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TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Předvánoční čas uteče jako voda a brzy nastane vytouženě očekávaný ŠTĚDRÝ
VEČER. Kouzelný den, kdy se plní i ta nejtajnější přání, den, kdy v rodinném
kruhu svých nejbližších zasedneme ke štědrovečerní večeři, zavzpomínáme na
všechny lidi, které máme rádi, v pokoji budou zářit světýlka vánočního stromku
a všude ucítíme vůni cukroví a jehličí. K tomuto dni neodmyslitelně patří
rozzářené dětské oči, které se již nemohou dočkat až rozbalí svůj první dárek.
Avšak ty nejkrásnější vánoční dárky se nedají koupit ani ničím zaplatit, nedají se
zabalit do krásné krabice či vánoční tašky a převázat třpytící se stuhou. A já
Vám přeji, abyste pod vánočním stromečkem našli mnoho takových dárků jako
je zdraví, štěstí, pochopení jeden pro druhého a hlavně nekonečné množství
lásky.

TAK AŤ JSOU LETOŠNÍ VÁNOCE OPRAVDU ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Vaše starostka
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Jak žijí důchodci ze Žermanic
Již tradičně se důchodci scházejí
každou první středu v měsíci. Při
svých schůzkách poblahopřejeme
oslavencům, kteří mají v příslušném
měsíci narozeniny a jako každým
rokem s květinou jsme oslavili
Mezinárodní den žen. Na schůzkách
si přečteme různé zajímavosti a
pobavíme se při vtipech.
O prázdninách v měsíci srpnu jsme si
udělali výlet na Frýdecký zámek.
Prohlédli jsme si pěknou výstavu
obrazů malířky Elišky Servátkové.
Viděli jsme interiéry zámku, kde jsou
instalovány pěkné expozice
dobového nábytku a zařízení a
vyslechli jsme zajímavý výklad o
historii zámku.
Na doby, kdy se v mnohých
domácnostech dělaly domácí

3 l

zabíjačky, jsme zavzpomínali v říjnu
v Řeznickém muzeu ve Valašském
Meziříčí. Poutavý výklad průvodce
nás seznámil jak s historií řeznictví,
používanými stroji a zařízeními, tak
krátce s historií rodu Pilčíků, kteří
podnik založili a provozují. Součástí
prohlídky byla také ochutnávka
vynikajících masných výrobků.
Nakonec jsme viděli film, který
zachycoval provoz v závodě.
V posledních dnech se někteří
důchodci byli pobavit v Soběšovicích
na amatérském představení podle
Františka Ringo Čecha.
Nyní se už těšíme na konec roku,
abychom ho oslavili Mikulášskou
nadílkou, vánočním občerstvením a
výzdobou.
Za klub důchodců
Řeháková Jana
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 5. zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 03. 12. 2015 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 03. 09.2015
Návrh na změnu rozpočtu č. 3 na rok 2015
Rozpočtové provizorium na rok 2016
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Žermanice v roce
2015
7. Zápis z kontroly hospodaření DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady
8. Obecně závazná vyhláška obce Žermanice č.1/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
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9. Obecně závazná vyhláška obce Žermanice č.2/2015, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Žermanice
10.Kupní smlouva mezi obcí Žermanice a panem Rostislavem Dobešem, týkající
se nemovitosti na pozemku p.č. st. 98 a pozemku p.č. 319/7 v k.ú.
Žermanice
11.Kupní smlouva mezi obcí Žermanice a firmou AGRO DOMINIK spol. s r.o.,
týkající se pozemku p.č. 402/30 v k.ú. Žermanice
12.Zpráva ZO ČSOP - Přírodní památka "Žermanický lom" 2015
13.Cenové nabídky na zpracování stavební studie "Komunitní dům pro děti a
mládež v Žermanicích"
14.Cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace "Chodník v obci
Žermanice"
15.Převod pozemku p.č. 557/4 v k.ú. Žermanice z vlastnictví ČR do vlastnictví
obce Žermanice
16.Zimní údržba v obci Žermanice
17.Smlouva k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Žermanice
18.Různé
19.Diskuse
20.Závěr
odchytem

Pravidla pohybu psů na
veřejném prostranství
Vzhledem

k častým

psů

zabývá

o

jeho

odchycení.

stížnostem

obyvatel na volně se pohybující psy,

Co je chápáno jako volný pohyb

je nutné informovat majitele psů o

psů:

postupu obce v případě, že obdrží

 Volný pohyb psů na veřejném

oznámení

o

volném

pobíhání

zvířete.

pod

bez

jakéhokoliv

dohledu chovatele

Majitel psa je povinován mít své
zvíře

prostranství

dozorem.

Volně

se

pohybující pes je kvalifikován jako
zvíře opuštěné a je zákonnou

 Pes,

který

utekl

v důsledku

majiteli
špatného

zabezpečení proti úniku

požádat

 Rovněž je důležité zdůraznit, že

spolupracující organizaci, která se

volným pobíháním psa je i pohyb

povinností

obce

psa bez vodítka na veřejném
5 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 4/2015

prostranství, a to i pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či
chovatele.Odchycený pes bude převezen do odchytového zařízení. Po zjištění
majitele budou na něm vymáhány náklady spojené s odchytem, pobytem
v útulku

a

s

veterinární

péčí,

která

byla

psovi

poskytnuta.

V případě, že bude pes řádně označen čipem nebo alespoň vybaven registrační
známkou, bude pro obec výrazně jednodušší kontaktovat majitele.
Vzhledem k zjednodušení dohledání majitelů volně pobíhajících psů, zvažuje
obec zavedení povinného čipování psů nejpozději do 31. 3. 2016.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Mikulášská nadílka

Vánoční koncert

OÚ Žermanice a SK Žermanice

Po mikulášské nadílce v 17.00 hodin

pořádá dne 5. 12. 2015 v 15.00

proběhne v Kapli Narození Panny

hodin Mikulášskou nadílku. Mikuláš

Marie koncert.

s andělem a možná i s pánem pekel

Hrát a zpívat budou p. Sylva

nás navštíví v kulturní místnosti

Mokrošová a p. Oldřiška Honsová.

obecního úřadu.

Srdečně Vás všechny zveme.

Mikuláš má jistě i letos pro hodné
děti nachystané balíčky plné dobrot.
Hlaste své ratolesti na tel.
596 421 017 do 12 hodin dne 4. 12.
2015.

Rozsvícení vánočního stromu
Taktéž 5. 12. 2015 v 18.15 hod.
rozsvítíme náš Vánoční strom, který
nám bude společně s ostatními
vánočními dekoracemi zkrášlovat
naši obec v tomto adventním čase.
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Budeme

rádi,

přijmete

pozvání

když
na

následně
sváteční
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lahodné občerstvení, které bude pro
Vás nachystáno v kulturní místnosti

Vánoční večerní mše

obecního úřadu.

Vánoční večerní mše se uskuteční
24. 12. 2015 ve 21.30 hod. v Kapli
Narození Panny Marie v
Žermanicích.
Těšíme se na Vás!
Zastupitelstvo obce Žermanice

Ve dnech od 21. 12. 2015 do 4. 1. 2016 bude Obecní úřad v Žermanicích
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného
od 1. ledna 2016
Voda pitná (vodné) 35,39 Kč/m³ (bez DPH) 40,70 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 32,33 Kč/m³ (bez DPH) 37,18 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem
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Informace o novém zařízení pro seniory
Domov pro seniory GrandPark Havířov poskytuje péči seniorům z celého
Moravskoslezského kraje. V zařízení jsou poskytovány služby především klientům
trpícím demencí, způsobenou nejčastěji Alzheimerovou nemocí, která si vyžaduje
celodenní péči a kterou bývá složité poskytnout v domácím prostředí.
Jedná se o pobytové zařízení nabízející dva typy registrovaných sociálních služeb dle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
 Domov pro seniory, kde je k dispozici 38 lůžek
 Domov se zvláštním režimem, kde je k dispozici 111 lůžek
Sociální i zdravotní služby jsou k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce.
Individuální péče
Domov pro seniory GrandPark Havířov je místem, kde je péče spojená s individuálním
přístupem, vlídným slovem a podanou pomocnou rukou. To vše může mít pro stárnoucího
člověka nepopsatelnou hodnotu a rodinní příslušníci mohou mít dobrý pocit a čisté svědomí,
že o jejich blízkého je dobře a spolehlivě postaráno.
Kompletní výčet služeb naleznete na webových stránkách www.grandpark.cz.
Pro zájemce je možnost zúčastnit se dne otevřených dveří každou středu od 13 - 17 hodin.
Kontakt:
Domov pro seniory GrandPark Havířov
Lomená 1268/2
736 01 Havířov – Šumbark
Ing. Kateřina Michaliková
ředitelka domova
Tel. +420 597 317 870
E-mail: kmichalikova@grandpark.cz

8 l

Mgr. Michaela Štefková
sociální pracovník
Tel. 597 317 874, 734 409 950
E-mail: socialni@grandpark.cz
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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.
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