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Malé ohlédnu za uplynulým rokem
je to už rok, kdy jsme Vám tady psali v novém složení poprvé. Rok, který uběhl v hek ckém tempu a
připadá nám jako by to bylo včera. Bylo to období, ve kterém pro nás bylo spoustu věci nových a
mnoho jsme se toho museli naučit. I přes tuto skutečnost se dá konstatovat, že se hodně záležitos
podařilo. Byl sestaven a odsouhlasen Strategický rozvojový plán obce, který v Žermanicích dlouhé
roky chyběl. Po mnoha letech snahy a řešení nekonečné řady zdánlivě nevyřešitelných problémů se
podařilo posunout stavbu vodovodu v čás obce Ku Těrlicku do fáze vydaného stavebního povolení
a realizace stavby proběhne na jaře roku následujícího. Získali jsme dotace pro občany, kteří se
rozhodli vyměnit své staré nevyhovující kotle za nové, ekologické a m přispějí k čistšímu ovzduší
v obci.
Podařilo se i v součinnos s rodiči našich nejmenších nových občánků vysadit nové stromy.
S výsadbou zeleně budeme pokračovat i v příš m roce a letech následujících. Namátkou zmíníme
zásadní záležitos , které jsou ve stádiu rozpracovanos . Oprava komunikace Na Pustkách, úprava
dopravního značení v obci pro snížení rychlos , nutná oprava propustků, atd…… Bohužel se
nepodařilo získat dotaci na stavbu chodníku a po vleklých jednáních jsme museli přijmout
skutečnost, že tak jak byla stavba v minulos naprojektována je bezdůvodné žádat o dotaci
opětovně v letošním roce. V současné době probíhá značné přepracování projektové
dokumentace, aby byly splněny podmínky dotačního tulu a věříme, že se s hne požádat o získání
dotace v příš roce. Jsme rádi, že obec stejně jako v minulých letech žila ak vním společenským,
kulturním i sportovním životem se spoustou pozi vních ohlasů na tyto uskutečněné akce v Našich
Žermanicích.
Po roce tady máme opět Vánoce. Období odpočinku od každodenních problémů. Užijme si
krásnou vánoční atmosféru, setkání s rodinami, přáteli, vánoční cukroví, svařák, vánoční pohádky a
všechny ty další hezké věci a neopakovatelnou atmosféru, která k Vánocům patří. Nejmenším
přejeme hodně dárků pod stromečkem, dospělým klid a pohodu, těm věkem pokročilejším hlavně
pevné zdraví a dostatek životního op mismu.
Krásné proži vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2020.
Zastupitelstvo obce
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Obec Žermanice
Obecní úřad Žermanice v souladu s ustanovením
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání
7. zasedání zastupitelstva obce Žermanice
______________________________________________________________________________________
Dne 18. 12. 2019 v 18,00 hod. v zasedací místnos obecního úřadu se koná

7. zasedání zastupitelstva obce Žermanice
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Rozpočtové opatření obce č. 5 na rok 2019
Schválení rozpočtu obce Žermanice na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 20212022
OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Smlouva o poskytnu ﬁnančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnos území MSK veřejnou
linkovou dopravou – oblast Havířovsko
Žádost o poskytnu dotace ZO ČSOP Nový Jičín v roce 2020
Cenová příloha platná od 1.1.2020 ke smlouvě o zabezpečení svozu a zneškodnění komunálních
odpadů pro obec Žermanice č. S004200020
Smlouva č. 160/600/2019 k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Žermanice s TS a.s.
Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb k dotaci na rok 2020
uzavřený s Místní knihovou Dobrá
Různé
Diskuse
Závěr

Jste srdečně zváni.

www.obeczermanice.cz

Ing. Petr Peikl
starosta obce
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Halloween v Žermanicích
Anglosaský lidový svátek Halloween se pomalu ale jistě stává součás podzimních tradic i v Česku. Svou vlastní
variantu na tento svátek vymysleli a zorganizovali obecní zastupitelé. Halloween se konal v sobotu 26. října a
vešel ve známost pod názvem Park rodiny Addamsových.
Sraz všech zúčastněných byl naplánován na 17. hodinu u obecního úřadu. Na místo dorazilo několik desítek
občanů, mnoho z nich  převážně dě , i v pravém halloweenském kostýmu. Téměř k nerozeznání od pravé rodiny
Addamsových byla rodina pana místostarosty Petra Zlámala, na které bylo vidět, že si na kostýmech i celkové
úpravě dala opravdu záležet. Ale k vidění byla spousta dalších masek – černokněžníci, upíři, smrtky… a nemohly
chybět ani tradiční české lampióny.
Po sedmnácté hodině se celý průvod vydal na cestu do Žermanického parku. Jelikož slunce teprve zapadalo a
nebyla ještě ta pravá strašidelná atmosféra, cesta do parku vedla menší oklikou přes hráz Žermanické přehrady.
Na hrázi proběhlo společné fotografování všech masek, slunce se mezi m dostalo níže za obzor, a jakmile celý
průvod dorazil do parku, bylo už pořádné šero.
Už zdáli bylo vidět, že park má zcela odlišnou atmosféru než obvykle. Pohybovali se zde pochybné bytos v
černých hábitech, všude plno svíček, náhrobků a pozorný divák spatřil i… Panebože, rakev! Jakmile se všechny
dě i s doprovodem přesunuly do parku, dostaly od paní Jany Kouřilové patřičné instrukce. Každé dítě obdrželo
lístek, na kterém bylo pět obrázků, a každý z nich představoval jeden konkrétní úkol, který musel být splněn. Už
jen názvy úkolů mohly u některých dě budit obavy: Hrobky, lektvary, ruka, strom, pavouk. Když se k tomu
připočte tma, která mezi m nastala a hudba, která halloweenskou atmosféru podtrhovala, nebylo to pro
některé dě úplně jednoduché. Především chodící ruka ve společnos starého vousatého čaroděje byla někoho
jen těžko překonatelným oříškem… Cílem hry bylo nalézt pět klíčů, které byly ukryty u každého jednoho úkolu a
které se nalezly jen při jeho správném provedení.
Kupodivu – všech pět klíčů se podařilo najít. Klíče pasovaly do pě zámků, kterými byla zamčena rakev.
Všechny dě se shromáždily u rakve a ty šťastnější s klíči v ruce se pus ly do odemykání zámků. Sem tam nějaký
klíč nepasoval k zámku, ale metodou „pokus – omyl“ se nakonec podařilo všechny zámky odemknout. V rakvi
ovšem nebylo nic strašidelného, nýbrž poklad v podobě balíčků pro dě .
Závěr slavnos se konal v místním hos nci. Pro dě bylo nachystáno pravé halloweenské občerstvení, ve kterém
nechyběly třeba lidské prsty. Ale nebojte, byly z lineckého těsta a byly výborné! Dospělí si mohli dát pivečko nebo
něco na zahřá , byla nabízena stylová dýňová polévka a pro dě bylo připraveno promítání ﬁlmu Addamsova
rodina. Podle reakcí některých přítomných občanů, byla to velice zdařilá a dobře připravená akce. Spokojeni byli
dě i dospělí.

www.obeczermanice.cz
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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, která letos proběhne
již po dvacáté. O čem tato sbírka především je, zrekapituloval ředitel Charity FrýdekMístek Mar n Hořínek:
„Tříkrálovou sbírku charakterizuje hlavně předávání vánoční radostné zvěs . Napříč generacemi nás těší vzájemné
setkávání, radost z obdarování a z toho, že můžeme pomoci.“ Tříkrálová sbírka na Frýdeckomístecku organizuje
Charita FrýdekMístek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Díky vaší štědros a obětavé práci koledníků se nám loni podařilo celkem vybrat 2 227 293 Kč, z toho 9 162 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 FrýdekMístek
používáme vykoledované ﬁnanční prostředky napříč cílovými skupinami na zajištění ak vit a inves c, na které
nemůžeme najít zdroje jinde. Jedná se například o volnočasové a vzdělávací ak vity pro klienty, inves ce do
vozového parku pro terénní služby, které jezdí za klienty domů nebo rekonstrukce v pobytových zařízeních,“
doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Mar n Hořínek. Konkrétní záměry najdete na webu Charity Frýdek
Místek. Tříkrálová sbírka 2020 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 FrýdekMístek
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BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Je poskytováno v nově vybudovaném komunitním centru vedle kostela v Soběšovicích. Občané se mohou na
sociální pracovnici obrá t v různých ob žných životních situacích.
Cílem poradenství je:
 Pomoc s orientací v sociálním systému.
 Poskytnu informací a kontaktů na vhodné a dostupné sociální služby a specializované poradny.
 Poskytnu informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách státní sociální
podpory, příspěvku na péči apod.
 Poskytnu informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislos s užíváním sociálních
služeb.
Poradenství bude poskytováno dvakrát měsíčně, vždy první a tře středu od 16:00 do 18:00 hodin.
V tento čas je možné poradenství využít osobně nebo kontaktovat sociální pracovnici telefonicky na čísle
+420 731 367 834. Dotazy je možné zasílat také na email: poradenstvi.sobesovice@seznam.cz. Na emailové
dotazy bude rovněž odpovídáno v provozní době poradny.

www.obeczermanice.cz

strana 6

Listopad 2019

ŽERMANICKÝ

Číslo vydání:

3/2019

zpravodaj

Špatné sousedské vztahy a jak je řešit?
Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu, sousedovy slepice, které vám neustále přelétávají přes plot a
hrabou záhony, štěkot psa, s nící stromy, padající ovoce na vaši zahradu, parkování sousedovic auta před vašimi
vraty, hlučné návštěvy… To je jen pár situací, kvůli kterým vzniká mezi sousedy zlá krev.
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete po dobrém, s jinými se za žádných okolnos
nedokážete domluvit. Můžete se snažit sebevíc, ale nedocílíte ničeho jiného, než že vám bude soused
donekonečna opakovat, že si na svém pozemku může dělat co chce. Ano, samozřejmě, ale i to má svá pravidla.
Každý to ž může dělat pouze to, čím vážně neobtěžuje sousedy a nezasahuje do jejich vlastnických práv.
Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu psychologa, záleží hodně na temperamentu daného
člověka. Obvykle se lidé zvládnou domluvit na kompromisu, temperamentnější jedinci však dokáží z maličkos
udělat velkou aféru. Otázkou je, zda jejich jednání souvisí s nějakou umanutos , nebo zda již nejde o problém
psychického rázu. Samozřejmě netvrdíme, že každý soused, který vám dělá naschvály je blázen, i když tak na vás
může působit. Co si však budeme povídat, jednání se sousedem, který má řekněme výraznou povahu je velmi
těžké. Klasické metody jako domlouvání a hledání kompromisů na něj nepůsobí. Na druhou stranu se mohou
minout účinkem i udání a s žnos . Těmto lidem to ž jakýkoliv boj nalévá sílu do žil, možná ve svém jednání
spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě jen o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit? Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost každého případu lehké
zodpovědět. Jakožto psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat klid. Snažte se na celou situaci podívat ze
všech úhlů a vymyslet kompromis, který by vám i sousedovi nejvíce vyhovoval. Základem úspěchu je komunikace,
a právě na té to často vázne. Pravdou je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou
hlavou neudělal. Celkově se psychická stránka sousedských sporů odsouvá do pozadí i přesto, že má na celé věci
nemalý význam. V tomto ohledu doporučuji poradu s psychologem, v první řadě získáte nezaujatý pohled na věc,
naučíte se zpracovat své emoce, jak v dané situaci reagovat a mnoho dalšího. Psycholog vám může pomoci také v
rámci řízené mediace, kdy se se sousedem setkáte na neutrální půdě za přítomnos psychologa, který bude celý
rozhovor mezi vámi řídit a usměrňovat.
Pokud domluva není možná, obraťte se o pomoc na příslušný úřad obce/města. Určitě není na škodu mít co
nejvíce důkazů, svědectví o sousedově chování. Velmi často se starostům daří sousedské spory urovnat, docílit
kompromisu. Pokud jde však o problémy mimo jejich pravomoc, doporučuji poradu s právníkem. Bohužel ne vždy
má situace takové řešení, které je pro vás přijatelné a soudu se nevyhnete.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. Použijte slevový kód
„ZERMANICE“ a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
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,,Víte že?” II.díl
V době třice leté války se Těšínsko a Frýdecko staly místy občasných nevítaných vojenských návštěv obou
válčících táborů. Například v roce 1759, kdy na Frýdecku bylo rozloženo pěší vojsko generála Laudona. V
Žermanicích byla soustředěna ar lerie. Po zrušení roboty v roce 1848 byla v obci zřízena privátní škola. O jejím
osudu se dovídáme z agendy, kterou v této souvislos vedl bruzovský farář Ondřej Prutek.
Prvním učitelem zde byl Fran šek Držkovic. Obec se snažila školu udržet, aby se zde vzdělávaly dě nejen z
Žermanic, ale také Dolních Soběšovic a Pitrova. Pro existenci školy se však postavily úřady, které nařídily školu
zavřít. Spor se vedl několik let a škola přes všechna naléhání zrušena nebyla. V roce 1875 pak byla postavena
nová zděná školní budova. V současné době škola v obci vzhledem k malému počtu lidí není a dě dojíždějí do
blízkých obcí. V roce 1880 byl u zemědělské usedlos Jana Vitáska uveden do provozu rolnický lihovar. Lihovar
fungoval až do roku 1937.

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

www.obeczermanice.cz
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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 Žermanice

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ V OBCI ŽERMANICE
Obec Žermanice je pořadatelem řady sportovních, kulturních a společenských akcí.
V průběhu těchto akcí se budou pořizovat fotograﬁe, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace obce Žermanice. Z pořízených
fotograﬁí nebo záznamů nebudou při jejich použi vytvářeny evidence o fyzických osobách a ani nebudou k zobrazeným či
zaznamenaným osobám systema cky přiřazovány další osobní údaje. Tímto se správce (Obec Žermanice) zavazuje k přiměřené propagaci
jednotlivých akcí (následně na webových stránkách obce) a splněním podmínek k zachování důstojnos a c snímaných a zveřejňovaných
subjektů údajů (občané, návštěvníci, soutěžící, hosté). Vzhledem k okolnostem plánovaných akcí lze tedy rozumně předpokládat, že
občané svou účas na těchto akcích souhlasí s výše uvedeným.
Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat nebo vznést námitku pro zveřejnění na emailové adrese obec@obeczermanice.cz

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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