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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Halloween
Sportovní klub v Žermanicích uspořádal
dne 26. 10. 2013 Halloweenský
lampiónový průvod. Sešli jsme se u
obecního úřadu, někteří v maskách, ale i
bez masek. Během průvodu všichni plnili
různé úkoly a na konci cesty na děti čekala
odměna za účast. Na hrázi jsme chvíli hráli

zajímavé soutěže a zpáteční cestu nám
osvětlovaly svítící lampióny. Průvod
dorazil do místní hospůdky, kde bylo pro
děti připraveno teplé občerstvení. Tento
den se nám vydařil i díky příznivému
slunečnému
počasí.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 12. 12. 2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. 09.2013
4) Návrh na změnu rozpočtu č. 3 na rok 2013
5) Rozpočtové provizorium na rok 2014
6) Obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7) Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Žermanice v roce 2013
8) Zápis z jednání kontrolního a finančního výboru
9) Různé
10) Diskuse
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11) Závěr

Informace o projektové
dokumentaci k výstavbě
vodovodu v částech „Za
dědinou a Ku Těrlicku“
Velmi aktuálním problémem je nedostatek
pitné vody ve studnách v okrajových
částech naší obce. Zastupitelstvo na svém
18. zasedání, které se konalo 18. 9. 2013

schválilo
smlouvu
na
zpracování
projektové dokumentace
vodovodů
v částech „Za dědinou a Ku Těrlicku“.
V této fázi proběhlo jednání s vlastníky
pozemků v části „Za dědinou“, přes jejichž
parcely je zakreslena trasa vodovodu.
Nyní připravujeme jednání s vlastníky
dotčených pozemků v části obce „Ku
Těrlicku“. Všechny vlastníky pozemků,
přes které by vedl vodovodní řád, vyzveme
písemně k dalšímu projednání.

Projekt Mikroregionu

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je nositelem projektu s názvem: „Historie je
součástí kulturní krajiny Reg.č.: CZ.3.22/3.3.06/13.03795. Projekt ve výši 33 128 EUR
řeší opravu drobných sakrálních objektů a památníků obětem 2. světové války a je
realizovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy a spolufinancovaný
z prostředků ERDF v rámci OPPS CZ – PL 2007-2013.
V projektu jsou zapojeny obce Bruzovice, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Soběšovice,
Žermanice a ukončení jeho realizace je stanoveno k 30. 6. 2014. Celkem bude opraveno 8
objektů. Jako výstup projektu bude zpracována publikace o opravených objektech.
Realizací projektu chceme zlepšit technický stav těchto objektů a pozvednout jejich význam
v naší krajině. Partnerem na polské straně je pro nás obec Lodygowice.

V obci Žermanice byla část dotace z tohoto projektu určena na opravu střechy Kaple Narození
Panny Marie. Realizace již proběhla a naše kaple se pyšní krásnou střechou.
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného
od 1. ledna 2014
Voda pitná (vodné) 33,08 Kč/m³ (bez DPH) 38,04 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 30,48 Kč/m³ (bez DPH) 35,05 Kč (vč. 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. 1. 2014, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.

Informace o oznámení záměru "ČS PHM Stáj
MUSTANG s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů a podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
obdržel dne 7. 11. 2013 oznámení zpracované podle přílohy č. 3 uvedeného zákona k záměru
"ČS PHM Stáj MUSTANG s.r.o."
(k. ú. Žermanice)
oznamovatel: Stáj MUSTANG s.r.o., 739 39 Lučina 0152; IČ: 25395131,
který podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v kanceláři Č. B 511 a na odboru životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Frýdek - Místek.
Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu
krajského úřadu.
Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese:
www.kr-moravskoslezsky.cz. odkaz E.I.A., SEA a IPPC, odkaz Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle
zákona Č. 100/2001 Sb., MSK 1807.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí).
Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
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Info z knihovny
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za
práci bývalé knihovnici slečně Tereze
Šipulové, která ukončila tuto činnost
v důsledku studia na vysoké škole.
Novou knihovnicí se stala paní Květoslava
Konrádová. V měsíci říjnu proběhla
modernizace naší knihovny a tím se značně

problematice věnovali značnou pozornost.
Doufáme, že se počet čtenářů v naší obci
zvýší.
O naší paní knihovnici je známo, že je
velmi šikovná v pletení a háčkování. Je
ochotná své zkušenosti z této oblasti předat
dalším občanům, kteří mají zájem se tyto
ruční práce naučit.

rozšířily služby pro naše čtenáře (viz.
zpravodaj č. 3). V minulém čísle jsme této

Hodiny pro vypůjčování knih zůstávají
beze změny.

Hasiči přicházejí
s kampaní varující před
nebezpečnými plyny a
požáry v domácnostech

s únikem plynu se stal v září v bytovém
domě v Havířově - Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy
oxidem uhelnatým vznikajícím při
nedokonalém
spalování
(karmy

Česká asociace hasičských důstojníků
(ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem (HZS)
Moravskoslezského
kraje,
HZS
Olomouckého kraje dlouhodobou kampaň,
varující před stále více hrozícím
nebezpečím požárů a úniku zemního
plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého
v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí
zranění i usmrcení osob při událostech
souvisejících s výbuchem zemního plynu
v domácnostech. V živé paměti máme
poslední dvě „velké“ události v únoru 2013
ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva
měsíce později v Praze, které si vyžádaly
několik mrtvých a zraněných osob.
Poslední případ výbuchu souvisejícího
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v koupelnách, závadné kotle apod.).
Kampaň je také reakcí na obavy občanů
z celé ČR, kteří stále častěji volají na
tísňovou linku hasičů s upozorněním, že
v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika
posledních
šesti
let
(http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně
hovoří
o nebezpečí
a
důležitosti
nepodceňování negativní „role“ plynů
v domácnostech. Počet mimořádných
událostí (únik nebezpečných plynů) stále
roste, stejně tak jako počet zachráněných a
evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky
požárů v domácnostech. Ačkoli počet
požárů v domácnostech za období let 2008
až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich
následky
jsou
alarmující.
Počet
usmrcených osob při požárech v obytných
budovách
v porovnání
s usmrcenými
www.obeczermanice.cz
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osobami při ostatních požárech dosahuje
přibližně 40 %. Počet zraněných osob při
požárech v domácnostech činí téměř 50 %
z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013
vyplývá, že počet osob usmrcených v
důsledku otrav nebezpečným plynem není
tak alarmující jako např. počet úmrtí při
požárech. Je třeba ovšem brát ohled na
vysoké
riziko,
které
při
úniku
nebezpečného plynu hrozí, především
výbuch s následným požárem. Hasiči v
ČR vyjíždějí k událostem s únikem
nebezpečného plynu v průměru jednou
denně!
ČAHD bude informovat v rámci
kampaně prostřednictvím letáků či
podrobnými informacemi na svém webu.
Informativní letáky jsou k dispozici ke
stažení a volnému využití (vytištění)
různými subjekty (obcemi, bytovými
družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou
na
webu
ČAHD:
http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na
stránkách
ČAHD
(www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle

popisu vybraných nebezpečných plynů,
seznamy hlásičů požáru a detektorů
plynů – metanu (zemního plynu), propanbutanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny
o rámcové cenové relace a fotografie a také
o otevřený seznam firem, které je
vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam
je možné doplňovat a upravovat. Tyto
detektory snižují riziko výbuchu či otravy
v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní
na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí
hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění
1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce
listopadu u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji
hasiči v Ostravě seminář pro velká
stavební a bytová družstva a majitele
bytových domů v našem kraji, zaměřený
na zajištění bezpečnosti v domácnostech.
nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje
územní odbor Frýdek – Místek
vrchní inspektor PO

Česká asociace hasičský
h důstojník

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Vánoce na vsi
Mikulášská nadílka
Dne 6. 12. 2013 pořádá OÚ Žermanice a
SK Žermanice Mikulášskou nadílku.
Mikuláš s andělem a možná i s pánem
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pekel nás navštíví v kulturní místnosti
obecního úřadu v 17.00 hodin.
Těšíme se na hojnou účast.
Mikuláš má jistě i letos pro hodné děti
nachystané balíčky plné dobrot.
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při hře na klavír a zpěvu koled. Koncert
začíná v 16.00 hodin v prostorách naší
kaple.

Vánoční osvětlení
Na začátku měsíce prosince bude v naší
obci instalovaná I. etapa vánoční výzdoby.
Doufáme, že se všem bude naše nová
výzdoba líbit.

Rozsvícení
stromu

vánočního

Náš vánoční strom rozsvítíme ihned po
koncertě v 17.00 hodin. Všechny občany
zároveň srdečně zveme na vánoční punč.

Vánoční koncert v kapli
U příležitosti rozsvícení vánočního stromu
proběhne druhou adventní neděli 8. 12.
2013 vánoční koncert pana Jakuba
Pachola. Uslyšíte skladby našich i
zahraničních mistrů a vánočně se naladíme

Vánoční večerní mše
Vánoční večerní mše se uskuteční 24. 12.
2013 ve 21.30 hod. v Kapli Narození
Panny

Marie

v Žermanicích.

Ve dnech od 23. 12. 2013 – 31. 12. 2013 bude Obecní úřad v Žermanicích uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Tříkrálová sbírka 2014
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 2014.
Ve vaší obci Žermanice se během Tříkrálové sbírky vybralo 4 600,-Kč. Úspěch celé akce tedy
závisí na aktivitě lidí, kteří se do sbírky zapojují dobrovolně. Pokud byste měli zájem přidat
se ke koledníkům, ozvěte se místnímu koordinátorovi panu Pavlu Weissmannovi na tel. čísle
725 028 645.
Výtěžek z letošní sbírky byl použit na tato charitní střediska: Charitní pečovatelská služba,
ošetřovatelská služba, Dům pokojného stáří, Centrum odlehčovacích služeb a týdenní
stacionář, Oáza pokoje pro psychicky nemocné, 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 2014 budou použity na
stejná střediska.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
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Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírka

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

INZERCE
Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o,
Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek

Soukromá škola s dvacetiletou tradicí zve zájemce o studium
na Dny otevřených dveří ve dnech 5. 12. 2013, 15. 1. 2014
v době od 11:00 do 16:00 hodin
Studijní obory
79- 41- K/81 gymnázium
(osmiletý studijní cyklus) je určen žákům, kteří
•
ukončili 5. ročník základní školy
•
chtějí své schopnosti dále plně rozvíjet
•
mají zájem o další studium na vyšších odborných a vysokých školách
79 - 41- K/41 gymnázium všeobecné
(čtyřletý studijní cyklus) je určen žákům, kteří
•
ukončili 9. ročník základní školy
•
chtějí dosáhnout úplného středoškolského vzdělání
•
mají zájem o další studium na vyšších odborných a vysokých školách
Nabídka školy
Široké jazykové vzdělání (anglický, německý, španělský, francouzský a ruský jazyk), individuální
přístup v méně početných kolektivech, možnost integrace handicapovaných žáků, individuální
formy studia pro vrcholové sportovce a nadané žáky, konzultační hodiny pro studenty, bezplatné
studium v USA.
Kontaktní adresa: o.kotaskova@seznam.cz Více informací na www.cogfm.cz
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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