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Úvodní slovo starosty

Vážení občané,
vstoupili jsme do roku 2021 s velkou nadějí, že bude lepší než rok předcházející. Loni v této době jsme nikdo z
nás neměli ani nejmenší tušení, jak výrazně ovlivní pandemie naše životy. Nyní nikdo nevíme, jak dlouho krize
způsobena důsledky Covidu bude trvat, každopádně spolu s Vámi věřím, že se situace pomalu vrá do
normálního stavu a budeme opět žít normální životy a setkávat se při různých společenských akcích v naší obci.
Následující měsíce budou ve znamení očkování. Nebudu zde polemizovat, zda se nechat očkovat, či ne. Je to
volba každého z nás a očkování je zcela dobrovolné. V pátek 15. ledna byla spuštěna registrace a rezervace
očkování pro občany starší 80 let. Všichni naši občané, kterých se to týká byli kontaktováni pracovnicemi
obecního úřadu s nabídkou pomoci s registrací. S potěšením musím konstatovat, že naprostá většina z nich naši
pomoc nepotřebovala, neboť jim s nelehkým procesem registrace již pomohli rodinní příslušníci. Nicméně
nabídka pomoci našim seniorům od pracovníků úřadu a zastupitelů stále trvá.
S novým rokem jsou před námi nové velké výzvy. I když je doba s žená, zejména v jednání s úřady, kdy se
termíny nekonečně prodlužují, jsme odhodláni se těmto výzvám postavit a zase o další kus posunout
spokojenost našich občanů s životem v Žermanicích.
V minulém roce zastupitelstvo rozhodlo o odkupu nevzhledných budov historické likérky a stodol v centru
obce. Na následujících stránkách Vám představíme vizi budoucího vzhledu nového centra obce, které nám až
doposud v obci chybělo. Věříme, že práce na rekonstrukci budou zahájeny již v letošním roce. Na další inves ční
akce byly podány žádos o dotace. Na základě výsledku přidělení nebo nepřidělení dotací se budou jednotlivé
projekty realizovat. Jmenovitě se jedná o dotace na všechny tři budovy zmíněného centra obce. Dále realizaci
nového chodníku v centru obce, oprava komunikace na Pustkách, oprava propustku na silnici směrem ke Krčmě
u Supa, vybudování přístřešku na hřiš a oprava hasičské zbrojnice. Pevně věříme, že aspoň na některou z
uvedených akcí nám budou dotace přiděleny. Za všechny zastupitele můžu slíbit, že pokud se to nepodaří v
letošním roce, tak to nevzdáme a o dotace budeme žádat opakovaně v následujících letech.
V první polovině roku budou přemístěny kontejnery v lokalitě na Pustkách na nové, vhodnější místo, kde bude
vybudováno tzv. kontejnerové hnízdo s možnos navýšení počtu kontejnerů.
S novým rokem také nabyl účinnos nový zákon o odpadech. Zákon, který po dvace letech nově upravuje
nakládání s odpady. V obecné rovině je v něm zvýrazněn zvýšený důraz na třídění odpadů, které je podstatou
nové úpravy. Třídění bude mít zásadní dopad i na výši poplatků za ukládání odpadů na skládky, což se ve svých
důsledcích může dotknout každého z nás. I když si naše obec v nakládání s odpady, nevede špatně, tak je stále
velký prostor ke zlepšení. Třídit se prostě vypla .
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Co dalšího se v obci chystá? V následujících měsících budeme připravovat změnu č. 2 Územního plánu obce
Žermanice. Více ke změně se dozvíte dále ve zpravodaji.
Naše hospůdka má nového nájemce, který má v plánu pod novým názvem znovu otevřít v měsíci březnu,
pokud to vládní omezení dovolí. Věřím, že bude realizovat všechny chystané plány, které pozvednou úroveň
tohoto zařízení a všichni naši občané se budou rádi a často do hospůdky vracet.
V neposlední řadě, bych Vás chtěl informovat, že v lednu došlo ke změně obsazení v zastupitelstvu obce. Na
post zastupitele obce rezignoval pan Jakub Vrkoč, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat za práci, kterou
pro obec zodpovědně vykonával v uplynulých dvou letech. Na jeho místo nastoupil nově pan Michal Przecek.
Jsem přesvědčen, že jeho dlouholeté zkušenos zejména ve stavebnictví budou pro obec výrazným přínosem.
Krásný den, příjemně strávené chvilky při pročítání zpravodaje a pevné zdraví
S úctou
Ing. Petr Peikl
starosta obce
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Revitalizace centra obce
Vážení občané, chtěli bychom Vás seznámit s vizí současného zastupitelstva obce o budoucím vzhledu centra
obce v několika vizualizacích.
Na jednotlivé budovy bylo zažádáno o dotace z již vyhlášených dotačních tulů. O dalším vývoji Vás budeme
průběžně informovat.
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Informace k ukončení projektu stavby vodovodu v čás obce „Ku Těrlicku”

Dne 15.2.2021 obdržel obecní úřad Žermanice kolaudační souhlas na rozšíření vodovodu v Žermanicích, v
čás obce ,,Ku Těrlicku“. Jsme nesmírně rádi, že se konečně po dlouhých peripe ích, podařilo zrealizovat tuto
stavbu, která je nesmírně důležitá pro občany v této čás obce a pro její další rozvoj.
Tato stavba však nebyla, jak se může na první pohled zdát, ničím jednoduchým. Až na tře pokus se podařilo
dohodnout nejvhodnější trasu vodovodu a s majiteli pozemků a dotčených orgánů následně podepsat potřebné
souhlasy.
V řeči čísel, prodloužení vodovodního řádu o délce cca 1100 m stálo celkem 3,010.609,- Kč. Nicméně obec
získala od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 2,168.476,- Kč. Celkem tedy obec z rozpočtu vynaložila částku
842.133,-Kč
V současné době si už občané v čás obce Ku Těrlicku vyřizují stavební povolení k přípojkám, věříme že v brzké
době už budou připojeni k vodovodu.
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Výzva - podávání žádos o změnu územního plánu obce
Žermanice
Obec Žermanice zahájila změnu Územního plánu obce Žermanice.

Důvodů pro pořízení změny územního plánu je několik. Platný Územní plán obce Žermanice,
podle něhož dnes stavební úřad rozhoduje, je sice takřka nový, ale je třeba reagovat na nové koncepční
dokumenty, zpracované pozemkové úpravy, aktualizovat zastavěné území a celou řadu dalších, nových
poznatků.
Termín schválení nového územního plánu se předpokládá zhruba na sklonku roku 2022.
V současnos obec vyzývá občany obce a vlastníky nemovitos k předání svých podnětů a záměrů, které
požadují zahrnout do nového územního plánu. Aby bylo možné jeho pořízení realizovat co nejdříve,
doporučujeme žadatelům, aby své žádos odevzdali (zaslali) nejpozději do 31. 4. 2021 na obecní úřad.
Formuláře žádos budou k dispozici na obecním úřadě nebo na stránkách obce.
Všechny přijaté žádos budou následně posuzovány v rámci procesu návrhu nového územního plánu.
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Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
poplatků ze psů pro rok 2021

Vážení občané, vzhledem k tomu, že opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem trvají, žádáme Vás, abyste
místní poplatek za komunální odpad a místní poplatek ze psů prováděli přednostně bezhotovostně bankovním
převodem. Občanům, kteří uhradí místní poplatek za komunální odpad, budou samolepky na popelnici
doručeny do poštovní schránky. Občané, kteří nemají možnost poplatky hradit bankovním převodem, nechť
kontaktují obecní úřad na tel.: 725 943 462, 596 421 017. Splatnost poplatku je do 30. dubna 2021.

Výše místních poplatků pro rok 2021:
Komunální odpad
600,-Kč/rok/poplatník
Pes – první
100,- Kč/rok/pes
Pes – druhý téhož držitele a další 120,- Kč/rok/pes
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 1682053349/0800
text: jména osob, za které je poplatek hrazen
variabilní symbol – číslo domu
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Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech – stručné shrnu
Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a tři další související zákony.
Jednou z největších změn, které zákon přináší, je posunu konce skládkování využitelného odpadu o šest let,
tedy z roku 2024 na rok 2030. Postupně se budou navyšovat poplatky za skládkování odpadu.
Z částky 500 Kč za tunu v roce 2020 vzroste částka postupně až na 1850 Kč v roce 2029 (800 Kč v roce 2021,
1000 Kč v roce 2023, 1500 Kč v roce 2025, 1850 Kč v roce 2029).
Přije m nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na
skládkách (je však možné dosahovat výjimky (třídicí slevy na poplatku), ale zároveň dochází ke snížení poplatku
za uložení nebezpečného odpadu na skládkách. Od 1.1.2021 došlo k omezení typu odpadů, který může být na
skládky přijímán. Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování poplatku za ukládání odpadů na
skládku provozovatelem skládky. K významným změnám dochází také v oblas distribuce výnosů z vybraných
poplatků mezi Státním fondem životního prostředí a obcemi.
Nový zákon klade důraz na třídění odpadu a obsahuje několik mechanismů, jak ho podpořit. Obce má
například mo vovat takzvaná třídicí sleva, což je dočasný nástroj, kterým obec může získat snížení poplatku za
ukládání komunálního odpadu. Recyklovatelné obaly budou ﬁnančně zvýhodněny před nerecyklovatelnými. Do
roku 2030 musí navíc obce zajis t, aby tříděný odpad tvořil 65% z celkového objemu komunálního odpadu. V
roce 2020 to bylo 38%.
Zákon o odpadech věnuje větší pozornost i nebezpečným odpadům, u nichž se dosud automa cky
předpokládalo, že musí být odstraněny. K jejich úpravě docházelo jen tehdy, pokud nesplňovaly limity pro jejich
uložení na skládku. Od roku 2021 však budou muset původci všech odpadů prokázat, že využili všech možnos ,
jak tento odpad nejen zbavit nebezpečných vlastnos , ale i nabídnout k jinému využi , zda-li provedli úpravu
odpadu, popis provedeného způsobu úpravy před uložením na skládku, nebo odůvodnění toho, proč není
možné úpravu provést. Zvýšil se také důraz na recyklaci a opětovné použi stavebního odpadu.
Perlička na závěr: Legisla vci opět nezklamali, předchozí zákon o odpadech měl 89 paragrafů, ten nový jich
má 159.
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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:

24.4.2021:
ź 08,00 - 08,30 v kopci u zast. „rozces “
ź 08,45 - 09,15
u Obecního úřadu
ź 09,30 - 10,00
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 pro škůdcům,
nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky, jiný
elektroodpad, pneuma ky atd.
Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO ODPADU.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a
na těchto 3 stanoviš ch:

23.4.2021 - 26.4.2021
ź v kopci u zastávky „rozces “
ź u Obecního úřadu
ź na Pustkách (č.51 - paní Vaňková)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, kry ny, matrace, umývadla,
WC mísy, apod.
Nepatří tam pneuma ky, televizory, ledničky !!!
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Radar v obci Žermanice
Dne 6.8.2020 byl napro hospůdky Pod Hrází umístěn radar, který bude sloužit
nejen k tomu, že bude řidiče informovat o aktuální rychlos , ale především je
založen na analýze skutkového stavu dopravní situace obce a následném návrhu
dopravních opatření, instalaci potřebných technických prostředků pro zklidnění
dopravy a provozem preven vních nebo represivních zařízení, která přispívají ke
zvýšení bezpečnos a plynulos silničního provozu, včetně monitoringu dopravy.
Monitoring dopravy je důležitou a nezbytnou součás pro podání žádos na
dotační tuly např. chodníku nebo represivních zařízení policie.
Toto radarové zařízení je mobilní, takže až získá dostatek potřebných informací,
lze jej přemís t na nové místo.
Ukázka sběru informací radaru
Data během rekonstrukce mostu:

Data po rekonstrukci mostu:
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Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima!
Již tře m rokem mohou předškolní dě navštěvovat naši malou
školičku v Žermanicích, která je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ
Horní Bludovice. Třída a herna jsou vybaveny pomůckami a hračkami,
které pomáhají individuálně rozvíjet dětské dovednos a schopnos .
„V novém školním roce“ jsme ve školce přivítali plný počet dě .
První den se neobešel bez slziček, ale postupem času jsme si všichni
zvykli na nový režim a už chodíme do školky moc rádi. Každé ráno se
přivítáme básničkou „Dobré ráno, dobrý den, s úsměvem si
popřejeme. Pohladíme kamarády a budeme se mít všichni rádi.“
Celá školka se také
zapojila do projektu České obce sokolské: „Se Sokolem do života“. Jsou
to celoroční ak vity pro rozvoj pohybové gramotnos dě . Stali se z
nás také stavitelé a budovali jsme nové město za pomoci projektu
Malé technické univerzity. Její zástupci k nám na jedno dopoledne
zavítali a společně jsme vybudovali ohromné stavby z Lega. V říjnu nás
navš vilo divadlo „Beruška“ s představením „Podzimní pohádka“.
Dětem se vystoupení moc líbilo, zapojily se do děje a na konci pohádky
dostaly od veverky sladkou odměnu.
Naše další připravené akce velmi ovlivnila opatření související s
pandemií Covid-19. I přesto jsme se snažili vytvářet dětem bohatý
program. Když se blížil čas Halloweenu, tak jsme společně dlabali dýně
a vyráběli “dýňová strašidla“, kterými jsme si vyzdobili školku a její
vchod. Těšili jsme se na “Halloweenskou párty“ v kostýmech. Zdolávali
jsme různá stanoviště, tančili strašidelné tance a pochutnali jsme si na
halloweenských dobrotách, které pro nás připravily maminky.
„Kampak le š draku? K nejvyššímu mraku……“ A protože nám počasí
přálo a vítr foukal, pouštěli jsme papírové draky na louce u lesa.
„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady dě
navš vil nás Mikuláš s
čertem a andělem. Rozdali
nám nadílku a my jsme jim za dobroty zatančili čer taneček a
přednesli básničky, které jsme se naučili.
A přišel pro dě nejoblíbenější čas - čas vánoční. Společně jsme tvořili,
vyráběli vánoční přání. Perníčky, které nám upekly maminky a babičky,
jsme ozdobili a před školkou jsme si jimi nazdobili stromeček. V pátek
11. prosince jsme uslyšeli zacinkání “kouzelného zvonečku“ a radovali
jsme se z vánoční nadílky od Ježíška. S novými hračkami jsme si užili
spoustu zábavy. Jsme moc rádi za naši školičku. Všem rodičům
děkujeme za podporu a pomoc.
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Místní knihovna
S Novým rokem nás uvítal systém PES 5 a aktuálně není možné, dle nařízení Vlády ČR, jiné půjčování knih a
časopisů a jiných tulů než bezkontaktní.

Bezkontaktní provoz v naší knihovně bude probíhat následujícím systémem:
ź
ź
ź

· U vchodu do knihovny je připravena bedna na vrácení knih.
· Nové knihy na zapůjčení Vám předám u vchodu.
· Knihy na půjčení je možné si objednat na tel. Čísle 608 676 115

V letošní roce jsme změnili otevírací dobu:

Otevřeno bude vždy ve čtvrtek od 16.00 hod do 18.00hod.
Jsou zde pro Vás připravené krásné knihy různých žánrů. Každé tři měsíce přichází do naší knihovny knihy
nové. Jsme moc rádi, že knihovnu máme a rádi bychom přivítali nové čtenáře. Snad se situace brzy změní a
budeme moct uspořádat v naší knihovně cestovatelskou besedu, o které budete včas informováni.
Všem našim čtenářům přejeme pevné zdraví a hodně zážitků u našich knih a časopisů.
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Bývalá žermanická hospůdka Pod Hrází dostala opět nový kabát.
Najdete ji teď pod názvem Zetko.
Tentokrát nejen s dobrým pivem, ale také s nabídkou chutných
veganských a bezlepkových jídel, které jsou postaveny na principech
zdravého stravování. Na své si přijdou lidé s alergií na laktózu, vejce či
lepek a také strávníci, kteří rádi ochutnají něco nového a zdravá strava
jim přijde vhod. V rámci služeb bude zajištěn rozvoz jídel po okolí.
Můžete se také těšit na široký výběr dezertů, narozeninových dortů,
rautů na objednávku a mnoho dalšího.
Zprovoznění Zetka se chystá na začátek března - termín otevření a
zpřístupnění prostor je vázán na stávající vládní opatření. Po rozvolnění
nynější situace bude víkendově v provozu bar s výčepem a drobným
občerstvením, kde si na své přijdou všichni strávníci. Pro dě chystáme nový dětský koutek. Pokud plánujete
soukromou akci, prostory si bude možné pronajmout.
Více informací se dozvíte na facebookovém proﬁlu Zetko, kde také můžete sledovat již probíhající přípravy. A
dále na Instagramu _zetko_, nebo přímo kontaktovat novou provozní Barboru Kubiczkovou na čísle 774 922 712.
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Výsadba nových stromů
Pokud počasí dovolí, na 27.3.2021 máme naplánovánu výsadbu nových stromů v obci. Jedná se o 25 stromů,
na které jsme získali dotaci ve výši 120.500,-Kč. Stromy budou vysázeny se zemním balem. Pokud se budete ch t
do sázení zapojit, hlaste se prosím předem na obecním úřadě.
Na okraji pozemku parc.č. 47/2 bude vysázeno 7 stromů Aronia
melanocarpa pro oddělení dětského hřiště od travnatého hřiště pro
kopanou.
Arónie, nebo také temnoplodec (Aronia melanocarpa), je z čeledi
růžovitých stejně jako jeřáb, kterému se jeho plody podobají. Jsou o něco
větší než černý rybíz, měkké, příjemně pikantní. Obsahují vitamín C,
železo a další mikroprvky, za zmínku stojí vysoký obsah jódu. Listy jsou
sytě až temně zelené, lesklé, což z něj činí velmi atrak vní keř do živých
plotů. Bonusem je jeho podzimní zbarvení s barvami od temně oranžové
po zářivě karmínově červenou. Je samosprašný a nepotřebuje stříhat.
Na pozemku parc.č. 68/2 budou vysázeny 4 stromy Betula pendula pro doplnění stávající aleje mezi místní
komunikací a travnatým hřištěm a 5 stromů Prunus serrulata Kanzan mezi tenisovými kurty a hlavní silnicí.
Bříza bělokorá (Betula pendula), také bříza
bradavičnatá nebo bříza bílá, je listnatá dřevina z
čeledi břízovitých. Je to nejhojnější druh břízy v
Evropě. Bříza představuje nenáročný rychle
rostoucí strom, dorůstající výšky až 25 m.
Okrasná slivoň, Sakura (Prunus serrulata
Kanzan) působivá a v době květu
nepřehlédnutelná solitéra. Tento opadavý strom
pochází z čeledi Rosaceae – růžovité a rodu
Prunus. Dorůstá do výšky 5-10 m a vytváří hustou trychtýřovitou korunu. Podlouhlé listy s pilovitým okrajem mají
při rašení bronzový nádech, později se barví do zelena. Na podzim se vybarvují v ods nech oranžové a žluté. V
průběhu dubna, ještě před olistěním, se strom obalí záplavou sytě růžových,
plných květů.
Stromořadí pod přehradou - na pozemku parc.č. 116 bude vysázena podél
místní komunikace řada 14 stromů Malus sylvestris.
Jabloň lesní (Malus sylvestris) - je strom z čeledi růžovitých. Dorůstá obvykle
do výšky 5-10 metrů. Má kulovitou, rozložitou rozvětvenou korunu, která bývá
nízko nad zemí. Je méně náročná, mrazuvzdorná. Patří mezi medonosné
dřeviny, bohatě kvete a její květy mají velmi silnou příjemnou vůni, která
přitahuje včely. Plody jabloně lesní jsou v porovnání s jabloní domácí menší,
tvrdé, mají trpkou, kyselou chuť. Jsou zdrojem potravy pro ptactvo a zvěř.
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Víte že? VI. díl
Žermanická přehrada – 2.část – Stavba přehrady
Ačkoliv prvotní přípravné práce byly zahájeny již v roce 1950, samotná stavba přehrady byla započata v
březnu roku 1951. Jak to tak u velkých děl bývá, její výstavba nesla mnohá úskalí, nebylo jednoduché vyzrát nad
zákony přírody. Na levém břehu šlo vše podle plánů, zásadní problémy nebyly žádné. Na pravém břehu budoucí
přehrady však byla narušena břidlice, která se tak bohužel během otevírání jámy začala sesouvat dolů. Proto se
na nestabilním podloží hráze na této straně musela přehrada zakládat po menších betonových plochách. Horní
plocha hráze, tzv. koruna hráze, byla dokončena v roce 1957.
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Slavnostně zprovozněna byla přehrada 8.listopadu roku 1958. Zahájením rekreačního provozu na
přehradě byl velký vodácký den v červenci 1958, jehož se zúčastnili lidé z blízkého i dalekého okolí. Na
programu byly závody motorových člunů a plachetnic, branná cvičení tehdejšího Svazarmu, letecká
akrobacie a seskoky parašutistů do přehrady.
Stavbou přehrady byly spjaty mnohé lidské osudy, zejména podstoupením svého majetku, svých domů,
zahrad, polí, gruntů. Lidé, kterých se to týkalo, hospodařili na svých gruntech do poslední možné chvíle. Ti,
kteří měli zaseto obilí, mlátili v době, kdy již voda z napouštějící se přehrady zasahovala do jejich stavení.
Nebylo jednoduché opustit své mnohdy rodné místo, dodnes mnozí pamětníci na své rodné údolí
vzpomínají…
Pokračování příště… Kamila Zlámalová
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Kalendář Žermanice 2022
aneb Pojďme společně sestavit kalendář Žermanic na příš rok 2022
Na konci minulého roku jste obdrželi kalendář Žermanic na letošní rok 2021. Na základě pozi vních ohlasů
budeme v letošním roce připravovat nový kalendář na příš rok. Budeme rádi, pokud se do sestavování
kalendáře zapojíte zejména zasláním fotograﬁí. Fotograﬁí nejlépe historických, ale i novodobých. Fotograﬁe
prosím zasílejte nejlépe do 30.6.2021, abychom mohli postupně kalendář připravovat.
Fotograﬁe můžete doručit přímo na obecní úřad, nebo zaslat emailem na obec@obeczermanice.cz.

Víceúčelové sportoviště

Nová sportovní sezóna pro rok 2021 bude
zahájena 1.4.2021. Rezervace kurtu je možná
u správce pana Sekeráka, na telefonním čísle:
606 189 565,
kde si také domluvíte předání klíčů. Sportu zdar!
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Jak překonat naprostou ztrátu motivace?
V první řadě musíte najít smysl, proč s demotivací
bojovat. Sepište si seznam toho, co jste bez motivace
ztratili, jak se změnil váš život. Zamyslete se také nad
tím, co je pro vás důležité, proč děláte to, co děláte.
Stanovte si nové cíle, kterých chcete dosáhnout. Ale
pozor, abyste to nepřehnali, velké úkoly mohou opět
vést jen a jen k demotivaci. Proto postupujte pomalu,
po dílčích úkolech, vše si naplánujte a rovnoměrně
rozvrhněte. A za každou splněnou práci se odměňte
něčím malým (nákupy, sladké, procházka). Nic
nedokáže motivovat lépe než vidina zisku a odměny.
A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou naleznete svou ztracenou
motivaci, neznamená to, že budete motivováni až do smrti. Proto myslete na to, že i v
momentě, kdy nevíte, kde vám hlava stojí, a povinnosti vám padají na hlavu, je potřeba si
oddechnout. Možná vám to připadá nelogické,
odpočívat v momentě, kdy máte hromadu práce.
Ale paradoxně pokud si dopřejete čas na kvalitní
odpočinek, budete mít více energie a vaše
výkonnost se o mnoho zvýší. A to, že vám jde
práce dobře od ruky, vás bude motivovat.
Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte
vyloženě „jen“ spát. Někomu pomůže protažení,
krátká procházka na čerstvém vzduchu, jinému
relaxační dýchání, cviky na udržení rovnováhy,
představa sebe sama na příjemném místě.
Zkuste ze sebe také setřást stres, protřepávat
jednotlivé části těla, nebo se klidně vykřičte.
Každý člověk je jiný, a tak každému zabírají jiné
relaxační techniky. Pokud nevíte, kterou si
vybrat, zkuste se inspirovat na internetu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

www.obeczermanice.cz

strana 22

Březen 2021

ŽERMANICKÝ

Číslo vydání:

01/2021

zpravodaj

Inzerce
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Inzerce

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: 1/2021, 1. 3. 2021
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