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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
ZA SPORTOVNÍMI
A SPOLEČENSKÝMI AKCEMI
LOŇSKÉHO ROKU 2012
Únor 2012: Žermanický bál
V

hospůdce

Pod

hrází

jsme

uspořádali

V letošním roce se nám ples

2. žermanický bál. Po zahájení plesu paní starostkou
následovalo několik vystoupení. Předvedla se nám
taneční škola Just Dance, která zatančila ukázky
různých tanečních stylů. Úderem 22.00 hod. nám

nepodařilo zrealizovat, a proto
připravujeme taneční a kulturní
večer, jehož termín bude upřesněn
a pozvánku dostanete do Vašich

přišli zatančit opravdoví mistři. Jednalo se o
juniorský taneční pár, který předvedl show
společenských tanců. O taneční vyžití se postarala
skupina Evyband. Prožili jsme veselý večer plný
tance a dobré zábavy. Třešničkou na dortu byla i
bohatá tombola.

schránek. Většina občanů chce
ples realizovat v místě bydliště,
ale prostory naší restaurace nám
to bohužel neumožňují. Budeme
se v budoucnu zabývat možností
vybudování kulturního zázemí pro
naši obec.

Únor 2012: Vítání občánků

Únor 2012: Vernisáž obrazů pana
Ivo Nováka

Od února roku 2012 jsme se rozhodli, že budeme
vítat nové občánky do života naší obce u nás
v Žermanicích. Naše obec se rozrostla o 3 děvčata
a 3 chlapce. Důkladně jsme se na tuto akci
připravovali a mile nás překvapila plná kulturní
místnost. K pěknému průběhu přispělo vystoupení
školáčků z Horních Bludovic a rovněž krásné
hudební vystoupení paní Fišerové a Mokrošové.
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V prostorách obecního úřadu
proběhla výstava výtvarných děl
pana Ivo Nováka. Autor těchto děl
zahájil výstavu krátkou besedou s
občany. Jeho obrazy zdobí téměř
celý OÚ ještě dnes.
www.obeczermanice.cz
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Březen 2012: Dětský karneval
SK Žermanice ve spolupráci s OÚ
uspořádal pro naše děti maškarní ples,
který proběhl v kulturní místnosti obecního
úřadu. Karneval byl obohacen návštěvou

kouzelníka. Po ukončení představení byla
pro všechny děti připravená bohatá
tombola a balíček dobrot na cestu domů.

Duben 2012: Velikonoční dílny
V tomto ročníku velikonočních dílen jsme si vyzkoušeli další techniky zdobení kraslic.
Zaměřili jsme se na výrobu dekorativních květin z papíru, malování váziček a velký úspěch
měla i výroba velikonočních přání.

Duben 2012: Stavění májky a pálení čarodějnic
SK Žermanice uspořádal již tradiční akce -

Na této akci zazpívala nadějná začínající

pálení čarodějnic a stavění májky. Tento
den byl skvělou zábavou nejen pro
dospělé, ale i pro děti, které soutěžily v
různých sportovních, výtvarných i jiných
disciplínách.

zpěvačka Nela Skárková, která si pro nás
připravila malý koncert. K večeru muži
postavili májku a v pozdních hodinách
byla upálena čarodějnice.

Květen 2012:
Nohejbalový
turnaj
V tomto měsíci proběhl první
ročník nohejbalového turnaje,
který uspořádal SK Žermanice.
Tohoto turnaje se zúčastnilo
5 družstev.
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Červen 2012: Dětský den
OÚ opět ve spolupráci se sportovním klubem
připravil na místním fotbalovém hřišti dětský den.
U příležitosti této oslavy proběhl již 2. ročník
sportovní olympiády. Hřiště se proměnilo
v pohádkovou říši a navštívily nás pohádkové
bytosti. Této akce se účastnilo mnoho dětí a měla
velký úspěch.

www.obeczermanice.cz
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Červen 2012: Kácení
májky a smažení vaječiny
Po ukončení dětských radovánek, muži
pokáceli májku a všichni jsme se společně
věnovali přípravě večeře v podobě smažení
vaječiny. Vaječina byla skvělá a moc jsme
si na ni pochutnali.

Srpen 2012: Memoriál
Otakara Korbáše
SK Žermanice uspořádal Memoriál
Otakara Korbáše. V tomto roce se ho
účastnila 3 družstva. Vítězný pohár si
odvezli fotbalisté z Bruzovic. Naše
mužstvo vybojovalo 2. místo.

Červen 2012: Výstavka
ručních prací
Klub důchodců Žermanice uspořádal
v prostorách kulturní místnosti obecního
úřadu výstavku ručních prací. Šikovné
ženy předvedly pletené a háčkované
oblečení, ubrusy, obrázky a jiné předměty.

Srpen 2012: Zájezd
Floria Věžky
Zájezd na tuto výstavu jsme neuskutečnili
v důsledku malého zájmu ze strany
občanů.

Srpen 2012: Rozloučení s prázdninami
Na sklonku prázdnin uspořádal sportovní klub již 2. ročník stanování rodičů a dětí na místním
fotbalovém hřišti. Na uvítanou bylo pro děti i dospělé připraveno překvapení v podobě
malování na obličej. Účastníky čekalo odpoledne plné her a dobrodružství. Tento víkend se
velmi vydařil a jistě si ho všichni bez rozdílu věku užili.

Září 2012: Mše v kapli Narození Panny Marie
V loňském roce bylo náročné připravit kapli na slavnostní mši, protože ještě probíhalo
dokončování I. etapy rekonstrukce. Na této mši poděkoval pan farář zastupitelstvu za obnovu
a zkrášlení interiéru kaple.
4 l
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Září 2012: Žermanická pouť
V září loňského roku jsme opět uspořádali
Žermanickou pouť, kde byla připravena
spousta atrakcí, na kterých se mohly
vyřádit děti zdarma během celého dne.
Velké oblibě se těšil řetízkový kolotoč a
mnohé děti zaujala také manéž.

O občerstvení se postarali manželé
Chovancovi.
Připravili
grilované
speciality, párky a mražené dobroty.
Pochopitelně zde nechyběly ani jiné stánky
plné lákadel. Večerní zábavu nám zpestřilo
karaoke.

Říjen 2012: Halloween
Na konci října se sešli účastníci Halloweenu ve strašidelných oblecích před Obecním úřadem
v Žermanicích. I přes nepřízeň počasí se vydal Halloweenský průvod doprovázený
osvětlenými lampióny pod hráz přehrady. Po návratu jsme se shromáždili v kulturní místnosti,
kde byl pro děti připraven další program.

Prosinec 2012: Mikulášská nadílka
V prosinci uspořádal OÚ se Sportovním
klubem Žermanice pro naše děti již
tradiční mikulášskou nadílku. Mikuláš
tentokrát zavítal přímo do kulturní

místnosti za doprovodu anděla a dvou
čertů. Všechny děti měly pro ně připravené
básničky a písničky. Po svých výkonech
byly odměněny velkým balíčkem dobrot.

Prosinec 2012: Rozsvícení vánočního stromku
Po ukončení mikulášské nadílky jsme se všichni shromáždili před Obecním úřadem ke
slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku.

Prosinec 2012: Výstavka vánočního cukroví
Klub důchodců naší obce uspořádal výstavku vánočního cukroví. Občané mohli shlédnout
různé druhy vánočního cukroví a ocenit zručnost členek klubu důchodců.
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Prosinec 2012: Vítání
občánků

Prosinec 2012:
Vánoční večerní mše

V prosinci opět proběhlo vítání malých občánků
do života naší obce. Slavnostní atmosféra byla
ještě umocněna přicházejícími vánočními svátky.
Děti ze ZŠ a MŠ Horní Bludovice nám
předvedly své kulturní pásmo, které doplnila
paní Mokrošová svým krásným zpěvem.
Na památku miminka dostala hezké jídelní
soupravičky.

Na Štědrý večer se u nás v kapli
Narození Panny Marie konala
vánoční večerní mše, která měla
velmi poutavou atmosféru. Všichni
návštěvníci mše si společně zazpívali
mnoho vánočních koled a písní. Tato
mše se těšila hojné účasti.

ZPRACOVANÉ PROJEKTY
A ŽÁDOSTI O DOTACE
ZA ROK 2012
Rekonstrukce kaple Narození Panny Marie v obci
Žermanice – 1. etapa
Na tuto rekonstrukci kaple se nám podařilo
získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj. Při realizaci byla provedena
injektáž
kamenného
zdiva
kaple
provedením injektážních vrtů s použitím
injektážního krému. Dále došlo k výměně
4 kusů oken, 2 kusů venkovních a 1 kusu
vnitřních dveří. Důležitou součástí
rekonstrukce byla demontáž dřevěného
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kůru, kontrola stavu nosných trámů,
provedení hloubkové impregnace proti
dřevokazným houbám a škůdcům a také
výroba a montáž nové podlahy, zábradlí,
schodiště a lavic včetně impregnace
a povrchové úpravy. Tato rekonstrukce
kaple výrazně přispěla k vylepšení
technického stavu i estetického vzhledu
naší kaple.

www.obeczermanice.cz
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Obnova veřejného osvětlení v Žermanicích
Na obnovu veřejného osvětlení v obci se
nám podařilo získat finanční prostředky
z Moravskoslezského kraje.
Dne 1. 10. 2012 byla zahájena realizace
projektu „Obnova veřejného osvětlení
v obci Žermanice“. Veřejné osvětlení již
bylo velmi zastaralé a nacházelo se dle
revizní zprávy v havarijním stavu.
Rekonstrukce VO začala demontáží
starých svítidel, stávající vedení bylo

vyměněno za nový izolovaný závěsný
kabel v celkové délce 6950 m. Dále
proběhla výměna 38 kusů stávajících
svítidel za nová, nově bylo nainstalováno
19 kusů svítidel, rovněž byla provedena
výměna konzol. Obnova veřejného
osvětlení značně přispěla k bezpečnosti
všech občanů obce Žermanice i sousedních
obcí a také k bezpečnosti silničního
provozu.

Zřízení dětské klubovny pro trávení volnočasových
aktivit a materiální vybavení knihovny
Na tento projekt se nám nepodařilo získat dotace.

Příprava podkladů pro podání žádosti o výstavbu
vícegeneračního hřiště
V uplynulém období jsme již 2 krát žádali
o dotaci na realizaci vícegeneračního

nových podkladech pro podání žádosti o
dotaci. Podání žádosti o dotaci na tento

hřiště. Veškeré podklady byly podány
přesně a včas, i přesto nebyl náš projekt
vybrán. V prosinci jsme začali pracovat na

projekt již proběhlo v měsíci únoru 2013.
Tento projekt podáváme již po třetí, tak
snad budeme mít štěstí.
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 21. 3. 2013 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)
20)
21)
22)
23)

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 12. 2012
Návrh rozpočtu na rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Inventarizační zpráva za rok 2012
Pronájem restaurace pod hrází
Seznámení se zápisem z kontroly hospodaření DSO Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady
Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
s ČSAD Frýdek-Místek
Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
s ČSAD Havířov
Smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – Žermanice, Králová příp. kNN IP-128012271/3 – pozemek p. č. 398/1
Projednání o zpracování znaleckého posudku na odkoupení pozemků v obci
Žermanice od Zemědělského podniku, s. p. v likvidaci
Změny odměn zastupitelstva
Projednání individuální žádosti na 1. změnu územního plánu obce Žermanice
Informace o územním rozhodnutí a stavebním povolení na kabelové podzemní vedení
VN 22kV, kabelové podzemní vedení NNk 0,4 kV DTS 22/0,4 kV, Horní Bludovice –
Žermanice na Pustkách
Informace o podaných žádostech o dotaci: Rekonstrukce střechy na Kapli Narození P.
Marie a výstavba dětského hřiště
Žádost SK Žermanice o sponzorský dar na dětský karneval
Žádost SK Žermanice o finanční úhradu pronájmu skákacího hradu na Den dětí
Úhrada kulturního vystoupení pro děti
Různé
Diskuse
Závěr
8 l
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Povinnost uhradit místní poplatky stanovené obecně
závaznými vyhláškami
Poplatek
za
provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů, byl
pro rok 2013 stanoven ve
výši 500 Kč za osobu,
která má trvalý pobyt
v obci Žermanice. Osoba,
která má ve vlastnictví
stavbu
určenou
nebo
sloužící k individuální
rekreaci je povinna platit
poplatek a to ve výši
odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Tato částka činí rovněž
500 Kč.

Místní poplatek ze psů činí za kalendářní rok za prvního
psa 100 Kč a za druhého a každého dalšího psa 120 Kč.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Místní poplatek ze psů a místní poplatek za odvoz
komunálního odpadu může poplatník uhradit v hotovosti na
obecním úřadě v úředních dnech ve středu (17. 4. a 24. 4.)
od 8.00 hod do 16.30 hod. Poplatky je možno uhradit
i převodním příkazem na číslo účtu 1682053349/0800, kdy
u platby místního poplatku ze psů do variabilního symbolu
uvedete své číslo popisné a do specifického symbolu
uvedete číslo 1341. U platby místního poplatku za TKO
uvedete do variabilního symbolu své číslo popisné a do
specifického symbolu číslo 1340. Poplatek ze psů
i poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný
nejpozději do 30. 4. 2013. Upozorňujeme občany, že
poplatek za TKO je od loňského roku dle obecně závazné
vyhlášky splatný pouze jednorázově.

Štítky na popelnice
Občanům, kteří zaplatí místní poplatek za odvoz
komunálního odpadu v hotovosti na obecním úřadě,
bude předán štítek na popelnice. Občané, kteří
uhradí tento poplatek bezhotovostně, si musí
vyzvednout štítek na popelnice na obecním úřadě.
Odpad z neoznačené popelnice štítkem nebude
vyvezen.
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Sběr nebezpečného a objemového odpadu
Vážení občané obce Žermanice,
společnost A.S.A. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného
odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v uvedeném termínu a na
těchto 3 stanovištích:

27. 4. 2013

08.30 – 9.00 hod.

v kopci u zastávky „rozcestí“

09.15 – 9.45 hod.

u Obecního úřadu

10.00 – 10.30 hod.

na Pustkách
(č. p. 51 – paní Vaňková)

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady
ropných látek, chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a
odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky,
výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky
postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televize, chladničky, mrazáky, elektrotechnický
odpad, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou
přistaveny v uvedeném termínu a na těchto 3 stanovištích:
v kopci u zastávky „rozcestí“

26. 4. 2013 – 30. 4. 2013

u Obecního úřadu
na Pustkách
(č. p. 51 – paní Vaňková)

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny,
matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří zde pneumatiky, televize, ledničky a podobné!
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Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31. 12. 2012
Počet obyvatel k 31. 12. 2012 činí 310.

v roce 2012

se narodilo

9 dětí

se přistěhovalo

17 občanů

se odstěhovalo

6 občanů

zemřel

1 občan

Záměr pronájmu Restaurace pod hrází
Vážení občané, dohodli jsme se na ukončení nájmu se současným provozovatelem naší
restaurace k 31. 3. 2013. Současný nájemce přislíbil obnovení provozu do uvedeného data.
Tímto zveřejňujeme záměr o pronájmu Restaurace pod hrází. Nabídky zasílejte nebo osobně
doručte na adresu Obecního úřadu v Žermanicích do 20. 3. 2013 do 14.00 hod.
Bližší informace na tel. 596 421 017 nebo mobilním tel. 724 180 355.

Změna provozní doby knihovny
Provozní doba knihovny
na středu od 15.30 – 18.00 hod.

na

Obecním

úřadě

v

Žermanicích

se

mění

Děkujeme za pochopení.

Změna úředních hodin starostky obce Žermanice
Změna se dotýká pouze pondělka, kdy úřední hodiny budou od 15.00 do 17.00 hod. Ostatní
úřední hodiny zůstávají beze změny.
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Drobné opravy komunikací
V jarních měsících se chystáme provést drobné opravy místních komunikací v naší obci.

Fotografická soutěž
„Přírodní krásy
v našem regionu“
Této fotografické soutěže se mohou
zúčastnit dospělí i děti. Můžete zasílat
jakoukoliv
zajímavou
fotografii
s motivy přírodních krás či zvláštností
přírody našeho regionu. Nejmenší
velikost fotografie by měla odpovídat
formátu A5. Termín ukončení je
15. 5. 2013.

Dětský karneval
SK Žermanice ve spolupráci s Obecním
úřadem pořádá dne 23. 3. 2013 v 15.00 hod.
dětský karneval, který se uskuteční v kulturní
místnosti OÚ. Své děti můžete přihlásit na
telefonním
čísle
obecního
úřadu
do 21. 3. 2013.
Všichni jste na
tuto akci srdečně
zváni. Těšíme se
na krásné masky
a převleky.

Víceúčelové sportoviště
Oznamujeme všem nadšeným sportovcům, že víceúčelové sportoviště otevíráme pro letošní
sezónu již 15. 4. 2013. Správcem sportoviště bude i nadále pan Jiří Pchalek, u kterého si
můžete hřiště objednat na tel. 607 903 989. Prosíme všechny občany a děti, kteří budou na
tomto hřišti sportovat, aby ho udržovali v pořádku a čistotě.
Děkujeme.

Stavění májky
Dne 30. 4. 2013 zveme všechny příznivce tradic na již každoroční stavění májky. Přesné
informace a program bude zveřejněn na plakátech. Akce bude probíhat na místním
fotbalovém hřišti a doufejme, že nás počasí nezklame. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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Projektové dokumentace na vodovody a chodník
Zpracování projektových dokumentací na vodovody
a chodník je dlouhodobou záležitostí. Prioritně se
chceme v letošním roce věnovat projektům na
výstavbu vodovodů a také bychom chtěli nechat
zpracovat projektovou dokumentaci na chodník.
Veškeré vypracování projektové dokumentace
k těmto projektům je jistě velmi nákladnou
záležitostí. Proto se budeme snažit získat na
vypracování projektů část finančních prostředků
z dotací, budou-li dotace pro tyto účely vyhlášeny.
V případě, že dotace nezískáme, budeme muset
zvážit financování z vlastních zdrojů.

Situace pro podání žádosti
a získání dotace na vodovod
především v části obce Za
dědinou
je
komplikovaná
především tím, že je zde velmi
malý počet odběratelů, kteří by se
na vodovod připojili. Uvedeme
příklad
dotačního
titulu
z Moravsko-slezského kraje, kde
byla
dotace
podmíněna
připojením nejméně 30 odběratelů
s trvalým pobytem v obci.

INZERCE
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INZERCE

Ploty
Provedeme pletivové, dřevěné, zděné oplocení Vašeho pozemku. Brány, branky.
Kvalitně a levně. Tel: 736 677 631

Fasády a zateplení
Opravy, nátěry, zateplení fasády Vašeho domu od certifikované firmy.
Kvalitně a levně. Tel: 736 677 631

Zámková dlažba
Příjezdové a přístupové cesty k Vašemu domu od certifikované firmy.
Kvalitně a levně. Tel: 736 677 631
BAROSTAV, s. r. o.
Padlých hrdinů 171/26
736 01 Havířov-Životice
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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