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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
oslaví 25 let svého trvání. Koncert

Stavění májky

se uskutečnil 26. 5. v zasedací
Dne 30. 4. 2016 proběhla na místním
fotbalovém hřišti již tradiční akce
- Stavění májky. Letošní májka
vynikala svou pestrostí a hýřila
různými barvami.

místnosti našeho obecního úřadu.
Chtěli

bychom

poděkovat

touto

panu

J.

cestou

Erlebachovi

za umělecký zážitek a skvělou
zábavu.

Koncert Jiřího Erlebacha
První

májovou

uspořádali

neděli

koncert

jsme

Dětský karneval

houslového

Obecní

baviče

a

ve spolupráci se sportovním klubem

Erlebacha.

uspořádal dne 8. května 2016

Ve svém vystoupení nás umělec

karneval pro děti. Letošním téma

provedl různými kontinenty napříč

se neslo ve znamení „Říše hmyzu“.

hudebními styly. Svou show obohatil

Pro děti byly připraveny soutěže,

vtipnými převleky, krásným zpěvem

taneční zábava a také bohatá

i historkami z cest kolem světa.

tombola. Po skončení karnevalu

Koncert měl veliký úspěch a značně

si děti odnesly balíček dobrot.

se protáhl. Diváci si odnesli mnoho

Během celé akce se o občerstvení

pěkných zážitků.

starala p. Elen Kováčková, které

virtuosa,

zpěváka,

cestovatele

Jiřího

V důsledku velkého ohlasu
požádali

pana

Jiřího

jsme

úřad

v

Žermanicích

bychom rádi poděkovali.

Erlebacha

o vystoupení pro Klub důchodců
v Žermanicích, který v letošním roce
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medaile,

Dětský den
V sobotu dne 4. června 2016 se na
místním fotbalovém hřišti uskutečnil
již VI. ročník Žermanické olympiády.
V tento den jsme se proměnili
za pohádkové postavičky Mimoňů.
Po zahajovacím ceremoniálu, složení
slibu soutěžících a rozhodčích, bylo
pro děti připraveno 8 soutěžních
stanovišť.

Při

závěrečném

vyhodnocení

sportovci

obdrželi

diplomy

a

balíčky

se sladkostmi. Této olympiády se
účastnilo

54

dětí.

Věříme,

že

se všem účastníkům naše akce líbila.
Po

skončení

dětské

olympiády

proběhlo již tradiční kácení májky a
smažení vaječiny.
I během konání této akce
o občerstvení

se

starala p. Elen

Kováčková, které touto cestou opět
děkujeme.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 7. zasedání zastupitelstva
obce Žermanice, které se bude konat dne 20. 6. 2016 v 18.00 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 17. 03. 2016
4) Návrh na změnu rozpočtu č. 1 na rok 2016
5) Závěrečný účet obce za rok 2015
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6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
7) Schválení účetní závěrky obce Žermanice k rozvahovému dni 31. 12. 2015
8) Inventarizační zpráva za rok 2015
9) Doplnění zabezpečení rozpočtového opatření
10)Závěrečný účet za rok 2015 – DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady
11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Žermanické
a Těrlické přehrady
12) Plánovaný rozvoj obce v letech 2016 – 2018 (aktuálně připravované a
realizované projekty)
13) Získaná dotace – Dětský klub (vytvoření dvou pracovních míst pro naše
občany)
14) Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene
(služebnosti) – p. Fifeger kNN VB 02
15) Projednání odkupu pozemků p. č. 547/2 a 547/3 v k. ú. Žermanice
16) Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) – Žermanice, Bazger příp.
kNN
17) Různé
18) Diskuse
19) Závěr

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY A JEJICH
REALIZACE
Vážení občané, chtěli bychom Vás v této části zpravodaje stručně
informovat o připravovaných a právě realizovaných projektech.
V uplynulých 6 letech jsme téměř všechny projekty realizovali
za pomoci dotačních titulů a finanční prostředky naší obce jsme
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šetřili, proto si můžeme dovolit realizaci některých dalších
projektů. I v současné době se snažíme v maximální míře získat
finanční prostředky z dotačních zdrojů. Obec naší velikosti je
určitě při realizaci mnohých projektů závislá na získání dotací,
protože bez nich by se tyto projekty realizovat nemohly. Chtěla
bych podotknout, že obec musí vždy při získávání dotací vycházet
z výzev, které jsou aktuální a pro nás dostupné. Pořadí realizace
jednotlivých projektů je závislé právě na těchto výzvách.
V této chvíli se nám podařilo získat dotaci ve výši 1 262 465,- Kč
na Dětský klub.

Dětský klub
Účelem této dotace je zřízení a

Během srpna musíme celý klub

provoz služeb pro děti 1. stupně

zařídit a vybavit. Činnost tohoto

základních škol v době mimo školní

zařízení bude zahájena od září a

vyučování v ČR mimo hlavní město

bude probíhat v pracovních dnech

Prahu. Provoz dětského klubu je

vždy od 14.00 do 18.00 hodin.

určen pro žáky 1. stupně, jejichž

Celková maximální kapacita klubu je

rodiče:

15 dětí. S rodiči dětí bude sepsána

 jsou

vázáni

pracovním

poměrem,
 intenzivně hledají práci – jsou
evidovaní na Úřadu práce,
 studují nebo se rekvalifikují.

smlouva o poskytnutí služeb, která
bude průběžně aktualizována.
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ!
Pouze odpolední svačinky pro děti
si zajistí rodiče sami.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem

Datum zahájení projektu je 1. 8.
2016 a datum ukončení 31. 7. 2018.
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v Žermanicích.

Po

telefonické

Žádáme případné zájemce o tato

domluvě je možné zaslat přihlášku

pracovní místa, aby nám zaslali svůj

e-mailem.

životopis do 18. 7. 2016 poštou na

Během prázdnin proběhnou úpravy
dvou

místností

prvního

patra

obecního úřadu, kde bude zřízen
„Dětský klub“.

dvou pracovních míst pro naše
občany.
Provoz dětského klubu bude zajištěn
pracovníky

nebo

s polovičními

úvazky. Jedná se o následující

e-mailem

na

adresu:

ouzermanice@volny.cz
Po

Velký přínos vidím i ve vytvoření

dvěma

adresu Obecního úřadu Žermanice,

obdržení

životopisů

zájemcům

odeslána

k ústnímu

pohovoru

bude

pozvánka
na

tuto

pracovní pozici.
Podrobné informace dostanete na
obecním úřadě vždy v úřadních
hodinách.

pozice: garant- vedoucí klubu a
vychovatel – asistent.

Vodovod Za dědinou
V současné době probíhá realizace výstavby vodovodu v části obce Za Dědinou.

Vodovod Ku Těrlicku
Obec Žermanice má zájem na
vybudování vodovodního řádu pro
občany v části obce „Ku Těrlicku“.
Po několika návrzích tras a mnoha
jednáních s vlastníky dotčených
pozemků, se nám nepodařilo získat
souhlas všech vlastníků.
Nechali jsme posoudit možnost
vedení vodovodního řádu podél
krajské silnice III/01140. Na základě
zákona o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb. § 36 odst. 2
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Energetické úspory objektu Obecního úřadu Žermanice
Program OPŽP Prioritní osa 5
specifický
cíl
5.1
–
Snížit
energetickou náročnost veřejných
budov a využití obnovitelných zdrojů
energie – výzva č. 19.
V této chvíli čekáme na vyhodnocení
žádosti o přidělení dotace z výše
uvedeného programu.

Dále byla vypsána výzva na
dodavatele k podání nabídky na
realizaci stavby. Jedná se o stavební
úpravy na stávajícím objektu, které
vedou ke zlepšení technických
vlastností obálky budovy.

Projektová dokumentace na chodník
V této fázi se zpracovává projektová
dokumentace na chodník. Probíhá
polohopisné a výškové zaměření,

příprava a odeslání žádostí o
existenci sítí správcům technické
infrastruktury.

Projektová dokumentace na komunitní dům Žermanice
Komunitní dům Žermanice může být
řešen v Integrovaném regionálním
operačním programu, a to ve výzvě
Komunitní domy.
Tato výzva ještě nebyla vyhlášena, a
proto stále nejsou známy podrobné
podmínky.
Za klíčové jsou v každodenním
provozu považovány následující čtyři
aktivity:
• sociální služby,
• volnočasové aktivity/služby,
•kulturní služby a
výchovně/vzdělávací,

• environmentální služby a podpora
jejich využití.
Provozovatelem tohoto zařízení by
byla obec.
Tento projekt v předpokládaném
rozsahu je možné realizovat pouze
za předpokladu získání finančních
prostředků z daného dotačního
titulu.
Zveřejněním výzvy můžeme teprve
vyhodnotit přesně akceptovatelnost
podmínek pro naši obec. Předčasné
závěry jsou unáhlené.

Odvodnění lokality na Pustkách
Zastupitelstvo nechalo zpracovat studii, která se zabývá nejvhodnějším řešením
této problematiky a bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci.

Změna telefonního kontaktu na pronájem sportoviště
Upozorňujeme na změnu telefonního čísla pro objednávání našeho sportoviště.
Tel. č.: 721 237 587
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Dočkají se hutníci předčasných důchodů?
V květnu poslanci schválili novelu zákona o důchodovém pojištění, která zajistí
horníkům z hlubinných dolů dřívější odchod do penze. Podmínkou je
odpracování nejméně 3300 směn v uhelném hlubinném dole nebo 2200 směn
v hlubinném uranovém dole. V případě ukončení práce v hlubinném provozu
kvůli zdravotním komplikacím je to v obou případech ještě o cca 200 hodin
méně. Při splnění těchto podmínek budou moci horníci odcházet do řádného
důchodu o 7 let dříve než je stanovený důchodový věk.
„Novelu bude v nejbližší době projednávat Senát a já k tomuto zákonu nyní
připravuji pozměňovací návrh, který by umožnil dřívější odchod do důchodu
také zaměstnancům těch nejnáročnějších provozů v hutnictví a ocelářství, týkat
by se měl zejména nejvyšších kategorií rizika 3. a 4.“ Říká senátor Petr Gawlas.
„Pravdou je, že moje snaha zatím naráží na spoustu překážek a už nyní je jasné,
že nebude jednoduché ji prosadit. Především ministerstvo financí nechce
o dalších změnách v důchodovém systému ani slyšet a obávají se také
lavinového efektu, který by v případě schválení předčasných důchodů
pro hutníky bezpochyby nastal. Požadavky od zaměstnanců v lesnictví, sklářství
a od dalších profesních skupin by na sebe nenechaly dlouho čekat.“ vypočítává
možné překážky senátor Gawlas.
Na závěr ale dodává „Situace není zdaleka jednoduchá, ale já cítím jako svou
povinnost se o prosazení předčasných důchodů pro hutníky alespoň pokusit. Jak
se totiž zdá, nikdo jiný se jich nezastane. Držte mi proto palce.“
Petr Gawlas
Senátor Parlamentu České republiky
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NE !!! oceli z Číny
„Udělení statutu tržní ekonomiky Číně, kde je výroba oceli bohatě dotována
státem, by bylo jednoznačně špatným rozhodnutím, které by nenávratně
poškodilo nejen české ocelářství ale i českou ekonomiku jako takovou. Já
se proto v žádném případě nenechám přesvědčit o tom, že čínská ocel patří
na evropský trh a budu zásadně proti zrušení vysokých cel pro její dovoz.
To jediné zatím chrání evropské ocelářství od čínské potopy.“ říká senátor Petr
Gawlas.
Na vysvětlenou - Evropská komise musí do konce roku rozhodnout, zda udělí
Číně status tržní ekonomiky, což by značně omezilo možnosti uvalení cel
na dovoz příliš levné čínské oceli. Výsledkem by bylo doslova zaplavení
evropského trhu levnou čínskou ocelí. Že se nejedná o planá slova dokládá fakt,
že roční produkce oceli v celé Unii je cca 170 miliónů tun, kdežto jen samotná
Čína má roční nadprodukci /tj. přebytek, pro který nemá využití/ zhruba ve výši
400 miliónů tun.
„Pokud Evropská Komise Číně s jejich dumpingovými cenami a produkcí bohatě
dotovanou státem status tržní ekonomiky udělí, může se stát de facto hrobařem
celého evropského ocelářství. Jen v našem kraji je ve výrobě oceli zaměstnáno
na 15 tisíc lidí, nemluvě o dalších tisícovkách navazujících profesí. Já jednoduše
nepřipustím, aby tito lidé kvůli hlouposti evropských úředníků přišli o práci“ říká
senátor Gawlas.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli
jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
9 l
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nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30
dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu
– nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Vítání občánků
Dne 19. 6. 2016 v 9.30 hod.
proběhne na Obecním úřadě
v Žermanicích
přivítání
našich

nejmenších občánků do života obce.
Všem rodičům budou zaslány
pozvánky. Těšíme se na Vás!

Turnaj v kopané
V

sobotu

6.

srpna

2016

přijedou opět zpestřit tento den.

proběhne na místním fotbalovém

Nahlásit

se

můžete

přímo

u

hřišti turnaj v minikopané. Věříme,

předsedy sportovního klubu Pavla

že si i fotbalisté z okolních vesnic

Bolloga na tel. 725 786 782.

Víkendové stanování - rozloučení s prázdninami
Víkend 27. - 28. srpna 2016 bude

budou se o nás vyprávět legendy.

patřit již šestému ročníku stanování

Pro malé i velké piráty, krvežíznivé

rodičů

zločince bude připraveno mnoho

na

a dětí. Tato akce proběhne

místním

fotbalovém

hřišti.

soutěží a při večerní stezce odvahy

Letošní rok se s dětmi vydáme do

budeme hledat zakopané poklady.

zlaté éry pirátů. Ovládneme světové

Již nyní se na všechny námořní

moře, přepadneme obchodní lodě a

loupežníky těšíme.

Nohejbalový turnaj
Během měsíce září se uskuteční V.

plakátů. Podrobnosti Vám poskytne

ročník nohejbalového turnaje. Bližší

předseda sportovního klubu Pavel

informace budou vyvěšeny formou

Bollog na tel. 725 786 782.
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Žermanická pouť
Dne 11. 09. se bude konat již VI.
ročník Žermanické pouti. Na
místním fotbalovém hřišti budou
mít všichni návštěvníci již od 10
hodin možnost navštívit zdarma
velké množství atrakcí, které si pro
nás opět připraví firma Aquazorbing.

Bližší informace naleznete na
plakátech i webových stránkách
obce. Jistě si tuto akci nenechte ujít!
Mše svatá se bude konat v 11.00
hod. v kapli Narození Panny Marie.

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
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INZERCE

AUTOMATICKÉ VJEZDOVÉ BRÁNY

Výroba a montáž:
– samonosných posuvných bran
– křídlových bran
– vstupních branek
Akční nabídka
Kompletní sestava posuvné brány s automatickým
pohonem pro montáž svépomocí
20 500 Kč
Kompletní sestava posuvné brány bez pohonu
pro montáž svépomocí
10 900 Kč
Kontakt: Jiří Zeman www.branyzeman.cz
731 067 178

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
Číslo a den vydání: 2/2016, 10. 06. 2016
Evid. číslo periodického tisku: MK ČR E 10441
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