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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Sbírka použitého ošacení
Dne 25. 3. 2015 se v naší obci uskutečnila
sbírka

použitého

ošacení,

kterou

uspořádala Diakonie Broumov.
Děkujeme všem dárcům této sbírky.

Stavění májky
Dne 30. 4. 2015 proběhla na místním
fotbalovém hřišti již tradiční akce - Stavění
májky. Letos se tohoto stavění účastnilo
opravdu velké množství nadšenců. Těší
nás, že zájem o tradice venkova vzrůstá.

Dětský karneval
V neděli 12. dubna 2015 se na místním
hřišti uskutečnil dětský karneval. Na děti
čekala spousta legrace a zábavy. Soutěžily
s oblíbenými postavičkami, které znají
z Walt Disneyho pohádek. Za splněné
úkoly a soutěže získaly sladké odměny.
Po ukončení nabitého programu čekala
na všechny bohatá tombola a v závěru
akce děti dostaly od obecního úřadu
balíčky se sladkostmi.
Rádi bychom také poděkovali všem
sponzorům, členům sportovního klubu

Školení počítačů

i všem rodičům, kteří ve velké míře
pomohli s přípravami celé akce již

- ohlasy občanů

od samého rána.
Děkujeme

také

místní

hospůdce

V rámci projektu " Vzdělávání pro venkov

za výborné občerstvení.

-

Sponzoři: KAMPET s.r.o., p. Turčínová

a spotřebitelské vzdělávání v obcích

Karla - keramika, p. Šimšová Jana -

do

papírenské zboží.

1.07/3.1.00/50.0142. Dne 18. 5. 2015

počítačové,
2000

obyvatel"

podnikatelské
reg.

č.

CZ

se v kulturní místnosti obecního úřadu
konal praktický seminář pro občany naší
obce. Účastníci získali základní znalosti
práce s počítačem, naučili se pracovat
s programem Excel a Word.
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Dětský den
Tradiční akce pro děti k oslavě jejich svátku se letos konala 30. května.
5. ročník Žermanické olympiády tentokrát proběhl ve znamení zimních olympijských her.
Na soutěžící čekalo 8 stanovišť, na kterých děti předvedly své dovednosti. Soutěžilo
se ve skocích na lyžích, biatlonu, rychlobruslení, lyžování, snowboardu, jízdě na saních,
bobech a nechyběl ani hokej!
Toto zábavné odpoledne bylo ukončeno slavnostním ceremoniálem. Nadějní sportovci
dostali medaile, diplomy a samozřejmě i balíčky plné dobrot. Díky nepřízni počasí nás poté
někteří sportovci opustili. Jakmile se počasí vylepšilo, začali jsme s přípravou vaječiny.

1. svatební obřad v obci Žermanice
Dne 20. 6. 2015 se uskutečnil v obci Žermanice první svatební obřad. Své "ANO" si řekli
Monika Hrančová a Roman Serafin. Novomanžele oddala naše paní starostka Mgr. Světlana
Šipulová za účasti paní matrikářky Jany Vojkovské Dis. z obce Lučina.
Svatba proběhla v romantickém duchu v prostorách fotbalového hřiště. Nevěsta přijela
na koni za doprovodu krásné skladby z pohádky "Princezna ze mlejna". Tohoto slavnostního
okamžiku se účastnilo mnoho svatebčanů a hostů. Novomanželům přejeme život
jako z pohádky!
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Vodovod
Za dědinou - informace o průběhu
přípravných prací
Na základě posledního jednání s občany jsme hledali cestu, jak obejít pozemek vlastníka,
který nedal souhlas k výstavbě vodovodu. Podařilo se nám najít alternativní řešení, kterým
daný pozemek mineme. Vodovodní řád se prodlouží asi o 150 m. Ve věci prodloužení
vodovodu je již vypracována tato dokumentace:
- koordinační situace jako podklad pro zajištění smluv mezi vlastníky pozemků
- kladná stanoviska - vyjádření ke stavbě ČEZ, O2 a RWE, SmVaK
- vypracována stanoviska ŽP, hasičů, hygieny, stanovisko PBŘ - požárně bezpečnostní řešení
- z výkresové dokumentace je dokončena celková situace 1:2000, situace širších zájmů
1:5000, vzorové uložení potrubí, kladečské schéma a rozpracován podélný profil.
Realizace vodovodu v části Za dědinou je na dobré cestě.
V pondělí se tato projektová dokumentace s ostatními podklady podává na stavební úřad
pro vyřízení územního rozhodnutí.

Vodovod Ku Těrlicku
Po provedení hydraulického výpočtu a měření tlaku bylo zjištěno, že se nelze napojit
na vodovodní přivaděč Žermanice - Soběšovice DN 100 PVC.
Důvodem k nenapojení na přivaděč pitné vody jsou nevyhovující tlakové poměry v místě
daného napojení a to:
- při provozování čerpací stanice Soběšovice pro vodojem Soběšovice
- při zvýšeném průtoku na přivaděči Bruzovice – Bludovice II (z tohoto přivaděče je
zásobován vodojem Soběšovice)
- při čištění vodojemu Soběšovice
- při odkalování přivaděče Bruzovice – Bludovice II
- při odstávce přivaděče Bruzovice – Bludovice II
- při přemanipulování na přivaděč Dobrá – Bludovice (alternativní
zásobování vodojemu
Soběšovice)
Místo tohoto řešení nám bylo doporučeno napojení z vodojemu Soběšovice, kde jsou
dostačující tlakové poměry.
První možné napojení je na vodovod DN 80 PVC na p.č. 148/5 k.ú. Dolní Soběšovice.
Navrhované řešení je komplikované nejen délkou trasy, ale i množstvím cizích vlastníků,
přes jejichž pozemky by měl vodovod vést. Původní varianta byla dlouhá 800 m, ale nynější
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navrhované řešení má délku cca 1 735 m. S délkou vodovodního řádu pochopitelně vysoce
narůstá i finanční náročnost tohoto projektu. Tato finanční částka by jistě byla velkou zátěží
pro obecní rozpočet. V této fázi probíhá konzultace s odborníky a hledá se alternativní řešení.
Zastupitelstvo důkladně zváží všechny alternativy a zaujme stanovisko, o kterém Vás
budeme informovat.
Dle konzultace s panem projektantem Zdenkem Kallerem se prověřuje nová možnost
napojení. V tomto napojení by se délka vodovodu zmenšila asi o jednu třetinu. Na realizaci
tohoto vodovodního řádu se budeme snažit získat dotace z nově připravovaných dotačních
titulů.

Co je to dotační program OPŽP a proč jej nenechat bez
povšimnutí
Máme to štěstí, že žijeme v době plné techniky, přebytku a pohodlí. Tohoto všeho se nám
dostává, ale na úkor degenerace naší země. Využíváme její přírodní zdroje a znečišťujeme ji
natolik, že už další generace budou mít spoustu práce s tím, aby vymysleli, jak na ní dále žít.
Svět si to pomalu začíná uvědomovat a snaží se vymýšlet opatření, která by takovéto situaci
zabránila. I v ČR se naskytla možnost, jak planetě pomoci. Jednoduše řečeno, my pomůžeme
přírodě a stát pomůže nám.
Operační program životního prostředí je zaměřen na „ochranu a udržitelné využívání zdrojů,
ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí.
A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní,
zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů
a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu
a krajinu.“ (*)
Finance, které by obce musely vložit do nezbytných oprav na zateplování rekonstrukce
a modernizace budov a stavebních objektů jsou nyní o desítky procent menší, pokud obec
podá žádost na státní fond životního prostředí. Proces podání žádosti není složitý a existuje
mnoho firem, které Vám s tím rády pomohou. A tak mě napadá jediná otázka. Proč nevyužít
možnosti zvelebit si místo kde žijeme, pomoci budoucím generacím a naší planetě
a v neposlední řadě, zaplatit za to jen nezbytně nutnou část za pomoci dotačních
programů. Nebuďme lhostejní k přírodě a budoucnosti a neinvestujme více, než je nezbytně
nutné. Chopme se příležitosti, která se nám nabízí, co nejdříve, dokud ještě finanční zdroje
nejsou vyčerpány a udělejme si tak místo, kde žijeme, krásnějším.
Výše podpory:
Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně
i 100 % u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů bude
podpora poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního
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nástroje návratného charakteru. U všech projektů je podmínkou spoluﬁnancování ze zdrojů
příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat ﬁnanční podporu již v průběhu realizace projektu
na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury (více Info v Pravidlech pro žadatele
a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020, kap. C. 6).
Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny
minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.
Podpora je poskytována příjemcům v CZK, a to bezhotovostně. Na podporu nemají žadatelé
právní nárok.

Zateplení budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice
Připravujeme podklady pro získání finančních prostředků na zateplení budovy obecního úřadu
a hasičské zbrojnice. Zateplením obecního úřadu bychom vytvořili možnost nového využití
prostoru celého horního patra. Rovněž bychom zútulnili prostředí místní knihovny.
Zateplením těchto objektů dosáhneme značné energetické úspory.

Odprodej pokácených stromů na pozemku 47/2 v k.ú.
Žermanice (vyšší cenová nabídka)
Koncem měsíce března došlo k pokácení starých stromů, které se nacházely v blízkosti
dětského hřiště. Stromy byly značně proschlé s počínající hnilobou uvnitř kmene. Jedná
se o dva velké topoly. Dřevo může být použito z části na umělecké účely (řezby)
nebo na topení. Toto dřevo chceme nabídnout k odprodeji občanům obce Žermanice. Zájemce
si může odkoupit celý strom. Cenové nabídky prosím zasílejte do 31. 7. 2015 na mailovou
adresu starostka@obeczermanice.cz nebo písemně na adresu obecního úřadu Žermanice.
Stromy budou odprodány za nejvyšší cenovou nabídku. Podmínkou je úplné uklizení celých
stromů.

Sezónní sleva za pronájem sportoviště
Náš tenisový kurt navštěvuje stále větší množství sportovců. Sezónní cena za pronájem
sportoviště na jednu hodinu činí 50 Kč. Pronájem sportoviště je pro trvale přihlášené občany
Žermanic bezplatná.

Bioodpad - vyhodnocení měsíce dubna a alternativní
řešení firmy A.S.A. spol. s r.o.
V měsíci dubnu bylo odvezeno firmou A.S.A. spol. s r.o. 1, 6 tuny bioodpadu.
Tato firma také nabízí možnost umístění 240 l nádob u jednotlivých rodinných domů,
a to za cenu 55,- Kč za kus. Cena zahrnuje uložení odpadu na kompostárně a nájem nádoby.
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Dále je také možno umístit 770 l kontejnery na stanovištích pro separační kontejnery,
a to za cenu výsypu 120,- Kč/kus a za nájem 85,- Kč měsíčně a kus. Cena také zahrnuje
uložení odpadu na kompostárně.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pronájem restaurace Pod hrází
Obec Žermanice dle § 39 zákona č.128/2000 Sb. zákona o obcích v platném znění, zveřejňuje

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍ RESTAURACE POD HRÁZÍ
Předmětem pronájmu je obecní restaurace Pod hrází v Žermanicích (místnost restaurace –
výčep, banketka, místnost kuchyně – bez vybavení, WC, sklep).
Způsob přihlášení, ostatní podmínky:
Případní zájemci mohou podávat písemně žádosti na adresu: Obec Žermanice, Žermanice 48,
739 37 Horní Bludovice, nejpozději do 14. 08. 2015 do 12:00 hodin.
Žádost na pronájem restaurace musí obsahovat:
1. Jméno, příjmení, datum narození, státní občanství zájemce
2. Adresa trvalého pobytu (příp. doručovací adresa), kontaktní telefon
3. Živnostenský list na podnikání v oboru
4. Nabídka měsíčního nájemného v Kč
5. Podnikatelský záměr
Obec Žermanice si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, případně od něj odstoupit
či tento záměr zrušit. Účastníci záměru o pronájem nemají nárok na náhradu nákladů
spojených s účastí v tomto záměru.
Další informace podá starostka obce Mgr. Světlana Šipulová, tel. 724 180 355
nebo místostarostka obce Pavla Brlejová, tel 724 180 344

Český červený kříž
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří
dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen
těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je
také náš občan pan Tomáš Janáček.
Oceňujeme tímto jeho hluboce lidský postoj k velmi prospěšné záležitosti.
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Cyklostezka
Projektem cyklostezky se už dlouhou dobu zabývá Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady, který sdružuje jedenáct obcí, včetně Havířova. Tato cyklotrasa by propojila
Havířov s Žermanickou a Těrlickou přehradou. Vybudování cyklostezky jistě přispěje
k rozvoji cestovního ruchu v této lokalitě. V této fázi probíhá jednání s jednotlivými vlastníky
dotčených pozemků.

Kaple Narození Panny Marie
V loňském roce jsme již nestihli provést nátěr fasády, a proto se ho chystáme uskutečnit
během tohoto léta. Chtěli bychom kapli zpřístupnit k nahlédnutí veřejnosti a turistům. Proto
chceme nechat zhotovit kovovou mříž, která zajistí otevření kaple během letních měsíců.

Příprava

přestavby

zakoupené

nemovitosti

na kulturní dům
V nejbližší době se bude na tuto akci zpracovávat studie a projektová dokumentace včetně
možností financování z jiných zdrojů.

Minikopaná
Dne 1. srpna 2015 se uskuteční 2. ročník turnaje mužů v minikopané. Bližší informace na tel.
čísle 725 786 782, pan Pavel Bollog.

Víkendové stanování - rozloučení s prázdninami
Letos to bude již 5. ročník stanování na hřišti. Pro děti i jejich rodiče bude připraven bohatý
program plný překvapení, aby si všichni tento poslední prázdninový víkend užili. Těšit
se můžete na westernovou vesničku, kde budou děti plnit jednoduché úkoly a zažijí jistě
spoustu legrace.
Tato velmi oblíbená akce proběhne od 29. - 30. srpna.
Velmi se na Vás všechny těšíme.
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Žermanická pouť
Již nyní Vás srdečně zveme na pouť v naší obci, která se letos uskuteční dne 13. 9. 2015.
Bližší informace naleznete v následujícím čísle zpravodaje.

INZERCE
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INZERCE

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 550 Kč/hod. bez DPH
- výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky a kanalizace, bazény,
jímky, žumpy
- svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy, skrývky pod
chodníky a zámkové dlažby
- bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je bez přesahu zádi)

DOPRAVA – nosnost 9 t (26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod.
bez DPH) )
- štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
- odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové zeminy…

Jiří Fluksa
Tel: 608 877 165
**************************************
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

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.
Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259
Název periodického tisku: ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
Četnost jeho vydávání: dle potřeby
Místo vydávání: Obec Žermanice
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Evid. číslo periodického tisku: MK ČR E 10441
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