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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vánoce jsou krásné svátky,
je to pohádkový čas,
kdy se plní tajná přání
a štěstí naplňuje nás.

K tomu štěstí přeji zdraví,
ať nám nikdo nechuraví.

Mnoho milých lidí kolem sebe,
ať nám mrznou trochu ruce,
ale ne ať srdce zebe.

Přeji domov spokojený
a vším krásným provoněný.

Za zastupitelstvo obce Žermanice ze srdce Vaše starostka
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Halloween
Dne 27. 11. 2012 jsme se sešli ve strašidelných
oblecích před obecním úřadem. Počasí nám
bohužel moc nepřálo, ale i přesto jsme se
vydali na Halloweenský průvod doprovázený
osvětlenými lampiony. Po návratu do kulturní
místnosti na OÚ jsme s dětmi hráli různé hry.
Všichni jsme se pořádně vydováděli.
Sportovní klub Žermanice

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
děti. Mikuláš tentokrát zavítal přímo do
kulturní místnosti za doprovodu anděla
a dvou čertů. V naší obci máme většinou
jen hodné děti, proto čerti příliš nestrašili,
stáli opodál a přihlíželi k dění v sále.
Mikuláš studoval ve své knize hříchů, aby
odhalil děti, které přece jenom trošičku

V sobotu 8. 12. 2012 uspořádal Obecní
úřad v Žermanicích ve spolupráci se SK

zlobily. Všechny děti měly pro Mikuláše
a anděla připravené básničky nebo
písničky a po svých výkonech byly
odměněny velkým balíčkem dobrot. Anděl
ještě dal každému dítěti k balíčku krásnou
baňku k pověšení na vánoční stromeček.
Ještě nás čekalo pár her a potom jsme se
všichni shromáždili před obecním úřadem
k slavnostnímu rozsvícení vánočního
stromku.

Žermanice mikulášskou nadílku pro naše
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Vítání občánků
16. 12. 2012 proběhlo v kulturní místnosti obecního úřadu
vítání občánků naší obce. V tento den nám hrdí rodiče přinesli
ukázat svá miminka, abychom je mohli slavnostně uvítat do
života. Slavnostní atmosféra byla ještě umocněna vánoční
výzdobou a přicházejícími vánočními svátky. Děti ze ZŠ a MŠ
v Horních Bludovicích nám předvedly své recitační pásmo,
které bylo obohaceno hrou na kytaru a flétnu. Kulturní
program doplnila i paní Mokrošová svým krásným zpěvem.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 27. 12. 2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu
4) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 11. 2012
5) Návrh na změnu rozpočtu č. 4 na rok 2012
6) Rozpočtové provizorium na rok 2013
7) Zápis z jednání kontrolního a finančního výboru
8) Odměny zastupitelstva obce
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
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Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 11. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
a 12. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žermanicích. Před
uskutečněním voleb budou doručeny všem voličům hlasovací lístky spolu s informacemi.

Na startu tvorby nové strategie
Rok 2013 bude posledním rokem
současného
programovacího
období
Evropské unie. Ve prospěch rozvoje území
v působnosti Místní akční skupiny (MAS)
Pobeskydí bylo v tomto období
realizováno mnoho užitečných projektů
a mnoho
obcí
i
podnikatelských
a neziskových subjektů se stalo příjemci
finanční podpory ze strany regionálních,
národních i unijních institucí. Klíčovým
dokumentem, bez kterého by mnohé
projekty nebyly vůbec uskutečněny, byla
Strategie rozvoje Pobeskydí, na kterou
navázal Strategický plán LEADER,
postupně realizovaný v Programu rozvoje
venkova ČR. Platnost těchto dokumentů se
nyní chýlí ke konci spolu s koncem
programovacího období Evropské unie
a chceme-li své území rozvíjet i nadále,

přípravě strategie podněty a připomínky od
kohokoli, kdo bude mít zájem se k dalšímu
rozvoji území vyjádřit. V průběhu celého
procesu tvorby strategického plánu budou
na
různých
místech
v
regionu
organizována
setkání
tematicky
zaměřených pracovních skupin a veřejná
projednání zaměřená na hledání klíčových
problémů území a nástrojů jejich řešení.
Všechny
výstupy budou
průběžně
zveřejňovány na webových stránkách
Místní akční skupiny Pobeskydí, kde
budou rovněž k dispozici ankety
a dotazníky zaměřené na aktuální otázky
související s tvorbou strategie. Účast na
setkáních pracovních skupin a veřejných
projednáních, podobně jako možnost
připomínkování nebo vyjádření názoru
v anketách a dotaznících bude zcela

musíme se již nyní zamyslet nad jeho
potřebami. Garantem přípravy nové
strategie pro období let 2014 – 2020 je
Místní skupina Pobeskydí.

otevřená, dobrovolná a nezávazná.
Nastoupit do pomyslného vlaku tvorby
strategického plánu bude možné kdykoli
pro kohokoli, podobně jako vystoupit
z něj.

Příprava strategického dokumentu, který
ovlivní budoucí vývoj území, je
zodpovědnou úlohou, vyžadující respekt
k potřebám
místních
obyvatel
a podnikatelských i neziskových subjektů.
Vzhledem k tomu, že jsme si této
zodpovědnosti vědomi, uvítáme při
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Předpokládáme, že tvorba strategie bude
ukončena
v
letních
měsících
nadcházejícího roku. Výsledný dokument
zcela jistě nevyřeší všechny problémy, se
kterými se náš region potýká. Svůj účel
však splní už tehdy, pokud obcím, jejich
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svazkům a Místní akční skupině Pobeskydí
umožní napřímit úsilí správným směrem –
k realizaci aktivit, na jejichž potřebnosti se
shodli ti, jimž není další rozvoj Pobeskydí
lhostejný. V neposlední řadě je vytvoření
strategie pro nové programovací období
nezbytnou podmínkou účasti MAS
Pobeskydí v programech typu LEADER
podporovaných Evropskou unií, což ve
svém důsledku umožní získání prostředků

pro realizaci jednotlivých projektů žadatelů
o dotaci z veřejné i soukromé sféry na
území v působnosti MAS. Budete-li mít
zájem o bližší informace, sledujte
internetové stránky Místní akční skupiny
Pobeskydí (www.pobeskydi.cz), nebo nás
kontaktujte prostřednictvím e-mailové
adresy strategie@pobeskydi.cz.
Ing. Oto Onderek, předseda programového
výboru MAS Pobeskydí

Oznámení o změně ceny vodného a stočného
od 1. 1. 2013
Voda pitná (vodné) 31,82 Kč/m³ (bez DPH)
36,59 Kč (vč. 15 % DPH) / 37,39 Kč (vč. 17,5 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 29,29 Kč/m³ (bez DPH)
34,42 Kč (vč. 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. 1. 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.

Přírodní památka „Žermanický lom“ 2012
Důsledkem dlouhodobého zaplavení dna
v posledních dvou letech byla i v tomto
roce zvýšená vitalita porostů vodních
a vlhkomilných rostlin a nežádoucí
rozšíření třtiny křovištní. Byl zaznamenán
úbytek vzácných a zvláště chráněných
druhů jako je kruštík bahenní, kterého bylo
nalezeno jen zhruba 30 kvetoucích kusů,
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na rozdíl od několika set jedinců ještě
v roce 2009. Prstnatec májový nebyl
nalezen žádný, prstnatec pleťový pouze
jedna kvetoucí rostlina. Významný je nález
dvou kusů rostlin hořce křížatého na horní
hraně lomu, jeden kvetoucí, druhý
neduživý sterilní.
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Výslunné terasy nad lomem byly posečeny
dvakrát, v srpnu a po dozrání většiny
kvetoucích druhů rostlin v říjnu. Dno lomu
bylo posečeno v polovině října. Posečená
hmota byla ihned odklizena na okraje
území a částečně složena na kamenné suti
na úpatí lomu.
Zoologická pozorování: straka obecná,
kachny divoké v počtu 5 – 7 kusů.
Na dně lomu v jezeře žijí ondatry, jejich
přítomnost dokládá vymizení vodního
rostlinstva, stálý zákal vody a byly
pozorovány též přímo při pohybu ve vodě.
V říjnu zde byly již tři ondatří stavby, dvě
hotové a jedna rozestavěná kupa.
Hadi jsou zřejmě námětem pozorování
zoologů – ve východní části lomu někdo
vyskládal z erodovaného materiálu

kamenných plochý trojúhelník zhruba
o délce strany 2 m.
Další známky zájmu lidí o území mají
spíše
negativní
charakter.
Není
respektováno doporučení nevstupovat do
území. Lidé navštěvují západní terasu
lomu, z té přelézají po severní stěně
nahoru. Bylo pozorováno, že tudy vyšplhal
i pes. Upozorňujeme na velké nebezpečí
ohrožení života! Horní hrana lomu je
atraktivní (nebezpečné!) místo, jsou zde
stopy
rozdělaných
ohňů,
táboření
a zanecháváno
množství
odpadu.
V místech, kde chráněné území sousedí se
silnicí, působí zanechávání odpadu přímo
za informační tabulí téměř výsměšně.
Miroslav Skarka
český svaz ochránců přírody

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Vánoční večerní mše
Vánoční večerní mše se uskuteční 24. 12. 2012 v ??:?? hod. v Kapli Narození Panny Marie
v Žermanicích.
Všechny zveme.
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INZERCE

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o,
Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek
Tel., fax.: 558 433 572, www.cogfm.cz
Soukromá škola s dlouholetou tradicí zve zájemce o studium
na Dny otevřených dveří ve dnech 6. 12. 2012, 17. 1. 2013 od 11:00 do 16:00 hodin
Studijní obory
79- 41- K/81 gymnázium
(osmiletý studijní cyklus) je určen žákům, kteří
• ukončili 5. ročník základní školy
• chtějí své schopnosti dále plně rozvíjet
• mají zájem o další studium na vyšších odborných a vysokých školách
79 - 41- K/41 gymnázium všeobecné
(čtyřletý studijní cyklus) je určen žákům, kteří
• ukončili 9. ročník základní školy
• chtějí dosáhnout úplného středoškolského vzdělání
• mají zájem o další studium na vyšších odborných a vysokých školách
Nabídka školy
široké jazykové vzdělání (anglický, německý, španělský, francouzský a ruský jazyk),
individuální přístup v méně početných kolektivech, možnost integrace handicapovaných
žáků, individuální formy studia pro vrcholové sportovce a nadané žáky, konzultační hodiny
pro studenty, bezplatné studium v USA.
Kontaktní adresa: o.kotaskova@seznam.cz

INTERNETOVÉ STAVEBNINY
www.stavebniny-havirov.cz
Nakupujte z pohodlí Vašeho domova levněji a chytře…
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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
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