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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Dětský karneval
Dne 29. 3. 2014 uspořádal SK Žermanice
společně s obecním úřadem velký
maškarní bál. Na víceúčelovém hřišti bylo
rušno již od rána, kdy členové sportovního
klubu chystali balónkovou výzdobu.
Během odpoledne čekal na děti zábavný
program plný soutěží. Také nás přijeli
navštívit Klauni z Balónkova, kteří se
postarali o skvělou zábavu plnou kouzel a
tance. Před ukončením karnevalu na děti
čekala bohatá tombola a balíčky
s dobrotami. Velmi nás potěšila velká účast
dětí, které si jistě celé odpoledne pěkně
užily. Na závěr bychom rádi poděkovali
sponzorům: FA Kampet, p. Janě Šimšové,
p. Karle Turčínové, pekárně Žermanice, p.
Tomášovi Kouřilovi, p. Evě Pastuškové.

Důchodci na výletě
V měsíci dubnu důchodci oživili svoji
schůzku. Nekonala se v kulturní místnosti
na obecním úřadě, ale vyjeli jsme do okolí.
Vyrazili jsme dopoledne k Těrlické
přehradě, navštívili jsme hotel Fridrich,
kde jsme si všichni dali dobrý oběd.
Po obědě jsme navštívili významné místo,
zvané Źwirkowisko. Váže se k němu
pravdivá událost. Zde 11. září 1932 došlo
k tragédii, při které zahynuli dva slavní
Poláci - pilot por. František Źwirko a
mechanik Ing. Stanislav Wigura, kteří
krátce předtím zvítězili v nejprestižnější
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letecké
soutěži
v Evropě
Callenge
International Avion de Turism. Při cestě do
Prahy na setkání letců však letoun nad
Těrlickem srazila vichřice a stroj se zřítil
do lesa. Oba piloti zahynuli a na místě
tragédie byl letcům postaven pomník.
Den se nám velmi vydařil, nejen že bylo
krásné počasí, ale seznámili jsme se
také s kusem historie našeho okolí.
Za klub důchodců
Řeháková Jana

Den dětí „Bohové
Olympu a bájní řečtí
hrdinové“
Dne 31. 5. 2014 se uskutečnila již IV.
Žermanická olympiáda. Tentokrát pod
názvem „ Bohové Olympu a bájní řečtí
hrdinové“. Na hřišti byl během celého
dopoledne k dispozici skákací hrad, na
kterém se mohly děti pěkně vyřádit.
Odpoledne proběhla již zmíněná
olympiáda formou 10 stanovišť, kde jste se
mohli setkat s deseti různými bohy
Olympu a také si s nimi zasoutěžit. Počasí
nám moc nepřálo, ale i přesto všichni
pokračovali v plnění úkolů. Po vyhlášení
vítězů, předání medailí a diplomů byly
dětem předány balíčky se sladkostmi.
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Smažení vaječiny a
kácení májky
Po tomto sportovním odpoledni jsme
rozdělali velký oheň, již tradičně pokáceli
májku a dali jsme se do smažení vaječiny.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem rodičům,
kteří se svými dětmi přišli, dále členům za
jejich nádherné a originální masky, které
všem navodili tu správnou atmosféru.
Velký dík patří také nájemcům místní
Hospůdky Pod hrází, kteří se na této akci
postarali o občerstvení.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Žermanice Vás srdečně zve na 22. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Žermanice, které se bude konat dne 26. 06. 2014 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 10. 04.2014
4. Návrh na změnu rozpočtu č. 1 na rok 2014
5. Závěrečný účet obce za rok 2013
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
7. Schválení účetní závěrky obce Žermanice k rozvahovému dni 31. 12. 2013
8. Inventarizační zpráva za rok 2013
9. Seznámení se zápisem z kontroly hospodaření DSO Mikroregionu Žermanické a
Těrlické přehrady
10. Projednání návrhu na odkup vodovodu v části obce „ Nad obchodem“ firmou SmWaK
Ostrava a.s.
11. Oprava smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v článku II. bodě 6
12. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v části obce „ Ku Těrlicku“ ( obec
Žermanice a poviní - p. Jaworek Pavel a p. Jaworková Jana, p. Kičmer Drahoslav, p.
Peterek Jaromír a p. Peterkvá Emílie, p. Peterek Josef, p. Erlebachová Romana, p.
Ivičicová Olga, Ing. Mikula Albert, Ing. Mikula Ladislav, p. Scheinder David)
13. Smlouva o dílo na tvorbu GIS obce Žermanice pro rok 2014
14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8013963/1,ŽermaniceKaczur příp. kNN
15. Informace o změně údajů v katastru nemovitostí obce Žermanice
16. Oznámení o opravě chyby v katastru nemovitostí obce Žermanice
17. Projednání možnosti převodu pozemku p.č. 467/3 v k.ú. Žermanice
3 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 2/2014

18. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKOKOM
19. Smlouva o nájmu části pozemku 47/3 v k.ú. Žermanice
20. Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru
21. Pozvánka pro rodiče s dětmi na víkendové stanování
22. Pozvánka na 4. Žermanickou pouť
23. Různé
24. Diskuse
25. Závěr

Ukončení projektu „Historie je součástí kulturní
krajiny Reg.č.: CZ.3.22/3.3.06/13.03795.
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je nositelem projektu ve výši 33 128 EUR, který
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 rámci projektu byly k 30.4.2014 po opravě převzaty v obci Bruzovice – 3 kříže, v obci
Horní Bludovice – socha sv. Jana Nepomuckého, v obci Horní Domaslavice kříž a památník
padlým sovětským vojákům za 2. světové války, v obci Soběšovice – památník padlému
sovětskému vojákovi za 2. světové války a v obci Žermanice oprava střešní krytiny na kapli
Narození Panny Marie. Ukončení projektu je stanoveno k 30. 6. 2014. K danému projektu
bude
zpracována
publikace
o
opravených
objektech.
Realizací projektu jsme zlepšili technický i estetický stav těchto objektů a pozvedli jejich
význam v naší historii i krajině. Partnerem na polské straně je pro nás obec Lodygowice.

Posekání pozemků
vlastníky
Upozorňujeme občany a vlastníky
pozemků, kteří ještě nepokosili své
pozemky, aby tak učinili do 30. 06. 2014.

tříděný odpad. Dále upozorňujeme, že
plastové lahve i kartony je nutno před
vyhozením do kontejneru zmačkat.
Děkujeme!!!

Upozornění
Chtěli bychom požádat občany, aby
udržovali pořádek v okolí kontejnerů na
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www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 2/2014

Skončení platnosti
občanského průkazu –
kdy lze podat nejdříve
žádost?
Dle stanoviska Ministerstva vnitra lze
žádost podat 30 dní před uplynutí doby
platnosti
dosavadního
občanského
průkazu, ale náš KÚ toleruje přijetí žádosti
60 dní předem. V případě občanů se
zdravotním postižením, kteří nemohou
navštívit náš úřad je také možnost pořízení
žádosti o vydání nového OP přímo doma
nebo v zařízení, kde se občan nachází.
V případě zájmu o tuto službu kontaktujte
p. Zdeňku Zátopkovou (tel. 558 609 458).
Jana Tlučková
vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů
Magistrát města Frýdku-Místku
tel. 558 609 455

CO PRO
VÁS
CHYSTÁME
Vodovod „Za Dědinou“
Chtěli bychom informovat občany, že pro
odevzdání příslušné projektové

schází poslední podpis vlastníka pozemku,
přes který má tento vodovod vést.

Vodovod „Ku Těrlicku“
Žádáme všechny občany, kteří chtějí
realizaci vodovodu „Ku Těrlicku“ nebo se
jich tato problematika nějakým způsobem
dotýká, aby se dostavili na veřejné
zasedání dne 26. 6. 2014 v 17.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Memoriál
Korbáše

Otakara

Informace pro fotbalové fanoušky:
Memoriál Otakara Korbáše se uskuteční
2. 8. 2014.

Víkendové stanování
Poslední srpnový víkend 30. – 31. 8. 2014
proběhne již IV. ročník stanování na hřišti.
S prázdninami se rozloučíme formou
ARMY CAMPU. Pro děti to bude jistě
zajímavý zážitek, na který hned tak
nezapomenou. Láká Vás prožít dvoudenní
vojenské cvičení, pestrý program a
nástrahy nepřítele? Tak si Vás dovolujeme
povolat k odvodu do naší vesnice, kde se
naučíme pochodové, fyzické, bojové,
střelecké a taktické technice.
Do campu nastoupíš s hodností vojína a
v průběhu cvičení postupuješ výše ve
vojenské hierarchii. Na všechny vojíny se
již moc těšíme.

dokumentace na stavební úřad nám ještě
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Žermanická pouť
Již nyní Vás srdečně zveme na pouť v naší
obci, která se letos uskuteční dne 14. 9.

2014. Bližší informace naleznete
v následujícím čísle zpravodaje.

Jste mladá rodina, senior v důchodu nebo firma? Chcete snížit své náklady? Zapojte se do
elektronické aukce určené pro domácnosti a firmy z celé České republiky.

Za rok 2013 s námi lidé ve 21 320 domácnostech ušetřili 210 milionů korun.
Stále častěji využívají domácnosti a firmy možnosti agregace poptávky a sdružených nákupů prostřednictvím
elektronických aukcí. A dosahují tak výrazných úspor.
Společnost eCENTRE, a.s., pořadatel elektronických aukcí, připravuje samostatný projekt s názvem „Společně
k úsporám“. Občané a firmy Obce Žermanice se tak mohou již brzy připojit k obyvatelům dalších měst a obcí
v České republice, kterým se podařilo díky elektronickým aukcím uspořit až desetitisíce korun ročně za dodávky
energií.
Mnozí klienti ušetřili v prvních aukcích tohoto roku i více než 20 % svých nákladů na energie, a to i oproti
ceníkovým cenám roku 2014, u kterých byl předvídán a všeobecně oznamován pokles.

94 % domácností, které se zapojily v průběhu minulého roku do e-Aukcí, ušetřilo více
než 20 % svých dosavadních nákladů na soutěžené komodity.
„Výsledky z prvních letošních aukcí ukazují, že tento způsob výběru dodavatele je výhodný pokaždé, protože je

Co je elektronická aukce?
Elektronická aukce funguje jako dražba, ve které však dodavatelé přes internet své nabídky
snižují směrem dolů, a snaží se tak získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování
je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově
soutěží.
postaven na principu sdružené poptávky,“ vysvětluje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE.
Ať už mají dodavatelé jakékoliv ceníkové ceny, když mohou získat celou skupinu klientů a tím velký objem
poptávky, jsou schopni jít s cenou ještě níž.
„Vítězný dodavatel získává větší zakázku a díky tomu je schopen a ochoten nabídnout výhodnější cenu. Navíc
dodavatel tak získává do svého portfolia zákazníků hned několik subjektů najednou,“ doplňuje obchodní ředitel
společnosti eCENTRE René Frydrych.
Města a obce dnes využívají elektronické aukce právě k nákupu dodávek elektřiny a zemního plynu pro své
organizace. Podobná služba pro občany však v České republice donedávna chyběla. Na konci roku 2012 přišel
s touto službou pro občany starosta města Říčany Vladimír Kořen.
„Naším cílem bylo dát dohromady co největší počet domácností a spojit tak poptávku na dodávky elektřiny a
zemního plynu do většího celku. Tento balíček zákazníků pak šel do elektronické aukce společně. Podařilo se
nám něco, čemu jsme ani sami nevěřili. V prvé řadě nás překvapilo, že se spojilo přes 500 domácností, které tak
daly dohromady objem 27 milionů korun. To je už velmi slušný balík, o který pak samozřejmě dodavatelé projevili
zájem,“ uvedl po aukci starosta města Říčany Vladimír Kořen, a dodal, že úspora ve výši 7 milionů korun, které
v aukci bylo dosaženo, vyvolala absolutní nadšení.
Pro obyvatele i firmy je služba zcela ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování aukce nic ani
Obec Žermanice. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-Aukci vyhraje.
Chtějí-li se občané a podnikatelé do elektronické aukce na energie zapojit, je třeba:
aby podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje
práva a povinnosti obou stran.
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aby pořadatelské firmě předali kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu,
včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování energií. U firem, které mají vysoké
napětí, je navíc třeba dodat odběrový diagram.
znát způsob platby záloh, není-li uvedeno ve smlouvě (spojovací číslo SIPO, bankovní účet, apod.)

Kontaktní místo bude otevřeno:
- v prostorách obecního úřadu v Žermanicích
- ve středu 25.6.2014 a v pondělí 30.6.2014 vždy v době od 16 do 18 hodin.
Sběr podkladů bude ukončen 30.06.2014 a elektronická aukce se bude konat na
konci července 2014.
Kontakt na obchodního zástupce společnosti eCENTRE: Ivana Postlerová, Obchodní partner eCENTRE, Tel: +
420 732 810 952, Email:ivana.post@seznam.cz

INZERCE

Postaráme se o vaši zahradu
Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků!
 přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy
 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách
 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí

Nabízíme:

 Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivaci ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy
a selektivními herbicidy).
 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).
 Sadové a jemné terénní úpravy.
 Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace,
zálivku, kácení stromů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).
 Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu.

Provádíme:

 Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování.
 Opravy sekaček a jejich servis.

Vaši zahradu můžeme vybavit:

 Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček.
 Ploty a zídkami.
 Typizovanými dětskými prvky.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek – Místek,
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,
www.tsfm.cz

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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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

VODA TOPENÍ PLYN
JOSEF HLISNÍK
Nabízí tyto služby:

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
výměna rozvodů pitné a užitkové vody,rekonstrukce koupelen,
výměna vodovodních baterií,montáž ohřívačů vody elektrických,
kombinovaných.Plombování bytových vodoměrů.

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:
výměna otopných těles,včetně rozvodů v mědi železe nebo vícevrstvých trubkách.Montáž
podlahového topení včetně pokládky polystyrénu.Montáž kotlů na tuhá paliva-

VIADRUS,ROJEK
PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotlů,plynových spotřebičů,plynových ohřívačů vody,provádění
plynových přípojek od HUP.Zajištění revize.
Dodávka instalačního materiálů,včetně spotřebičů(kotle,bojlery atd.)

mob.607 956 196
hlisnik.vodotopo@email.cz

www.votopl-hlisnik.kvalitne
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