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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Minikopaná
Sportovní klub nezahálel ani během prázdninových dní. Na začátku srpna se
uskutečnil další ročník známého Memoriálu Otakara Korbáše. V letošním roce
proběhl turnaj v minikopané. Všichni zúčastnění si pěkně zasportovali.

Rozloučení s prázdninami aneb víkendové stanování dětí
s rodiči – „Westernové městečko“
V sobotu 29. srpna sportovní klub uspořádal již V. ročník víkendového
stanování s tématikou westernu. Zájem o tuto akci rok od roku stoupá, což nás
těší.
Pro děti jsme zajistili bohatý program plný her a soutěží např. střílení na bizona,
házení s tomahawkem, rýžování zlata a jízdu na koni.
Po splnění všech úkolů čekala na děti sladká odměna, kterou ale uloupil
hledaný bandita. Malé pistolnice a pistolníci ho dopadli a sladkosti získali zpět.
Maminky a babičky se pak postaraly o přípravu večeře. Pochutnali jsme
si na

fazolích s uzeninou a s bramborovými plackami. Vše připraveno

dle starodávné receptury na ohni.
Akce se velmi vydařila, počasí nám přálo a už se všichni těšíme na další ročník,
který bude na téma…………. Nechte se překvapit.
SK Žermanice

Mše v kapli Narození Panny Marie
Před zahájením Žermanické poutě proběhla v kapli Narození Panny Marie mše
s panem farářem Pavlem Motykou, kterému děkujeme za krásná slova.
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Žermanická pouť – V. ročník
Dne 13. 10. se konal již V. ročník Žermanické pouti. Na místním fotbalovém
hřišti měli občané možnost již od 10 hodin navštívit zdarma veškeré atrakce,
které si pro nás připravila firma Aquazorbing. K dispozici byly různé skákací
hrady, aquazorbing, bláznivé koule, bumperball a další.

Ač byly atrakce

dostupné až do 18.00 hodiny večerní, některé děti byly stále neúnavné.
O občerstvení se postarali nájemci místní hospůdky. Díky objednanému počasí
a poutavému programu pouť navštívili jak místní občané, tak lidé okolních obcí.

Nohejbalový turnaj
Na začátku měsíce října proběhl již IV. ročník nohejbalového turnaje, kterého
se zúčastnilo 6 družstev. Vítězi se stali hráči týmu Žermanice - Pustky.
Chladnější počasí nikomu nevadilo.

Halloween
Dne 31. 10. proběhl v obci Žermanice Halloweenský lampiónový průvod, který
prošel vesnicí až do tajemného lesa. V areálu fotbalového hřiště byla pro
všechny děti připravena stanoviště s různými úkoly. Po splnění zábavných
disciplín, čekala na všechny zúčastněné sladká odměna. Přemístili jsme se do
místní hospůdky, kde následovalo strašidelné filmové představení s výborným
občerstvením. Ve večerních hodinách proběhl Halloween pro dospělé.
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Halloweenská soutěž „ Strašidelná fantazie“
Halloween oplývá nádhernou tajemnou atmosférou, se kterou jsou spojené
určité tradice. Vyhlásili jsme soutěž ve vyřezávání dýní - "Strašidelná fantazie".
Dýně byly zdobeny podle nejrůznějších představ a návrhů. Vítězové této
soutěže si odnesli pěkné ceny od sponzora firmy KamPet s r.o. Pro všechny
tvůrce byla připravena drobná odměna.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Nátěr Kaple
Kaple Narození Panny Marie prošla v minulých letech komplexní rekonstrukcí.
V letošním roce k vylepšení estetického vzhledu přispěl i nový nátěr fasády.
Vánoční večerní mši bude sloužit farář pan Gandera. Mše se uskuteční 24. 12.
2015 ve 21.30 hodin.
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Záměr prodeje – nemovitost na pozemku p.č. st. 98
OZNÁMENÍ
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zveřejňuje tímto obec Žermanice na základě
rozhodnutí starostky obce
záměr obce
prodat nemovitý majetek, a to pozemek parc. č. st. 98, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, a
pozemek parc. č. 319/7, trvalý travní porost, v katastrálním území a obci
Žermanice.

Očkování našich mazlíčků
Sdělujeme občanům, že očkování psích mazlíčků
proti vzteklině proběhne dne 9. 11. 2015
v době od 16 – 17.00 hodin v prostorách
před obecním úřadem.

Na všechny se těší MVDr. Jana Kouřilová

Ukončení sběru biologického odpadu
Poslední termíny sběru biologického odpadu jsou: 16. 11 a 30.11. 2015.

Ukončení sezóny sportoviště
V letošním roce bude sportoviště pro zimní období uzavřeno od 30. 11. 2015.
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PROJEKTY
Vodovod „Za Dědinou“
Obec Žermanice podala u Magistrátu města Frýdku - Místku, odboru územního
rozvoje a územního plánování, oddělení stavebního řádu, žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby, "Prodloužení vodovodního řadu
pro 4 RD", v katastrálním území Žermanice. 16. 10. 2015 bylo zahájeno územní
řízení, ve kterém se upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení zaslat své námitky do 15 dnů
od doručení tohoto oznámení.
V této fázi projektant připravuje všechny potřebné podklady pro vydání
stavební povolení.

Vodovod "Ku Těrlicku"
V této fázi zpracovává projektant projektovou dokumentaci a připravuje
podklady pro územní řízení s nově navrženou trasou daného vodovodu.

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době
mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu
Vyhlašující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace
programů ESF – zaměstnanost
V rámci projektu plánujeme zřízení dětského klubu v prostorách Obecního
úřadu Žermanice. Ze dvou nevyužitých místností bude vytvořen vyhovující
prostor pro provoz dětského klubu. Tento dětský klub zajistí péči o děti v čase,
kdy jsou rodiče v zaměstnání. Provoz je dle projektu koncipován pro rodiče
žáků 1. stupně, kteří pracují nebo si práci aktivně hledají. Činnost tohoto
zařízení bude probíhat v pracovní dny od 14.00 - 18.00 hodin. Celková max.
kapacita činí 15 žáků. S rodiči dětí bude sepsána písemná smlouva o poskytnutí
služeb. Služba bude bezplatná a provoz tohoto zařízení zajistí dva pracovníci.
Děti se mohou těšit na zajímavé animační programy.
Dále v rámci tohoto projektu by došlo k vybavení místností nábytkem pro děti,
zakoupení hraček, her, výtvarných potřeb, sportovních a ostatních potřeb.
Projekt řeší problém spojený s pracovní vytížeností rodičů žáků 1. stupně.
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OPŽP 2014 - 2020 - Energetické úspory Obecního úřadu
Žermanice
V rámci dotace by bylo provedeno:
- zateplení obvodového pláště
- zateplení střešního pláště
- výměna výplní otvorů
- barevnostní řešení fasády
- provedení statiky zateplení
- PD bleskosvod

Vítání občánků
Dne 5. 12. 2015 v 11.00 hodin proběhne na Obecním úřadě v Žermanicích
přivítání našich nejmenších občánků do života obce. O kulturní vystoupení
se opět postará p. Mokrošová s p. Honsovou a také žáci ze ZŠ a MŠ Horní
Bludovice. Pozvánky budou zaslány do Vašich schránek.
Těšíme se na Vás.

Setkání Jubilantů uplynulého roku
Obec Žermanice Vás srdečně zve na SETKÁNÍ JUBILANTŮ, kteří v uplynulém
roce tzn. od listopadu 2014 – listopadu 2015 oslavili 65, 70, 75, 80 a více let.
Setkání proběhne během měsíce prosince 2015 na Obecním úřadě
v Žermanicích a termín bude uveden na pozvánkách zaslaných jubilantům.
Kulturní vystoupení a dobré pohoštění zajištěno.
Pozvání platí i pro partnera či rodinného příslušníka.
Můžeme zajistit i odvoz na místo akce, proto zájem o tuto službu hlaste na tel.
724 180 344.
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Informace Úřadu práce ČR
Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením
K 31. 12. 2015 končí platnost všech průkazů mimořádných výhod I. až III. stupně, které
vydávaly před 1. lednem 2012 obce s rozšířenou působností a ještě předtím bývalé okresní
úřady. Na konci roku 2015 zároveň skončí platnost průkazů osoby se zdravotním
postižením TP, ZTP a ZTP/P, které vystavoval v období let 2012

až 2014 (tzv. dočasné

průkazy opatřené plastovou fólií) Úřad práce ČR.
O výměnu stávajících průkazů za nový musí držitelé průkazů požádat na příslušném
pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději do konce tohoto roku 2015, v opačném případě
nebudou moci využívat žádné benefity a nároky, které jim z držitelství průkazu vyplývají.
Pro obec Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní
Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy,
Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice,
Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré
Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice, se jedná o
pracoviště ÚP ČR, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek. O výměnu průkazu mohou držitelé
stávajících průkazů požádat v úředních hodinách, v pondělí a středu od 8,00 hod.
do
12,00 hod a od 13,00 hod. do 17,00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 hod.
do 11,00
hod., v kanceláři č. 110a, v přízemí budovy.
K výměně průkazu je nutno doložit stávající průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz
mimořádných výhod), platný občanský průkaz, současnou fotografii držitele průkazu o
rozměru 35 x 45 mm a vyplněný formulář „Žádost o přechod nároku
na průkaz osoby
se zdravotním postižením“, který je k dispozici také na webových stránkách
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form nebo je k vyzvednutí přímo
na příslušném
pracovišti úřadu práce. Za nový průkaz je vybírán správní poplatek 30,-Kč. Hotovost klient
uhradí přímo u zaměstnance, který bude nový průkaz vydávat.
Držitelé průkazů mimořádných výhod vydávaných před 1. lednem 2012, pokud vlastní
písemné rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, doloží i toto rozhodnutí. Tímto
rozhodnutím se prokazuje období, na které byly klientovi přiznány mimořádné výhody.
Držitelé průkazů, kterým přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením úřadem práce po 1.
1. 2014, nemusí vyplňovat formulář „Přechod nároku na průkaz osoby
se zdravotním
postižením“. K výměně průkazu držitelé doloží úřadu práce pouze stávající průkaz osoby se
zdravotním postižením, platný občanský průkaz, současnou fotografii rozměru 35 x 45 mm, s
tím, že na úřadu práce podepíší formulář k výměně průkazu.
Pro bližší informace se můžete obrátit na telefonní čísla našeho pracoviště ve Frýdku-Místku:
950 113 540, 950 113 480 a 950 113 482.
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
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 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
 VYHLAŠUJE
 SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

Peří, péřové přikrývky a polštáře

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :

Dne: 11. 11. 2015
čas: 15.00 – 19.00 hodin
místo: Obecní úřad Žermanice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 224 316 800

10 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 3/2015

INZERCE

INZERCE

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 550 Kč/hod. bez DPH
- výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky a kanalizace, bazény, jímky, žumpy
- svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy, skrývky pod chodníky a zámkové
dlažby
- bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je bez přesahu zádi)

DOPRAVA – nosnost 9 t (26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod. bez DPH) )
- štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
- odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové zeminy…

Jiří Fluksa
Tel: 608 877 165
**************************************
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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

INZERCE

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: 3/2015, 4. 11. 2015
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