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Vánoční přání

Venku padá první vločka,
kdo si počká,
ten se dočká.
Zas tu máme po roce,
krásné české Vánoce.

Stromeček je nazdobený,
vůně, která běžná není,
rozzářené dětské oči,
když se kolem stromku točí.

Čas splněných i tajných přání,
kdy se schází rodina,
a tím ŠTĚDRÝ VEČER ZAČÍNÁ.

Pohádkově krásné Vánoce , mnoho zdraví, lásky, štěstí a dobrých přátel
Vám přeje
Vaše starostka
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Zábavný den pro děti a dospělé

Dne 3. 12. jsme se sešli v kulturní místnosti
obecního

úřadu,

kde

se

scházíme

Na konci měsíce září jsme uspořádali

pravidelně

zábavný den pro děti i dospělé. Areál

proběhla Mikulášská nadílka, kde jsme si

fotbalového hřiště se proměnil v zábavný

vzájemně předali různé drobnosti.

každý

měsíc.

Tentokrát

park plný nafukovacích atrakcí. O skvělou
zábavu

se

postarala

firma

Klub důchodců Žermanice

AQUAZORBING.CZ s.r.o. a občerstvení
zajistila místní restaurace Pod hrází. Děti
se během celého dne dosyta vydováděly.
Dospělí se mohli občerstvit v prostředí
našeho nového party stanu. I přes
chladnější počasí se akce účastnilo mnoho
občanů nejen z obce Žermanice, ale i z
okolních obcí.

Halloween
V sobotu 1. 11. 2014 jsme se vydali na
tradiční lampiónový průvod. Trasa vedla
podél

fotbalového

sportoviště

bylo

hřiště.
umístěno

V

areálu
několik

stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Po
ukončení soutěžních disciplín jsme se
všichni přesunuli do místní hospůdky,
která byla kouzelně vyzdobena. Zahřáli

Výlet do přírody

jsme se výbornou dýňovou polévkou. Pro
děti i dospělé byla připravena spousta

Členové klubu důchodců opět letos vyrazili

dobrot a večerní diskotéka. V letošním

na výlet. V měsíci říjnu jsme se vypravili do

roce tato akce zaznamenala rekordní

přírody. Dopoledne jsme se sešli u

účast. Opět se potvrdilo, že stávající

obchodu a pak jsme vyrazili. Protože jsme

prostory jsou již pro pořádání akcí

již starší lidé, zajeli jsme osobními auty na

nedostačující.

Godulu do nadmořské výšky 730 m. Bylo
krásné podzimní počasí, a proto jsme se
na procházce pokochali krásami beskydské
přírody. V horském hotelu Ondráš jsme

Vítání občánků

chutně

v odpoledních

6. 12. 2014 proběhlo v kulturní místnosti

hodinách jsme se vypravili spokojeně

obecního úřadu vítání občánků naší obce.

domů.

V tento den nám hrdí rodiče přinesli

poobědvali
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ukázat svá miminka, abychom je mohli

Děti ze ZŠ a MŠ

slavnostně uvítat do života. Atmosféra

potěšily svým kulturním vystoupením.

byla ještě umocněna vánoční výzdobou a

Krásnou atmosféru dokresloval zpěv paní

přicházejícími

S. Mokrošové s paní O. Honsovou.

vánočními

svátky.

Pro

Horní Bludovice nás

rodiče byl připraven kulturní program.

nebo zazpívanou písničku dostaly děti z

Mikulášská nadílka

rukou anděla balíček sladkostí a ovoce.
V sobotu 6. 12. 2014 uspořádal Obecní
úřad v Žermanicích ve spolupráci se SK

Rozsvícení vánočního stromu

Žermanice mikulášskou nadílku pro naše
děti. Kulturní místnost obecního úřadu se

Po ukončení mikulášské nadílky jsme se

zaplnila dětmi se svými rodiči. Mikuláš k

shromáždili ke slavnostnímu rozsvícení

nám tentokrát zavítal

za doprovodu

vánočního stromu, kterému předcházel

anděla a čerta. Za přednesenou básničku

projev paní starostky. Všichni zúčastnění
občané byli pozváni do kulturní místnosti
na sváteční punč a domácí medovník.
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce

Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 1. zasedání zastupitelstva obce Žermanice,
které se bude konat dne 15. 12. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v
Žermanicích.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Návrh na změnu rozpočtu č. 3 na rok 2014
5. Rozpočtové provizorium na rok 2015
6. Zabezpečení rozpočtového opatření na volební období roku 2014 - 2018
7. Obecně závazná vyhláška obce Žermanice č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Zpráva o péči zvláště chráněného území Žermanický lom v roce 2014
9. Určení zastupitele pro jednání týkající se územního plánování
10. Informace o odprodeji vodovodního řadu „ Žermanice – vodovodní řad za obchodem“
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Oznámení o změně ceny vodného a stočného
od 1. ledna 2015
Voda pitná (vodné) 34,40 Kč/m³ (bez DPH) 39,56 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 31,88 Kč/m³ (bez DPH) 36,66 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2015, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem

Vánoční večerní mše
Vánoční večerní mše se uskuteční 24. 12. 2014 ve 21.30 hod. v Kapli Narození Panny Marie
v Žermanicích. Přijďte si zazpívat krásné vánoční koledy.

Ve dnech od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 bude Obecní úřad v Žermanicích
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Změna úředních hodin starostky a místostarostky od 5. 1. 2015
pondělí - 15.00 hod. - 17.00 hod.
(starostka, místostarostka)
středa - 16.00 hod. - 18.00 hod.
(starostka, místostarostka)
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Tříkrálová sbírka 2015
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a chodí od domu k domu s koledou a
přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi
známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita
Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2015.
Ve vaší obci Žermanice se během Tříkrálové sbírky vybralo 5 821,- Kč, což je o 1 221,- Kč více než
v loňském roce .Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě lidí, kteří se do sbírky zapojují dobrovolně. Za
což velice děkujeme. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se místnímu
koordinátorovi panu Pavlu Weissmannovi na tel. čísle 725 028 645.
Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili velkokapacitní sušičku prádla pro Oázu pokoje a automobil
pro Charitní pečovatelskou službu. Zbylou částku jsme použili na chod těchto charitních středisek:
Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní
centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek.
Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2015 budou použity na stejná střediska a zakoupení
potřebného vybavení.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Zbořilová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

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
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