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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Divadelní představení
V měsíci dubnu jsme navštívili divadelní představení „ Jak Harry potkal Sally“, které se konalo
v prostorách Nové scény Vlast ve Frýdku – Místku. Během cesty nás však zastihl přívalový
déšť a zatopil i část hlavní komunikace na Frýdek – Místek. Do divadla jsme stihli dorazit
včas, ale sotva jsme vstoupili do budovy, vypnuli proud. Vypadalo to, že se žádné představení
konat nebude. Po chvíli čekání se světla opět rozsvítila a hra začala. Herci podali skvělé
výkony a všichni jsme se výborně pobavili.

Dětský den
Den dětí letos vycházel na středu, proto jsme se rozhodli uspořádat ho až o 3 dny později,
a to v sobotu 4. 6. 2011. Na fotbalovém hřišti panovala rušná atmosféra již od rána, kde byl
pro děti připraven skákací hrad. V dopoledních hodinách dorazil také poník, na kterém se
svezlo mnoho dětí. Odpoledne čekal účastníky vskutku nabitý program. Členové místního
sportovního klubu a několik dalších nadšenců připravilo pro děti 1. ŽERMANICKOU
OLYMPIÁDU. Vše začalo uvítáním všech závodníků. Proběhl slavnostní ceremoniál, při
kterém závodníci složili slib. Byl zapálen olympijský oheň a zazněla hymna. Připraveno bylo
10 závodních disciplín, kterých se zúčastnily děti různých věkových kategorií. Po ukončení
všech závodů nám nepřízeň počasí na malou chvíli oddálila závěrečný ceremoniál, na kterém
byly závodníkům předány medaile a diplomy. Dětem to ale nevadilo a dobře se bavily. Po
vyhlášení vítězů a rozdání balíčků se sladkostmi proběhlo tradiční kácení májky. Poté se
zapálil táborák a děti si opékaly párky. Následovalo již tradiční smažení vaječiny. Velice nás
potěšila zatím největší účast na této akci. Tato akce proběhla ve spolupráci s Obecním
úřadem, který pro děti přichystal balíčky se sladkostmi. Sportovní klub by rád poděkoval
obecnímu úřadu, sponzorům, členům sportovního klubu i všem rodičům, kteří již od rána
připravovali dětem zázemí a prostory pro jejich soutěže. Velké poděkování patří těm, kteří
se celodenně starali o občerstvení a po ukončení akce pomohli všechno uklidit a uvést do
původního stavu. Na závěr mi dovolte, abych zde jmenoval sponzory této akce, kterými jsou:
Obecní úřad, fi. KamPet, p. Lucie Korbášová, p. Karla Turčínová.
předseda SK Pavel Bollog

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 16. 8. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
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Program
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. 6. 2011
4. Návrh na změnu rozpočtu č. 3 na rok 2011
5. Zápis kontroly hospodaření DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
6. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
7. Smlouva o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky „ Dodávka
elektrické energie a zemního plynu obce sdružené ve svazku obcí Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady, jejich příspěvkové organizace a obchodní společnosti, ve
kterých mají tyto obce obchodní podíl“
8. Schválení výše příspěvku na občana Žermanic pro Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady
9. Informace o výsledku výběru firmy na zakázku: Výstavba vícegeneračního hřiště včetně
zpracování projektové dokumentace
10. Informace o výsledku výběru firmy na zakázku: Oprava umělého povrchu víceúčelového
sportoviště
11. Informace o výsledku výběru firmy na zakázku: Zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na rekonstrukci mostů M - 01, M - 02 a vyřízení stavebního
povolení
12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby
„Žermanice, Lörinc – přípojka NN“
13. Zpracování a podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení z Programu rozvoje venkova ČR
2007 – 2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci
Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí

14. Žermanická pouť
15. Projednání finanční částky na pouťové atrakce
16. Informace o připravovaných akcích
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr

Veřejné osvětlení v obci
Po provedení revize VO jsme zjistili, že se nachází v havarijním stavu a nechali jsme
vypracovat návrh projektu na jeho rekonstrukci. V letošním roce se pokusíme získat finanční
prostředky na jeho rekonstrukci z dotačních titulů. Žádáme občany o případné požadavky na
přidání veřejného osvětlení do lokality, kde je to nutné. Požadavky prosím sdělte nejlépe
osobně ve středu 10. 8. 2011 od 15.00 – 17.00 hod. na OÚ, popřípadě telefonicky ve
stejném termínu. V případě neúspěchu máme vypracovány různé varianty řešení, o kterých
Vás budeme průběžně informovat.
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Přemístění kontejnerů
V důsledku neustálého nepořádku u kontejnerů na zastávce „Na rozcestí“ jsme byli nuceni
tyto kontejnery přemístit do středu obce a na Pustky. Na tuto bezvýchodnou situaci ohledně
shromažďování různých odpadů v okolí kontejnerů upozorňovali občané bydlící
v bezprostřední blízkosti. I když věříme, že tento nepořádek nezpůsobovali občané Žermanic,
museli jsme toto svozové místo zrušit. Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění!
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a
zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý
si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a
spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru. Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče
paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá,
kapalná a plynná paliva musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem
a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády. Revize spalinové cesty se provádí odborně
způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která
je zároveň
- revizním technikem komínů,
- nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
- nově pak revizním technikem spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve
spalinové cestě.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Revizní
zpráva spalinové cesty“). Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O
provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení
kontroly spalinové cesty“).
Pavel Sikora, mobilní telefon: 724 319 736 nebo e-mail:
kominictví.sikora@seznam.cz
Další společností, která se problematikou kominických prací zabývá, je
PTB Services@Technology, s.r.o., Za tratí 539, 739 24 Krmelín,
telefonní kontakt: 775 727 157.

Změna otevíracích hodin na poště v Horních Bludovicích
Vážení občané, Česká pošta Vám oznamuje, že s účinností od 1. 7. 2011 došlo ke změně
otevíracích hodin na poště HORNÍ BLUDOVICE. Nově bude pro Vás pošta otevřena takto:
pondělí
8.00 – 10.00
14.00 – 17.00 hod.
úterý – pátek
8.00 – 10.00
14.00 – 16.00 hod.
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Intervenční centrum Havířov
Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím násilím. Je to
mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském
soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.
Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat svým uživatelům při řešení jejich
krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci
dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu,
tolerance, respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.
V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto Intervenční
centrum v Havířově kontaktovat na adrese: Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle
krytého bazénu), Po - Pá: 8:00 – 16:00 hodin, tel: 596 611 239, pohotovostní mobil
739 500 634.

Upozornění
Prosíme děti, aby neopíraly kola o budovu obecního úřadu, neboť to způsobuje zašpinění i
odpadávání omítky.
Důrazně žádáme všechny řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu středem obce od okálů
k obecnímu úřadu, protože se zde pohybují malé děti.
Upozorňujeme majitelé pejsků, aby při procházce se svými mazlíčky dbali na odstraňování
exkrementů ze společných komunikací a veřejných prostranství.
Obracíme se na všechny občany s prosbou, aby v neděli nevykonávali práce, které způsobují
nadměrný hluk především sekání trávy.
Občané, kteří ještě neposekali své pozemky, žádáme aby tak učinili v co nejkratší době.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Kouřilovým za sponzorský dar v podobě
sladkostí a dalších dobrot, které zakoupili pro naše děti. Tyto drobné odměny budou použity
při nejbližší akci pro děti. Zvláště bychom chtěli poděkovat MvDr. Janě Kouřilové za vzornou
péči o naše čtyřnohé kamarády.

Výstavba vícegeneračního hřiště
V této době připravujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu vícegeneračního hřiště.
Hřiště by mělo sloužit všem věkovým kategoriím od předškolního věku, mladšího a staršího
školního věku až po dospělé jedince a seniory. Na tomto hřišti by se měly nacházet kromě
různých houpaček či kolotoče, zajímavé víceúčelové herní sestavy, lezecká stěna nebo lanová
pyramida a fitness prvky, kde si mohou zacvičit dospělí i senioři. Toto hřiště bude navazovat
na naše fotbalové hřiště, které by mělo sloužit k příjemnému posezení a odpočinku. Rozsah i
množství jednotlivých herních prvků bude odvislý opět od získání dotace. Pokud by se
nepodařila získat, můžeme toto hřiště zrealizovat, avšak v menším rozsahu.
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Víceúčelové sportoviště
Oprava povrchu víceúčelového sportoviště proběhne koncem měsíce srpna a měla by být
dokončena nejpozději do poloviny září. U této opravy jde o demontáž stávajícího povrchu a
montáž nového umělého povrchu. Je nutné provést demontáž i s likvidací stávajícího
povrchu, opravu podkladové vrstvy, položení umělého trávníku s křemičitým vsypem,
lajnování 1x tenis a 1x volejbal. Děkujeme všem sportovcům za trpělivost.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Pozvánka na indiánský víkend
Sportovní klub v Žermanicích uspořádá ve dnech 27. a 28. 8. 2011 INDIÁNSKÝ VÍKEND, který
se uskuteční na místním hřišti. Obřadní přijetí členů do indiánských kmenů začne od 14.00
hod. Letos to bude I. ročník rozloučení s prázdninami. Zveme Vás na tuto akci, která se koná
v závěru dovolených a prázdnin. Čeká nás slavnostní zasvěcení týpí, poklonění se ohni,
doušek ohnivé vody, rozdělíme si indiánská jména a budeme plnit různé úkoly( střelba z luku,
šplh na laně), vyrobíme si indiánské čelenky, korálky, lapače snů, namalujeme se barvami na
obličej a samozřejmě nás čeká cesta za šamanem pro mapu s pokladem. Také bude pro děti
připravena spousta her a soutěží, dorazí i koník. Po náročném dni a večerní stezce za
pokladem nás čeká táborák a poté také nocleh ve stanech. Prosím vezměte si s sebou spací
pytle, karimatky, teplé oblečení na spaní a kdo má možnost i stan. Na všechny malé i velké
indiány se moc těšíme. Nezapomeňte na indiánský oblek jak pro děti, tak pro rodiče. O
občerstvení bude postaráno.

Pozvánka na mistrovství Evropy floristů profesionálů „ Europa cup 2011“
Statutární město Havířov se stane pořadatelem této akce ve dnech 31. 8. – 5. 9. 2011.
Soutěžící z 19. zemí se utkají v šesti soutěžních disciplínách v aranžování květin na dané
téma. Mistrovství se koná každé čtyři roky v jiné evropské zemi. Toto mistrovství bude
doprovázet i mnoho doprovodných programů. Bližší informace najdete na : www.ec2011.eu.

Žermanická pouť
Vážení občané, chtěli bychom Vás již nyní pozvat na 1. Žermanickou pouť, která se bude
konat 11. 9. 2011. Pro děti i dospělé budou připraveny různé pouťové atrakce. Děti se
mohou těšit např. na skákací hrady, nafukovací klouzačky, kolotoč, tvarovací balónky, ze
kterých si mohou nechat vyrobit různá zvířata, postavičky či květiny. Čekají nás také stánky
s dobrotami, cukrovou vatou, ale i dalšími věcmi. Nabízíme možnost malým firmám, které by
chtěly prodávat své výrobky formou stánkového prodeje, aby se přihlásily na OÚ do konce
měsíce srpna.
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Mše svatá proběhne 11. 9. 2011 v 11.00 hod. v kapli „Narození panny Marie“.
U této příležitosti bude vysvěcen i nový kříž, který vyrobil p. Tvrdý. Je to velmi hezká práce a
my mu touto cestou děkujeme.
Obracíme se na všechny občany s prosbou o darování květin i různých druhů přírodnin
vhodných k vytvoření rozmanitých květinových vazeb, které budou použity na výzdobu
kaple. Květiny a ostatní přírodní materiály doručte prosím v pátek 9. 9. 2011 do 16.00 hod.
na OÚ . Zájemce o pomoc na realizaci výzdoby prosíme, aby se nahlásili do konce měsíce
srpna na OÚ telefonicky nebo emailem. Věříme, že se do této akce zapojí mnoho občanů a
my jim za to předem děkujeme.

Pouťová zábava
V sobotu 10. 9. 2011 v 19.00 hod. se uskuteční pouťová zábava. V případě příznivého počasí
proběhne na místním fotbalovém hřišti. Kdyby nám počasí nepřálo, přemístíme se do místní
hospůdky „Pod hrází“. K tanci a poslechu bude hrát živá hudba – nechte se překvapit.

VÝZNAMNÁ JUBILEA V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU

Květoslava Konrádová
Jiřina Štěrbová

Do dalších let pevné zdraví,
každý den důvod k radosti.
Hodně lásky, mnoho štěstí,
úsměv na tváři
a žádné starosti.

Štěpán Kroupa

Vaše zastupitelstvo obce

Miroslav Janáček

INZERCE
Přijďte si zacvičit „Břišní pekáč“
Každá žena si najde něco, co se jí na postavě nezdá a partii, se kterou by chtěla něco udělat –
vypracovat, zpevnit, zhubnout. Jednou z těchto partií je oblast bříška a pro tento problém je
určeno speciální cvičení -BŘIŠNÍ PEKÁČ ( opatřený ochrannou známkou ).Tato lekce je
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specifická a určená především ženám, i když na něj chodí i muži. Jeho velikou předností je, že
nezískáte jen krásné bříško, ale především si posílíte hluboké vnitřní pánevní svalstvo, což
ocení zejména ženy po porodu, starší ženy nebo třeba ty, které trápí potíže s inkontinencí.
Výběr cviků je sestaven tak, aby se při lekci posílily všechny svaly a to několikrát. Na tyto
balanční cviky využijeme váhu vlastního těla nebo balanční náčiní. V žádném případě
neobsahuje zahřívací část aerobního charakteru – Břišní pekáč není aerobic, bodystyling
ani p-class, necvičíme žádné sestavy !! Břišní pekáč je posilovací lekce zaměřená na střídavé
posílení bříška, hýždí, stehen, posílení pánevního dna, hlubokého svalstva – v dnešní době
moderně označovány „svaly coru“ (svaly trupu v oblasti hrudní a krční páteře, oblasti beder,
pánve a kyčlí). Je to cca 29 svalů, které jsou namáhány při držení stability. Vzhledem ke
špatnému držení trupu dochází k hroucení a deformitě středu těla. Budu ráda, když se
potkáme v tělocvičně a společně si dáme „ do těla“. Lenka Vaňková
Rozpis hodin „BŘIŠNÍ PEKÁČ“ a „AEROBIC“
Pondělí :
sudý týden
lichý týden
ZŠ Horní Bludovice 18.00 – 19.00 hod.
aerobic
břišní pekáč
ZŠ Lučina
19.15 – 20.15 hod.
aerobic
aerobic
Úterý:
ZŠ Bruzovice
19.00 – 20.00 hod.
břišní pekáč
aerobic
Středa:
ZŠ Sedliště
19.30 – 20.30 hod.
aerobic
břišní pekáč
Čtvrtek:
ZŠ Lučina
18.00 – 19.00 hod.
břišní pekáč
břišní pekáč
Začínáme 5. 9. 2011 – sudý týden !!! Lenka Vaňková, 606 423 607, vankoval@seznam.cz

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. Kontakt tel:
596 810 741, mobil 603 447 219.
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