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Úvodní slovo Starosty obce
Vážené dámy a pánové,
chtěl bych poděkovat členům zastupitelstva obce za důvěru, kterou mi dali
zvolením do funkce starosty naší obce pro toto volební období. Této důvěry si velmi
vážím a pokud bych měl vyjádřit své pocity, se kterými do funkce starosty vstupuji,
byla by to odpovědnost za další rozvoj naší obce, úcta ke všem spoluobčanům a
pokora k funkci, do které jsem byl zvolen.
V této souvislos!mi dovolte jménem svým i jménem zastupitelů obce poděkovat
za odvedenou práci odstupující paní starostce a místostarostce a společně Vám
popřál hodně zdaru v dalším osobním i pracovním životě.
Úkoly, které před námi v tomto volebním období stojí, jsou zavazující. Máme před
sebou několik nedokončených projektů ve fázi pouhých příprav. Budeme se snažit je
od bývalého vedení obce co nejdříve převzít a započít s jejich realizací. Veškeré kroky
budu podrobně konzultovat jak s novým místostarostou obce, tak v rámci
pravidelných porad všech členů zastupitelstva. Osobně udělám maximum pro
zlepšení komunikace, ať už směrem od Obecního úřadu k občanům, tak v rámci obce
jako takové. Jsem přesvědčený, že pouze trpělivou a konstruk!vní prací a diskuzí v
rámci zastupitelstva a celé obce můžeme dosáhnout toho, aby se Žermanice staly
zase o něco lepším místem pro život.
Závěrem bych chtěl říct toto:
Nebojte se přijít kdykoliv za mnou a otevřeně hovořit o tom, co se Vám ať už na
mojí práci nebo v rámci obce nelíbí. Uvítám každý Váš podnět. Budu co nejpozorněji
naslouchat, protože starostování beru v první řadě jako službu Vám – občanům
Žermanic a nikoliv jako svoji osobní ambici.

Ing. Petr Peikl
starosta Obce Žermanice
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Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, srdečně Vás zveme na 15. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 5.12.2018 v 18.00 hod.
v zasedací místnos! obecního úřadu v Žermanicích.

Program 1. zasedání ZO
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu.
Schválení programu.
Rozpočtové provizorium na rok 2019.
Obecně závazná vyhláška obce Žermanice č.1/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. Zpráva z kontroly hospodaření DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnos! č. IZ-12-800 0537 mezi
Obcí Žermanice a ČEZ distribuce.
8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Vodovodní přípojky pro parcelu číslo 359/3
v k.u. Žermanice.
9. Dodatek č.11 - Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřena
dle ust.§ 19c zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o silniční dopravě) k zajištění ostatní dopravní obslužnos! na území
obce Žermanice.
10. Různé.
11. Diskuze.
12. Závěr.

www.obeczermanice.cz
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Rozsvícení vánočního stromečku
Přijďte s námi rozsví!t vánoční stromeček, zazpívat si
koledy a společně vychutnat předvánoční atmosféru.
Budeme Vás čekat 8.12.2018 v 17:00 hodin, tradičně
pod obecním úřadem. Po rozsvícení stromku jste vítání v
nedaleké hospůdce „Pod hrází”, kde na Vás bude čekat nejen
lahodný mok, ale i dobroty různých chu+.

Těšíme se na Vás!

Vánoční mše
V Kapličce Narození Panny Marie proběhne Vánoční mše a to 26. 12.2018 v 9:30 hodin.

Mikuláš v Obci
Milí rodiče a dě!, rádi bychom Vás pozvali na „Mikulášskou nadílku”, která se koná
dne 8.12.2018 v 15:00 hodin v kulturní místnos! Obecního úřadu. Občerstvení
bude zajištěno na místě. Prosíme o přihlášení svých ratoles! na tel. 724 180 344
do 5.12.2018.

www.obeczermanice.cz

strana 4

Listopad 2018

ŽERMANICKÝ

Číslo vydání:

3/2018

zpravodaj

Adventní koncert
Milí občané žermanič+,
děkujeme zastupitelstvu obce za pozvání, abychom pro vás v kapli Narození Panny Marie
uspořádali v neděli 16.12.2018 v 17.00 hodin adventní koncert.
Dovolte, abychom se představili :
Smíšené vokální sexteto tvoří vysokoškolš+ studen! hudební výchovy, češ!ny, ekonomiky,
hudební vědy, čínš!ny, žurnalis!ky. Ve volných chvílích se pod vedením umělecké vedoucí
Zuzany Widnicové věnujeme svojí veliké lásce- komornímu zpěvu. Vyhráváme soutěže u nás i v
zahraničí Jižní Korea, USA, koncertujeme především u nás, v Polsku a Německu. Chtěli bychom
vás potěšit skladbami našich i zahraničních autorů, které se obsahem váží na dobu adventu.
Dívčí vokální trio tvoří maturantky karvinského gymnázia. Nám se povedlo za čtyři roky se
třikrát stát absolutním vítězem mezinárodní soutěže komorních ansámblů Stonavská Barborka,
zvítězit v ústředním kole soutěže ZUŠ a ze Španělska přivézt druhé místo. Pracuje s námi paní Eva
Šeinerová, umělecká vedoucí sborového studia Permoník. Jakub Seriš se vám představí jako
houslista. Na klavír nás bude doprovázet vynikající klavíristka paní Hana Šobrová. Všichni
dohromady patříme do společenství Sborového studia Permoník ZUŠ Bedřicha Smetany a KSVČ
Juventus v Karviné. Naším čestným prezidentem je pan Ivan Šeiner, který vás koncertem bude
provázet.
Za dobu 53 let existence Sborového studia Permoník budeme v Žermanicích zpívat poprvé.
Srdečně vás zveme, přijďte si nás poslechnout. Moc se na setkání s Vámi těšíme.

Prosba občanům
Rádi bychom Vás požádali o vzájemnou ohleduplnost. V oblas! rodinných domů žádáme o dodržování
nedělního klidu. Dále žádáme o omezení ježdění na čtyřkolkách a projíždění na motorkách.
Dále bychom rádi, aby se pěší most přes řeku nepoužíval jinak, než pro pěší. Dochází k poničení povrchu.
Děkujeme za vstřícnost všem.

www.obeczermanice.cz
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Vidět a být viděn
Zdvořile prosíme občany Žermanic, aby v rámci své bezpečnosti dodržovali zákon 361/2000Sb.
o silničním provozu, kde chodci mají povinnost nosit reﬂexní prvek, pokud se za snížené
viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením. V tomto případě se ani tak nejedná o dodržování zákona, ale zejména o
Vaší bezpečnost. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem byl v posledních několika dnech svědkem
opravdu nebezpečných situací vím, že se toto u nás nedodržuje. Chodci, kteří nejsou sami řidiči
si svou nedostatečnou viditelnost pravděpodobně neuvědomují, ale statistiky vážných a smrtelných
nehod hovoří neúprosně. Řidič, který v noci potká chodce v černém oblečení, má zhruba 18m na
adekvátní reakci. Při rychlosti kolem 70 km/h má tak pouhou necelou vteřinu na provedení
příslušného manévru a odvrácení srážky. Za takových podmínek tak záleží z velké části na
náhodě, zda k tragédii nedojde. Pokud je ale chodec vybaven reﬂexním prvkem, zvyšuje se
vzdálenost, na kterou je řidič schopen rozeznat chodce (reﬂexní předmět) až na 200 m. Tato
vzdálenost mu již poskytuje při zmíněných 70 km/h dostatek prostoru na to, aby se chodci
bezpečně vyhnul.
.
Dodržujme prosím základní pravidlo bezpečnosti na silnicích "Vidět a být viděn".

Očkování mazlíčků

Pronájem motorového dr'če

Očkování psů pro! vzteklině proběhne
dne 5.12.2018 od 15:30-16:30 před
budovou obecního úřadu. K dispozici bude
i možnost aplikace kombinované vakcíny
pro! ostatním chorobám a odčervovací
tablety. Cena očkování pro! vzteklině je
150,-.
V případě potřeby mě kontaktuje.
Budu se opět těšit

Informujeme
občany v
o možnos!
Mikuláš
Obci si rezervovat
zapůjčení obecního štěpkovače na telefoním
čísle 724 180 344.
Maximální doba jednotlivézápůjčky jsou tři dny.
Štěpkovač se mohou zapůjčit pouze občané
Žermanic a to zdarma.

www.obeczermanice.cz
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Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady ve volebním
období 2014-2018

Mikroregion byl založen v září 1999 sedmi obcemi (Albrech!ce, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice,
Lučina, Soběšovice, Těrlicko a Žermanice). Postupem času přistoupili Pazderna, Horní Bludovice, Bruzovice a
Havířov. Hlavním cílem bylo a je trvalý všestranný rozvoj obcí. Jsem přesvědčený, že se to dařilo i v uplynulém
volebním období. Starostové obcí se scházeli pravidelně a řešily společná témata. Pozi!vní je i to, že se starostové
umí shodnout nejen na pracovních úkolech, ale i připravit a sejít se na společenských a sportovních akcích
(volejbalový turnaj, závody v lyžování, střelecké závody, ﬁlmový fes!val v Těrlicku).
K velkým záměrům uplynulého období patří realizace sítě cyklotras a cyklostezek, jejich propojení mezi sebou
a na Havířov. Zde nastal velký posun v realizaci na trasách z Havířova k vodním nádržím v Těrlicku a v Lučině.
K dokončení dalších úseků se zpracovává projektová dokumentace pro stavební řízení.
Mikroregion byl úspěšný i v podání žádos+ o dotace. Dokončili jsme přes Region Beskydy již 4. projekt v
přeshraniční spolupráci s obcí Lodygowice, zaměřený na opravy drobných sakrálních objektů za 646 000 Kč. S
Powiatem Pszczyňskim jsme pro podporu cestovního ruchu realizovali projet Study tour 4 jezer za 70 000 Kč.
Město Havířov poskytlo, pro dokončení propojení cyklotras k vodní nádrži Žermanice, dotaci na zpracování
projektové dokumentace ve výši 320 000 Kč.
Z Moravskoslezského kraje jsme získali na činnost mikroregionu 475 000 Kč a na projekty studii
cyklotras a opravy místních komunikací 1 742 000 Kč. Celkem mikroregion získal v uplynulém období
3 253 000 Kč.
Důležitou roli sehrál mikroregion v roce 2009 podáním žádos!do fondu Revitalizace Moravskoslezského kraje
u Ministerstva obchodu a průmyslu. V územích obcí, která splňovala podmínky fondu, tak obce v individuálních
7 projektech získali 140 523 000 Kč (kanalizační sítě, místní komunikace, parkovací plochy, most, projektové
dokumentace). Mikroregion je ak!vním členem i v dalších organizacích jako Region Beskydy a MAS Pobeskydí.
Z ﬁnančních prostředků, které MAS Pobeskydí v území poskytuje získali obce Bruzovice, Horní Domaslavice a
Těrlicko 15 513 000 Kč na výstavbu a opravy chodníků.
Nová valná hromada starostů bude mít ve své práci a plánech na co navázat a věřím, že budou stejně úspěšní.

Jaroslav Votýpka
administrátor mikroregionu

www.obeczermanice.cz
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Tři Králové
„My tři králové jdeme k vám, štěs$ zdraví vinšujem vám…” Tato známá melodie rozezní na začátku ledna
domácnos!mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice. A o čem tato sbírka
vlastně je? Na to odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Mar!n Hořínek: „Tříkrálová sbírka je primárně o
setkání, potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle mě spočívá to nejdůležitější v předání
pozdravení a popřání všeho dobrého v novém roce. V tomto smyslu je završením Vánoc – předáním vánočního
poselství do našich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena s příležitostmi, kde se potkat –
Tříkrálové průvody, koncerty, ale také setkání koledníků a koledy.“
Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi, proběhne příš+ rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší
štědros!podařilo celkem vybrat 2 268 959, z toho 7 218 korun ve vaší obci. Při využívání výtěžku sbírky se řídíme
předem danými pravidly tak, aby byla maximalizována její transparentnost. Každá Charita například sepisuje
tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využi+ Tříkrálové sbírky je
široké. Pomůže zejména potřebným u nás v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu potřebných a
charitní činnos! v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit více na podporu ak!vit
„inves!čního“ charakteru. V obecné rovině se jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozového parku u
terénních služeb, rekonstrukce v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného zázemí pro
služby. Na všechny tyto věci se ob+žně shání prostředky z běžných zdrojů a přitom jsou velmi důležité, protože
abychom se mohli o naše klienty postarat, musíme se k nim dostat a zajis!t jim pomyslnou střechu nad hlavou.
Jsou to tedy inves!ce do našich klientů,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Mar!n Hořínek. Konkrétní
záměry najdete na webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček,
příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluš!lová
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

www.obeczermanice.cz
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Topná sezóna a komíny
V současné době nám začala „topná sezóna” a povinnos! s +m spojené a to s provozem spalinových
cest, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Kontrola spalinové cesty se provádí u kotlů do 50kW :
- Druh paliva Pevné : 1 za rok a čištění se doporučuje 2-3x za rok.
- Druh paliva kapalné: 1x za rok a čištění se doporučuje 1-2x za rok.
- Druh paliva Plynné: 1x za rok a čištění se doporučuje 1x za rok.
Povinné revize kotlů na tuhá paliva:
Upozorňujeme na povinnost mít od 31.12.2016 revizi kotlů a spalinových cest. Obecní úřad může
požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem
o ochraně ovzduší.
V případě nepředložení požadovaných dokladů, může být udělena pokuta podle § 23 odstavce
2 bodu az do výše 20 000 Kč.

Ukončení sběru biologického odpadu
Sběr a svoz bioodpadu bude v letošním roce ukončen dne 26. 11. 2018
Žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli kontejnéry na biologický odpad, aby tak učinili v
co nejkratším termínu a to na Obecním Úřadě v úředních hodinách.

Ukončení sezóny sportoviště
Provoz sportoviště bude pro zimní období ukončen od 30.11.2018

www.obeczermanice.cz
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Halloween
V sobotu 3. Listopadu se uskutečnil tradiční lampiónový průvod. Dě! přišly v nádherně strašidelných
maskách. Po skončení průvodu bylo pro všechny účastníky připravené občerstvení v místní hospůdce,
kde byla v prodeji i výborná dýňová polévka, svařák a čaj pro dě!.

Nohejbalový turnaj
Dne 15. září uspořádal Sportovní klub nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnila parta místních
nadšenců, ale také sportovců z okolních obcí. Na 3. místě skončil tým DJABLO z Havířova, na 2. místě
se umís!l tým DJABLO z Havířova - Šumbarku a na 1. místě se umís!l tým FTC Energie Havířov.
Všem sportovcům, děkujeme za účast a těšíme se na další utkání.

www.obeczermanice.cz
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Akce na rok 2019
Duben, Květen - Dětský karneval (termín bude upřesněn v průběhu roku a dle počasí)
30. Dubna - Stavění majky
1. Června - Dětský den
3. Srpna - Memoriál Otakara Korbáše - turnaj v minikopané
24. Srpna - Stanování + Letní kino
Září - Nohejbalový turnaj
2. Listopadu - Halloveen
7. Prosince - Mikulášská nadílka

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

Kominík
KOMINICTVÍ ČUPA Vra'slav provádí:
- montáž a vložkování komínů
- Revize a kontroly spalinových cest
Kontakt:
Tel.: 739 206 127 (prosím SMS)

www.obeczermanice.cz

Email: cupakominy@gmail.com
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Vážení občané,
dovolte, abychom Vám popřáli krásné chvíle blížících se
adventních dnů, příjemné proži+ vánočních svátků a do
nadcházejícího roku si společně přejeme, aby se nám
podařilo realizovat všechny naše další společné cíle bez
toho, aby se to jakkoliv nega!vně 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, op!mismu 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 - Hana Svačinová
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: 3/2018, 26. 11. 2018
Evid. číslo periodického !sku: MK ČR E 10441
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