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KRÁTKÉ

HLÉDNUTÍ

Dětský karneval

Velikonoční dílny

Obecní úřad v Žermanicích ve spolupráci
se
Sportovním
klubem
Žermanice
uspořádal dne 31. 3. 2012 maškarní bál pro
děti. Letos se konal v kulturní místnosti
obecního úřadu. Maškarní ples zahájila
přehlídka nápaditých masek. Byly zde
zastoupeny různé věkové kategorie
a nejmladší účastník karnevalu měl sotva
jeden rok. Po hodině radovánek, tance
a zábavy nás navštívil i kouzelník. Toto
vystoupení se líbilo nejen dětem, ale i nám
dospělým.

V dubnu proběhl již 2. ročník
velikonočních dílen. V letošním roce jsme
si vyzkoušeli další techniky zdobení
kraslic, zaměřili jsme se na výrobu
dekorativních květin z papíru. Krásné byly
nové motivy velikonočních přání. Velký
úspěch sklidila nová technika zdobení
kraslic pomocí kytiček, které jsme
vytlačovali raznicemi.

Po ukončení představení byla pro všechny
děti připravena bohatá tombola a balíček
dobrot na cestu domů. Děkujeme všem za
hojnou účast a budeme se těšit na další
dětský karneval. Chtěli bychom poděkovat
sportovnímu klubu za pomoc s přípravou a
realizací této akce.

Pinpongový turnaj
Dne 21. 4. 2012 si pro Vás SK Žermanice
připravil turnaj ve stolním tenise.
Vzhledem k malé účasti soutěžících se
turnaj zrušil. Náhradní termín sportovní
klub stanovil na podzim. Přesné datum se
dozvíte v dalším čísle našeho zpravodaje.

Pálení čarodějnic a stavění májky
Dne 28. 4. 2012 uspořádal SK Žermanice pálení čarodějnic. Tento
den byl skvělou zábavou pro děti, které soutěžily v různých
disciplínách na jednotlivých stanovištích. Svou účastí nás potěšily
také zasloužilé čarodějnice. Postaraly se o všechny malé čaroděje
a čarodějky. Po ukončení sportovních disciplín a splnění všech
čarovných úkolů nás navštívila začínající zpěvačka Nela Skárková,
která si pro nás připravila malý koncert. Moc se nám líbily i výtvory
všech dětí, které vyráběly čarovnou bylinu.
2 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 3

Některé děti pracovaly s takovým zaujetím, že jich vyrobily hned několik. K večeru muži
postavili májku, která byla letos hodně pestrá a originální svým vzhledem. V pozdních
hodinách byla upálena čarodějnice. Večerní hodování začalo opékáním párků. Všichni jsme si
na nich pochutnali. Všem, kteří se na této akci podíleli, sportovní klub děkuje.

Nohejbalový turnaj

Dětský den

V sobotu 19. 5. 2012 proběhl
1. ročník nohejbalového turnaje.
Tohoto turnaje se zúčastnilo

V sobotu 2. 6. 2012 se na místním fotbalovém
hřišti uskutečnil dětský den. Na oslavu tohoto dne
jsme připravili již 2. ročník sportovní olympiády.

5 družstev. Místní muži vytvořili
dva týmy a další tři týmy vytvořili
muži z okolních vesnic. Na prvním
místě se umístilo družstvo hráčů
z Lučiny. Na druhém místě se
umístilo družstvo Adama Kielara
a na třetím místě se umístilo
družstvo Tomáše Kouřila. Naši
členové sportovního klubu se
umístili na krásném 5. místě.

Letos se hřiště proměnilo v pohádkovou říši
a navštívily nás pohádkové bytosti. Na každém
stanovišti čekala na děti pohádková bytost, která
jim vysvětlila danou disciplínu. Děti se tak mohly
setkat třeba s Kocourem v botách, Šmoulinkou,
vodníkem, princeznou, Pipi dlouhou punčochou,
Karkulkou, ježibabou, čertem, vílou, Popelkou
a královnou. Této olympiády se účastnilo mnoho
dětí a my pevně věříme, že se všem líbila.
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Aktivity klubu důchodců za 1. pololetí letošního roku
Náš klub důchodců se schází již tradičně
pravidelně každou první středu v měsíci.
Popřáli jsme našim oslavencům, kteří měli
narozeniny. Protože jsou v klubu ženy,
v březnu jsme společně s muži oslavili
Mezinárodní den žen. Paní předsedkyně
zajistila malé občerstvení a přítomni muži
obdarovali všechny ženy květinou.

poděkovat paní starostce za možnost
využití kulturní místnosti obecního úřadu.
Tímto činnost klubu důchodců nekončí, do
konce roku máme naplánované další akce,
o kterých budeme občany Žermanic opět
informovat.

V sobotu 10. 3. 2012 se čtyři ženy
zúčastnily veselého představení Mrazík,
které nastudoval a předvedl Klub žen
z Horních
Domaslavic.
Součástí
představení bylo i napodobení populárních
zpěváků, které sklidilo nemalý úspěch.
Účastnice zhodnotily celou akci jako
krásný počin domaslavických žen, kterým
kulturně pobavily nejen sebe, ale i širokou
veřejnost.
Poslední akcí v prvním pololetí letošního
roku byla výstavka ručních prací našich
šikovných žen v kulturní místnosti
obecního úřadu. Na zahájení výstavky
přišla naše paní starostka a místostarostka
a v přípitku nám popřály úspěch a hodně
návštěvníků. Naše ženy předvedly pletené
a háčkované oblečení, ubrusy a jiné
doplňky. Předvedly velmi pěkné dekorační
předměty jako obrázky, keramiku a jiné
předměty. Přišlo se podívat velmi málo
občanů Žermanic, bylo to způsobeno také
tím, že výstavka nebyla otevřená
i o víkendu. Pokud se podobná akce bude
pořádat příště, využijeme získaných
zkušeností. Na závěr bychom chtěli
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 28. 6. 2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 3. 2012
Návrh na změnu rozpočtu č. 1 na rok 2012
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Obnova
veřejného osvětlení
Informace o podmínkách pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z ministerstva
pro místní rozvoj – Rekonstrukce Kaple Narození P. Marie
v obci Žermanice – 1. etapa
Pronájem restaurace „Pod hrází“
Pronájem hasičské zbrojnice
Informace o záměru pronajmout nebytové prostory v budově obecního úřadu
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu umístění
a realizace stavby – Žermanice Králová, přípojka NN, číslo IP-12-8012271/1
Informace ke smlouvě o budoucí smlouvě o věcném břemeni pro připravovanou
stavbu nové sloupové trafostanice, kabelové vedení VN a NN
Smlouva o zřízení věcného břemene – Žermanice, Lörinc – přípojka NN, číslo
stavby IP-12-8009276
Řešení havarijního stavu zanesené kanalizace na pozemcích parc. č. 312/2 a 306/1
v případě dešťů
Zpráva kontrolního a finančního výboru
Informace o připravovaných kulturních a sportovních akcích
Různé
Diskuse
Závěr
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Obnova veřejného osvětlení
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém
24. zasedání dne 6. 6. 2012 usnesením číslo 24/2110
rozhodlo o přidělení dotací v rámci programu „Rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2012“.
Na základě přidělené dotace na realizaci našeho projektu v rámci tohoto programu nám byla
zaslána k podpisu smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Výše
přidělené dotace je stanovena na maximální částku 500 000,- Kč účelově určenou k úhradě
uznatelných nákladů projektu. Odhad celkových uznatelných nákladů projektu činí
1 048 525,- Kč, jak je uvedeno v nákladovém rozpočtu projektu. Minimálně 47,9 %
celkových uznatelných nákladů uhradí příjemce tj. naše obec.
Pokud budou skutečné celkové uznatelné náklady projektu nižší než celkové předpokládané
uznatelné náklady, procentní podíl dotace k těmto nákladům se nemění, to znamená, že naše
obec obdrží 47,9 % celkových skutečných uznatelných nákladů a konečná výše dotace se
úměrně sníží.

Rekonstrukce Kaple Narození Panny
Marie v obci Žermanice – 1. etapa
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Žádost o dotaci na tuto rekonstrukci jsme podali na
ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci projektu bude
provedeno podřezání a izolace obvodového zdiva proti
zemní vlhkosti. Dále bude provedena výměna oken,
venkovních a vnitřních dveří a rekonstrukce kůru.
Předběžné náklady na tuto rekonstrukci činí
572 796,- Kč, z toho přidělená dotace by činila
400 000,- Kč.

Dotace
Moravskoslezského
kraje na realizaci
nového územního
plánu
Na
realizaci
nového
územního plánu nám byla
schválena dotace ve výši
159 900,- Kč.

V následujících měsících nás očekává spousta práce a to v podobě kompletní rekonstrukce
veřejného osvětlení a částečné rekonstrukce Kaple Narození P. Marie. Nezapomněli jsme ani
na dětské hřiště. Na hřiště jsme bohužel dotaci nezískali, hledáme stále finanční zdroje na
jeho vybudování.
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Kola pro Afriku
„Jsou na světě místa, kterým se můžeš
přiblížit jen pěšky nebo na kole. V Africe
jsou pro děti obtížně dostupné i školy.
Darováním opotřebovaného jízdního kola
můžeš i Ty změnit život dítěte v Africe.“
Dostat se do školy v Africe, v malé zemi
Gambii, je mnohdy velmi nesnadné.
Většina dětí do školy chodí pěšky, některé
kvůli velkým vzdálenostem zůstávají
doma. Díky charitativním projektům
v posledních letech přibývá dětí, které se
KE VZDĚLÁNÍ dostávají NA KOLE.
Právě kolo umožňuje dětem překonávat
velmi dlouhé vzdálenosti.

Kolo znamená v Africe cestu ke vzdělání,
vzdělání představuje cestu ke svobodě, ke
svobodě rozhodování o svém životě,
o svém zítřku.

Pokud máte kolo, které již nepotřebujete, darujte jej prosím dětem v Africe. Nejbližší sběrné
místo je v Soběšovicích po dohodě na telefonu 721 796 805 nebo 602 735 919.
Další odběrná místa a informace k této akci naleznete na stránkách www.kolaproafriku.cz

Knihovna
Otevírací doba v knihovně je každé úterý od 15.30 – 18.00 hod. a také každou
první středu v měsíci od 16.30 – 17.30 hod.
Novou vedoucí knihovny je slečna Tereza Šipulová.
V měsíci září připravujeme pro všechny děti velkou pohádkovou soutěž, která se uskuteční
v prostorách naší knihovny. Pro naše dospělé čtenáře chystáme na podzim zajímavou besedu.
Bližší informace se dozvíte v příštím čísle našeho zpravodaje.
V důsledku přesné evidence našich čtenářů, chceme požádat o registraci všech občanů, kteří si
vypůjčují knihy z knihovny (každý čtenář by měl mít svůj čtenářský průkaz).
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Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
k parkovacím průkazům
dosavadní označení do automobilu se
symbolem invalidního vozíku

nová parkovací karta pro osobu těžce
zdravotně postiženou

Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje, že pro osoby se zdravotním postižením byl
v roce 2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení
O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou používat pouze do
ukončení jejich platnosti, tedy do 31. 12. 2012!!!
Proto je nutné provést výměnu včas. K datu 31. 5. 2012 je zatím vydaných pouze 600 nových
parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba přibližně za stejné časové období vyměnit ještě
kolem 2400 původních označení. V současné době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez
čekání. K závěru roku lze předpokládat, že se vyřizování parkovacích průkazů nepříjemně
protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čekací dobou!
Jaké doklady je nutné mít s sebou?







občanský průkaz
průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)
1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli)
rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zákonný zástupce)
listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka (pokud je ustanoven
opatrovník)
 přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu + lékařské potvrzení
o této skutečnosti
Kde se výměna provádí?
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Ordinace všeobecného lékařství Lučina
MUDr. Petr Karpeta, IČO: 49562606
sestra Alena Vojkovská
tel: 558 689 115
provozní hodiny bez přítomnosti
ordinační hodiny
lékaře
telefonická
7.00 – 12.00
14.00 – 15.00
konzultace
PONDĚLÍ
pouze pro
12.30 – 14.00
objednané
pacienty
telefonická
7.00 – 12.00
13.00 – 14.00
ÚTERÝ
konzultace
pouze pro
telefonická
objednané
konzultace,
14.00 – 18.00
13.00 – 14.00
STŘEDA
pacienty a
objednání
akutní případy
návštěv
telefonická
7.00 – 12.00
13.00 – 14.00
ČTVRTEK
konzultace
telefonická
SOBĚŠOVICE
konzultace,
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00
– penzion
objednání
PÁTEK
návštěv
9.30 – 12.00
LUČINA
Upozornění: Zápis posledního pacienta 30 minut před ukončením ordinačních hodin.
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Zájezd FLORIA KROMĚŘÍŽ 2012

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás
pozvat na slibovanou prodejní výstavu
FLORIA VĚŽKY do Věžek u Kroměříže.
Jedná se o zahradnickou prodejní výstavu,
kde si můžete prohlédnout i nakoupit
spoustu krásných rostlin, keřů, stromků.
Vystavuje se zde např. zahradní nábytek,
krby a další příslušenství do našich zahrad.
V areálu výstaviště je si možno zakoupit
občerstvení v podobě grilovaných specialit,
sladkostí, frgálů apod. a dalšího jídla i pití.

výstaviště v Kroměříži
podzimní výstava.

proběhne

až

Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili
na tento zájezd nejpozději do 12. 7. 2012.
Přihlásit se můžete osobně v úředních
hodinách obecního úřadu, mailem nebo na
těchto telefonních číslech: 596 421 017,
724 180 355, 724 180 344.
Informace k zájezdu: Sraz všech účastníků
bude
v 6.45 hod.
před
obchodem
v Žermanicích. Doprava je zcela zdarma.
Vstupenku na výstaviště si hradí každý
sám po příjezdu na místo. Pro Váš nákup
rostlin jsme zajistili autobus s velkým
úložným
prostorem,
kde
můžete
nakoupené rostliny přepravit.

Chceme upozornit, že letošní letní výstava
proběhne ještě v prostředí starého areálu.
V prostorách
nově
vybudovaného
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Plánovaný výjezd z Věžek je kolem
17.00 hod. V Žermanicích bychom měli
být kolem 19 hodiny večerní.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši
hojnou účast!
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Fotbalový
turnaj

Víkendové
stanování

Žermanická
pouť

Dne 4. 8. 2012 se jako
každý
rok
uskuteční
Memoriál
Otakara
Korbáše. Veškeré další
informace
budou
zveřejněny na plakátech.

Pomalu se chýlí školní
rok ke konci a my už
myslíme
na
konec
prázdnin. Dne 25. 8. 2012
proběhne
rozloučení
s prázdninami. Letos to
bude již 2. ročník. Máte-li
touhu prožít s námi konec

I v letošním roce pro Vás
připravujeme 2. ročník
Žermanické pouti, proto si
určitě rezervujte svůj
volný čas na 8. 9. 2012.
Bližší informace budou
zveřejněny v dalším čísle
Žermanického

prázdnin,
vydejte
se
s námi do říše zvířat.
Prožijeme opět víkend
plný her, soutěží a nového
poznání.

zpravodaje.

Významná jubilea v měsíci květnu, červnu a červenci
JAROSLAV PLÁNIČKA
DRAHOMÍR HÝŽA
EVA ŠTENCLOVÁ
MARTA KUNČICKÁ

Dáváme Vám tuto růži, přicházíme přát.
Ať se stále usmíváte a každou starost překonáte.
Ať zdraví slouží do sta let a u nohou Vám leží svět.
Ze srdce přeje Vaše zastupitelstvo

11 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 3

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ SDH
HORNÍ BLUDOVICE
Jako ve většině sborů mají mladé hasiče, tak je tomu
i u nás v Horních Bludovicích. Činnost kroužku je
obnovena od září roku 2009. Schůzky se letos konají na
hasičárně, každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod.
Činnost kroužku je zaměřena na tyto oblasti:
 Požární výchova
 Ostatní výchova
Požární výchova: V této oblasti se zaměřujeme především na výchovu dětí v oblasti požární
tématiky. Všechny naučené znalosti a dovednosti pak využijí ve hře PLAMEN. Cílem hry je
soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní činnost dětí se zájmem o požární ochranu.
Vyhlašovatelem soutěží hry PLAMEN je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Také se účastníme různých soutěží v požárním útoku, štafet a jiných, mimo hry
PLAMEN.
 Znalost uzlů
 Topografické
značky

 Zdravověda
 Práce s buzolou
a mapou

 Orientace v terénu
 Fyzická zdatnost
 Požární bezpečnost

Ostatní činnosti: Aby děti, měly i nějakou zábavu, hrajeme různé hry, výtvarné činnosti.
Dále v dětech pěstujeme kladný vztah k přírodě. Každoročně uskutečňujeme různé výlety –
muzea, bazén, výlety na hory, stanování, a pokud rodiče dovolí tak i na více dní. Během roku
připravujeme karnevaly, pálení čarodějnic, dětský den a jiné (při každém výletě a soutěžích je
nutno mít s sebou průkazku pojišťovny).
Moc se na všechny mladé hasiče i ostatní děti těšíme!
Členské příspěvky se platí každý kalendářní rok a to ve výši 100,- Kč pro OSH (Okresní
sdružení hasičů). Poplatek za kroužek je 100,- Kč na školní rok.
A co si vzít s sebou na schůzku? – Hlavně oblečení které se může zašpinit, pití, tužku, menší
blok, uzlovačku. V případě nácviku s hadicemi a vodou i náhradní oblečení.
Lucie Orságová, tel.: 731 162 893
orsagovalucka@seznam.cz

Katka Urbančíková, tel.: 777 060 457
urbancikova@email.cz

Více na http://sdh-bludovice.webnode.cz/mladi-hasici-akce/
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Výzva pro členy Honebního společenstva Lučina,
Soběšovice, Žermanice
V průběhu měsíce října 2012 zakoupí honební společenství lesní stromky k výstavbě.
Pokud mají členové společenstva o tyto stromky zájem (jejich počet je závislý na velikosti
pozemků), přihlaste se do 30. 6 2012 u starosty honebního společenstva p. Kunčického,
Lučina č.p. 200, tel.: 608 620 786, email: kuncicky@seznam.cz.
Za Honební společenství Lučina, Soběšovice, Žermanice: Otmar Kunčický – starosta
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.
Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219
INZERCE

Máte už zajištěný Váš majetek?
Je zajištěn správně?
Pro Vaši obec mimořádná nabídka:
 Bezplatné poradenství v oblasti pojištění:
 nemovitostí
 domácností
 odpovědnosti z občanského života
 motorová vozidla
 životní pojištění
 Navíc možnost získat mobilní telefon Samsung Galaxy Mini ZDARMA!
 Sleva až 20% na smlouvu
Nemusíte nikam chodit!!!
Stačí zavolat na tel. číslo 777 735 293
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Kamil Janošík
Žermanice 59
Výhradní pojišťovací poradce České pojišťovny
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