými hrami, tančícím kobercem,
PC technikou a sportovními potřebami.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace na tel. č. 596 421 017,
739 222 197 nebo osobně v úředních hodinách na OÚ Žermanice.
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Obecní knihovna
Prostory knihovny jsou již velmi zastaralé a chtěli bychom je alespoň částečně
zvelebit.

Komunitní dům
V současné době zpracováváme alternativní řešení projektové dokumentace a
čekáme na upřesnění podmínek výzvy na polyfunkční komunitní domy, protože
původní výzva na komunitní centra byla zrušena.

Odvodnění v části obce Na Pustkách
Lokalita „Na Pustkách“ je tvořena rozrůstající se zástavbou rodinných domů
podél místní komunikace. Zástavba v současnosti skýtá cca 10 domů. V dotčené
lokalitě není vybudována kanalizační síť, srážkové a odpadní vody jsou
likvidovány zejména vsakem do horninového prostředí. V případě odpadních vod
8 l
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vsaku předchází jejich předčištění na domovních ČOV. Z důvodu výstavby domů
a realizaci vsakovacích zařízení, kterým předcházelo porušení stávající
meliorační sítě, dochází na lokalitě k povrchovým výronům mělké podzemní
vody na terén. Výron podzemních vod navíc v současnosti potenciálně ohrožuje
technický stav komunikace. Vlivem ztíženého odtoku mělkých podzemních vod,
rovněž hrozí vznik podmáčených míst.
Pro tuto problematiku již byla vyhotovena studie a v současné době se zpracovává
projektová dokumentace. Rovněž byla podána žádost o dotaci na
Moravskoslezský kraj na realizaci tohoto díla.

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu
životního prostředí – Separace odpadů v obci
Žermanice
V rámci projektu dojde k nákupu kontejnerů pro realizaci separace odpadu v obci
Žermanice. K zajištění odvozu potencionálních kapacit různých druhů odpadu
bude pořízeno 8 nových kontejnerů na plasty o objemu 1100 l/kontejner. Zároveň
budou pořízeny 4 nové kontejnery pro separaci papíru a 4 nové kontejnery pro
separaci skla o objemu 1100 l/kontejner. Pomocí projektu můžeme zakoupit také
dva nové kontejnery na elektroodpad a dva nové kontejnery pro separaci
biologického odpadu o objemu 1100 l/kontejner. Současně bude pořízeno 129
nádob o objemu 240 l pro potřeby separace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu u každého domu v obci. Projekt počítá s nákupem dvou
velkoobjemových kontejnerů o objemu 13 m³/kontejner. Součástí projektového
záměru je i nákup štěpkovacího stroje pro potřeby obce a jejich občanů.
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Projekt na chodník
Vybudování chodníku v obci Žermanice a zajištění bezpečnosti občanů je jistě
jednou z priorit současnosti. V letošním roce chceme připravit projektovou
dokumentaci a podklady pro podání žádosti o dotaci. Výstavba chodníku je jistě
nákladná záležitost, a proto se budeme snažit získat dotace na realizaci tohoto
projektu. Předmětem řešení projektových prací je výstavba chodníku (směrové,
výškové a šířkové uspořádání) ze zámkové dlažby, kdy skladba konstrukce
chodníku bude podle TP170, včetně zajištění jeho odvodnění podél stávající
silnice III/4733, tak aby se zvýšila bezpečnost chodců v obci podél silnice III.
třídy. Trasa chodníku bude navržena, tak aby byly v co nejmenší možné míře
zatíženy pozemky soukromých subjektů a eliminovaly se možné přeložky
stávajícího vedení sítí technické infrastruktury (vodovodní řády, plynovody,
nadzemní energetická vedení). Dále návrh trasy chodníku a jeho šířkové
uspořádání bude přizpůsobeno tak, aby co nejméně docházelo k zásahům do
mostních konstrukcí, zejména jejich rozšíření pod vodotečemi (Bruzovka a
Lučina). Směrové řešení navržené trasy se bude snažit eliminovat výstavbu
opěrných zdí popř. jejich parametry minimalizovat. V rámci návrhu bude
provedena úprava stávajících autobusových zastávek. Celá stavba chodníku bude
navržena tak, aby vyhovovala bezbariérovému užívání podle vyhl. MMR č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.

Informace - Nemocnice Frýdek – Místek
Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o. a Nemocnice Třinec, p. o. patří mezi krajské
nemocnice, které jsou zapojeny do portálu Transmise.
Tento elektronický systém zrychluje výměnu informací mezi krajskými
zdravotnickými zařízeními – nemocnicemi a ambulancemi, část portálu
umožňuje také pacientům bezpečně přes internet nahlédnout do vlastních
zdravotních záznamů a dokumentace. Poskytovatelům zdravotních služeb
umožňuje elektronické předávání informací, například žádost o vyšetření,
výsledky vyšetření, propouštěcí zprávy, žádanky aj.
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Webová aplikace umožňuje občanům přes internet nahlédnout do svých
zdravotních záznamů (propouštěcí zprávy, ambulantní zprávy, nálezy EKG aj.)
vedených v nemocničních informačních systémech krajských nemocnic v Opavě,
Krnově, Havířově, Karviné, Třinci a Frýdku – Místku. Pacienti z našeho regionu se
mohou registrovat na recepci Nemocnice ve Frýdku – Místku nebo na příjmové
oddělení Nemocnice Třinec. Poplatek činí 200,- Kč za registraci v každém
zdravotnickém zařízení.
Portál je velmi dobře zabezpečen, přístup je umožněn jen ověřeným pacientům
nebo ověřeným zákonným zástupcům, kteří mohou nahlédnout jen do svých
zdravotních záznamů nebo záznamů osob, jejichž jsou zákonnými zástupci.
Vedení Moravskoslezského kraje předpokládá, že časem by se do tohoto
krajského systému mohla zapojit i jiná zdravotnická zařízení v regionu. Více
informací o portálu Transmise a možnostech připojení zájemci najdou na
http:transmise.msk.cz.
Ing. Tomáš Stejskal
Ředitel

Oznámení o změně ceny vodného a stočného
od 1. ledna 2017
Voda pitná (vodné)

36,01 Kč/m³ (bez DPH) 41,41 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/m³ (bez DPH) 37,32 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Povinnost uhradit místní poplatky stanovené obecně
závaznými vyhláškami
Poplatek za provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a
odstraňování
komunálních odpadů,
byl pro rok 2017
stanoven ve výši 550
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 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
hotovosti na obecním úřadě v úředních dnech ve
středu (05. 04. a 12. 04.) 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
30. 4. 2017. 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
12 l
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poplatek bezhotovostně, si musí vyzvednout štítek na popelnice na obecním
úřadě. Odpad z neoznačené popelnice štítkem nebude vyvezen.

Sběr nebezpečného 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 níže uvedeném termínu a na
těchto stanovištích:

29. 4. 2017

08.00 – 8.30 hod.

v kopci u zastávky, rozcestí

08.45 – 9.15 hod.

u Obecního úřadu Žermanice

09.30 – 10.00 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, jiný elektroodpad, pneumatiky atd.

Sběr objemného odpadu
v kopci u zastávky, rozcestí

28. 4. 2017 – 2. 5. 2015

u Obecního úřadu Žermanice
na Pustkách
(č. p. 51 – paní Vaňková)
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Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří tam pneumatiky, televize, ledničky!!!

Sběr a svoz bioodpadu
V letošním roce bude sběr a svoz bioodpadu zahájen 3. 4. 2017. Dále bude
biologický odpad vyvážen každé sudé pondělí.

Přehled akcí, které nás během letošního roku čekají:
Dětský karneval
V naší obci se bohužel nenachází žádná kulturní místnost, která by byla svou
velikostí a kapacitou dostačující, a proto jsme odkázáni na počasí.
Karneval se tedy uskuteční během měsíce dubna. O přesném termínu budete
informováni formou plakátů.
Členové SK ve spolupráci s OÚ si pro všechny děti připraví soutěže, hry, zábavu
a také bohatou tombolu.
Na všechny děti v kostýmech se již moc těšíme.

Vítání občánků
Během měsíce dubna proběhne vítání občánků naší obce. Rodiče budou pozváni
formou pozvánky.

Stavění májky
Dne 30. 4. 2014 proběhne na místním fotbalovém hřišti stavění májky.

Dětský den a smažení vaječiny
Tradiční akce pro děti se letos bude konat dne 3. června. Bude to již 7. ročník
Žermanické olympiády, která proběhne ve znamení super hrdinů.

Memoriál O. Korbáše
Turnaj v minikopané se uskuteční 5. srpna na místním fotbalovém hřišti.
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Loučení s prázdninami – 7. ročník stanování na
hřišti
Letos se přemístíme v čase až do doby, kdy žili DINOSAUŘI a seznámíme se se
způsobem jejich života. Tento námět bude pro děti velmi poutavý. Věříme, že se
opět budeme skvěle bavit, soutěžit a hlavně se smát.

Žermanická pouť
Během měsíce září proběhne již tradiční Žermanická pouť.

Volejbalový turnaj
Sportovní utkání se již tradičně uskuteční v měsíci září.

Cesta kolem světa
Během měsíce října Vás pozveme na cestopisnou přednášku pana Jiřího Erlebacha.

Halloween
Lampiónový průvod se v letošním roce uskuteční 4. listopadu (tj. sobota). V tento
den se nám představí spousta strašidelných bytostí.

Mikuláš
Mikulášskou nadílku plánujeme na 9. 12. 2017.

Setkání jubilantů
Během měsíce prosince proběhne setkání jubilantů. Všem jubilantům bude
zaslána pozvánka.

Víceúčelové sportoviště
Oznamujeme všem sportovcům, že víceúčelové sportoviště otevíráme pro letošní sezónu již 1.
4. 2017 (v případě příznivého počasí). Správcem sportoviště bude pan Jakub Vrkoč, u kterého
si můžete hřiště objednat na tel. 721 237 587. Prosíme všechny občany, kteří budou na tomto
hřišti
sportovat,
aby
ho
udržovali
v
pořádku
a
čistotě.
Děkujeme.
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INZERCE

Právní záležitosti
Právní záležitosti 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 listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod.
Tel.: 596 810 741, 603 447 219
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