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Přání všem
Lžičku radosti, hrníček štědrosti, kotlík úspěchů, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a
celý vesmír lásky Vám do nového roku ze srdce přeje starostka obce.

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Vánoční dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
11. prosince jsme uspořádali tvořivé dílny, kterých se zúčastnilo poměrně mnoho občanů
z naší obce. Vyráběli jsme vánoční svícny, zajímavé dekorace z přírodních materiálů, malé
vánoční stromečky. Mnozí z nás si vyzkoušeli různé výtvarné techniky. Malovali jsme na sklo
a keramiku, seznámili se s ubrouskovou technikou při výrobě obrázků. Velký úspěch mělo
malování na skleničky. Na jejich výzdobě se velkou měrou podíleli i tatínkové, což nás mile
překvapilo. Všichni pracovali s velkým zaujetím až do večerních hodin, kdy jsme se
shromáždili před budovou obecního úřadu a slavnostně rozsvítili vánoční strom. Venku byla
značná chumelenice, a proto se již všichni těšili na horký vánoční čaj, kterým tato akce
skončila. Věříme, že z těchto vánočních dílen vytvoříme tradici.

Vyhodnocení soutěže „O nejzajímavější vánoční stromeček “
V předvánočním čase děti namalovaly velmi hezké vánoční stromečky, které nám rodiče
doručili na obecní úřad. Děkujeme za všechny odevzdané práce. Rádi bychom ocenili
nejsnaživější malíře, kterými jsou Davídek Bartek, Kubík Bartek, Lukášek Janáček a Valinka
Brlejová. Chtěli bychom požádat rodiče, aby se dostavili s dětmi na obecní úřad k převzetí
odměny
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CO PRO VÁS CHYSTÁME?
ŽERMANICKÝ BÁL

Stále si ještě můžete objednat vstupenky na výše uvedených tel. číslech.

Turnaj ve stolním tenise
Sportovní klub zve všechny fanoušky stolního tenisu ke sportovnímu utkání, které se
uskuteční 5. 3. 2011 v 15.00 hod. v restauraci Pod hrází. Startovné činí 50 Kč. Zájemci se
musí nahlásit do 1. 3. 2011 na tomto tel. čísle: 605 971 442 (číslo předsedy sportovního
klubu). Pilně trénujte, protože máte ještě dostatek času. Na vítěze čeká hodnotná odměna.
Nechte se překvapit.

PŘEDNÁŠKA ,,Mocná síla bylinek“
Dne 13. 3. 2011 v 17. 00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Žermanicích přednáška pana Radomíra Wojnara pod názvem ,, LÉČIVÁ SÍLA BYLINEK“. Od
roku 1990 léčí pan Wojnar pacienty ve své Fytoterapeutické ordinaci v obci Lučina. Léčí
pomocí fytoterapie, tj. předepisuje čaje z léčivých bylin, popřípadě doporučuje přírodní
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léčivé prostředky nebo postupy. Zároveň využívá ke stanovení diagnózy, popřípadě
zdravotních problémů nebo příčiny nemoci irisdiagnostické vyšetření. Tuto činnost provádí
jako své hlavní zaměstnání. Po stanovení irisdiagnózy a vyslechnutí zdravotních problémů
pacienta, předepisuje léčivé bylinné čaje, přírodní přípravky, popřípadě i životosprávu. V roce
1992 absolvoval mimořádné studium na fakultě Farmacie vysoké školy University Karlovy v
Hradci Králové, obor ,,Léčivé rostliny". Na žádost pořádá přednášky a kurzy pro zájemce.
Přednáší o zdraví, léčivých bylinách a irisdiagnostice. Je také výrobcem speciální patentované
léčivé bylinné kosmetiky a léčivých bylinných čajů.

Dětský karneval
Milí rodiče, dne 26. 3. 2011 v 15.00 hod. se uskuteční v restauraci Pod hrází dětský karneval.
Děti již můžete nahlásit telefonicky na obecním úřadě na tel. čísle: 596 421 017 do 20. 3.
2011. V příštím zpravodaji budou upřesněny podrobnější informace.
Na Vaši účast se těší SK Žermanice a Obecní úřad Žermanice

Maškarní ples pro dospělé
V návaznosti na dětský karneval pořádá SK Žermanice maškarní ples pro dospělé. Tento ples
bude ve stylu 80. let. Nechte se inspirovat tímto obdobím a zvolte vhodnou masku. Všichni
se můžeme těšit na veselou zábavu a legrační soutěže. Nezmeškejte začátek plesu, který je
26. 3. 2011 ve 20. 00 hod.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31. 12. 2010
Počet obyvatel k 31. 12. 2010 činí 269
V roce 2010
Narodily se
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Zemřeli
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4 děti
7 občanů
7 občanů
4 občané

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 16. 2. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu v Žermanicích.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce
Seznámení občanů s připomínkami obce k návrhu Územního plánu Žermanice
Návrh na změnu rozpočtu č. 5 na rok 2010
Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD
Frýdek – Místek
7. Dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb s Místní
knihovnou Dobrá
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - přípojka NN pan
Maršo
9. Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – pan Svoboda, příp. kNN, IP – 12 8008896/2
10. Smlouva o dílo s firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s. r.o. na přepracování části
projektové dokumentace na most M - 02
11. Smlouva o dílo s p. Hajko na přípravu podkladů a následné zpracování projektu
rekonstrukce kapličky Narození p. Marie
12. Zadání vypracování posouzení technického stavu kaple Narození p. Marie
13. Program podpory tvorby územních plánů obcí - rozhodnutí o přijetí dotace a
uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem
14. Smlouva o dílo s panem Bezecným na výrobu venkovních a vnitřních dveří pro
restauraci Pod hrází
15. Jednací řád obce Žermanice
16. Žádost o předběžné stanovisko k výstavbě zemědělské bioplynové stanice - Agro
Dominik s. r.o.
17. Schválení smlouvy o poskytnutí právní poradny po dobu trvání půl roku
18. Seznámení občanů s novými webovými stránkami
19. Pozvání na Žermanický bál
20. Seznámení občanů s akcemi pořádanými v měsíci únoru a březnu
21. Projednání obdarování občanů k význačnému životnímu jubileu
22. Schválení částky poskytnuté dítěti na dětský karneval (120 Kč na 1 dítě)
23. Různé
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24. Diskuse
25. Závěr

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit místní poplatky stanovené
obecně závaznými vyhláškami
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, byl pro rok 2011 stanoven ve výši 480 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 480 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 (9. 3., 16. 3., 23. 3.) 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
1337. Poplatek ze psů i poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný nejpozději do
31. 3. 2011. Upozorňujeme občany, že poplatek za TKO je od letošního 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 poplatek
bezhotovostně, si musí vyzvednout štítek na popelnice na obecním úřadě. Odpad z
neoznačené popelnice štítkem nebude vyvezen.
Sběr velkoobjemového odpadu a sběr nebezpečného odpadu proběhne
30. 4. – 1. 5. 2011. Bližší informace budou upřesněny v dalším zpravodaji.

VODNÉ OD 1. 1. 2011
Na základě usnesení představenstva SmVaK a.s. byly schváleny nové ceny vodného s
účinností od 1. 1. 2011. Voda pitná (vodné) 32,08 Kč (vč. DPH). Nové ceny budou uplatněny
po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem
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Kaplička Narození p. Marie
Kaplička se nachází ve velmi špatném stavu. Je potřeba zabránit dalšímu vlhnutí objektu a
provést podřezání obvodového zdiva včetně izolace, odvodňovací drenáž, vybourat stávající
podlahu, položit novou a mnoho dalších oprav. Chceme se pokusit o získání dotace na tuto
rekonstrukci. V současné době připravujeme podklady pro následné zpracování projektu,
který je součástí podání žádosti o dotaci z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA České republiky
na období 2007 – 2013. Projekt na kapličku velmi spěchá, protože podání žádosti o dotaci je
již v únoru. Pokud bychom požadovanou dotaci nezískali, museli bychom postupně
rekonstruovat kapličku dle finančních možností naší obce.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Vážení spoluobčané, nové webové stránky jsou již před dokončením. Již brzy budete moci
sledovat aktuální dění v naší obci i doma u svého počítače. Prostřednictvím těchto stránek
budete informování o všech připravovaných akcích. Můžete se těšit i na zajímavou
fotogalerii, kterou budeme stále obohacovat. Uvítáme i Vaše podněty a fotografie, které
nám můžete průběžně zasílat nebo přinést osobně na obecní úřad. Obracíme se na
podnikatele, kteří chtějí nějaké informace o své firmě zveřejnit na webových stránkách obce,
aby nám zaslali příslušné podklady. Víme, že všichni občané počítač nevlastní ani na něm
nepracují, a proto se budeme snažit podrobné informace zveřejňovat i v našem zpravodaji.

ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce připomínkovalo předložený návrh Územního plánu obce Žermanice.
V současné době byl postoupen návrh územního plánu paní architektce k přepracování a
zohlednění připomínek. Následně bude znovu zahájeno jednání s dotčenými orgány v
souladu s ustanovením §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

MOST M02
Obec Žermanice zadala přepracování části projektové dokumentace na rekonstrukci mostu
ev. č. ŽE-M-02. Rekonstrukce mostu zajistí převedení místní komunikace přes tok řeky
Lučiny. Most bude navržen na zatížení lávky pro pěší a vozidla do 3,5 t. Vzhledem k umístění
v zóně individuální obytné zástavby zajistí rekonstrukce mostu zvýšení bezpečnosti dopravy a
zpříjemnění pohybu pěších. Rekonstrukce bude obnášet demolici stávajícího mostu, stavbu
nového mostu, úpravu toku pod mostem a napojení na komunikaci před a za mostem.
Rovněž je již vypracována projektová dokumentace na most ev. č. ŽE-M-01.Tato
dokumentace bude postoupena k dalšímu jednání. Oba mosty (M01, M02), které je potřeba
zrekonstruovat, znamenají pro obec velkou investici, a proto se musíme pokusit získat
finanční prostředky na jejich rekonstrukci.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA V MĚSÍCI LEDNU A ÚNORU

Josef Sembol
Jiřina Sembolová

Ladislava Štafinová
Alois Rozumek

Čas letí a nevrátí se zpět,
věk není to, v čem pozná se stáří,
když Vaše oči mládím září
a když se Vaše srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Přejeme mnoho zdraví, štěstí, elánu a osobní spokojenosti.
Vaše zastupitelstvo obce
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