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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Stavění májky
Poslední sobotní dubnové odpoledne bylo opět již tradičně věnováno stavění
májky v areálu fotbalového hřiště. Nadšenci této vesnické tradice letos postavili
krásnou májku, která naštěstí zůstala netknutá a dělala všem radost až do
termínu jejího pokácení.

Dětský karneval
Dne 6. května se na místním fotbalovém hřišti v Žermanicích uskutečnil karneval. Děti
dorazily v krásných různorodých maskách a v hojném počtu. Členové SK ve spolupráci
s obecním úřadem pro ně připravili různé soutěže a zajímavé úkoly. O skvělou zábavu se
postarali Klauni z Balónkova. Všichni odcházeli domů s úsměvem na tváři.
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Vítání občánků
Dne 3. června jsme v kulturní místnosti obecního úřadu přivítali do života
celkem 5 dětí - 3 holčičky a 2 chlapce. Příjemnou atmosféru nám svým
kulturním vystoupením zpříjemnily p. Mokrošová s p. Honsovou a děti ze
Základní školy v Horních Bludovicích. Paní starostka popřála všem občánkům
šťastný život prohřátý nejen slunečními paprsky, ale velkou dávkou rodičovské
lásky. Jako upomínku na tento slavnostní den rodiče obdrželi pro svá miminka
drobné dárečky.

Dětský den a smažení vaječiny
V sobotu dne 3. června se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil dětský den.
Již od rána zde panovala rušná atmosféra. Děti se mohly vyřádit na skákacích
hradech a trampolíně. Velký úspěch mělo malování na obličej.
Odpoledne byl pro děti připraven již VII. ročník olympiády. Všechny malé
závodníky jsme přivítali slavnostním ceremoniálem, kde se účastníci proměnili
v superhrdiny.
Soutěžili v osmi sportovních disciplínách. Na závěr obdrželi všichni sportovci
diplomy i medaile. Domů si odnesli balíčky se sladkostmi, které jim daroval
obecní úřad.
Po ukončení olympiády pokáceli žermaničtí muži májku a opět jsme se všichni
vrhli na smažení vaječiny.
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Důchodci na výletě
Letos vyrazili členové Klubu důchodců Žermanice na výlet. Na svých
schůzkách jsme se dohodli, že uskutečníme autobusový zájezd a pozveme i
ostatní důchodce z Žermanic, aby jeli s námi. Členky klubu navštívily řadu
důchodců a podařilo se jim některé „nalákat“, aby vyrazili s námi. V měsíci
květnu jsme vyjeli autobusem směrem na Čejkovice okres Hodonín, kde jsme
navštívili výrobnu bylinkových čajů Sonnentor s. r. o. Příjemná mladá slečna
nás provedla celým provozem a seznámila se samotnou výrobou. Po exkurzi
jsme si zakoupili v podnikové prodejně čaje podle vlastního výběru. Součástí
areálu byla i kavárnička, kde jsme se osvěžili kávičkou nebo jiným nealko
nápojem. V blízkém sklípku jsme si zakoupili dobré vínko. Pak už jsme vyrazili
na cestu domů. Výlet se vydařil, počasí nám přálo a cesta byla příjemná. Za to,
že jsme mohli zájezd uskutečnit, děkujeme Obecnímu úřadu v Žermanicích,
který nám poskytl finanční příspěvek na dopravu.
Za klub důchodců Žermanice, Řeháková Jana
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Memoriál O. Korbáše
Dne 5. srpna uspořádal sportovní klub turnaj v minikopané. Letošního ročníku
se účastnila 4 mužstva.
Tým Žermanic se umístil na krásném 3. místě.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 1. 9. 2017 v 17.00 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 31. 05. 2017
4) Změna rozpočtu č. 2 na rok 2017
5) Smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemek p.č. 557/4 v k.ú. Žermanice
6) Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č.557/4 v k.ú. Žermanice z vlastnictví ČR do
vlastnictví obce Žermanice
7) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012399, pozemek p.č. 351/16, 351/18
8) Projednání návrhu na řešení situace s obecní komunikací v místní části „ Na Půstkách“ –
pozemek p.č. 351/24
9) Smlouva o dílo – Nakládání s biologickými odpady v obci Žermanice
10) Závěrečný účet a přezkum hospodaření Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za
rok 2016
11) Pozvánka na akce konané v daném období (Žermanická pouť a koncert Kabáti Revival)
12) Informace o probíhajících projektech
13) Různé
14) Diskuse
15)Závěr
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Vodovodní řád Za dědinou
Vybudování vodovodního řádu Za Dědinou nebylo jednoduchou záležitostí.
25. 4. 2017 byl obci Žermanice vydán kolaudační souhlas k užívání stavby
vodního díla Prodloužení vodovodu „ Za Dědinou“ pro 4 rodinné domky.
Občané si vybudovali vodovodní přípojky a dočkali se toužebně očekávané
vody. Konečně teče…

Vyjádření občanů k realizaci vodovodu
Po mnohaletém úsilí o získání vodovodního řádu v této části obce, kdy se
nedařilo získat souhlasná stanoviska majitelů pozemků, podařilo se najít
náhradní trasu a úspěšně dokončit prodloužení tohoto řádu i ke zbývajícím
občanům. Ti museli doposud používat své studny, ve kterých bylo stále méně
vody a to ve špatné kvalitě. Zvláštní poděkování patří rovněž panu Dominikovi,
který i přes veškerá omezení, která mu vznikla touto stavbou projevil vysokou
trpělivost a umožnil dokončení, pro nás tak cenné stavby. Děkujeme.
Jana Giecková

Vodovodní řád Ku Těrlicku
Podařilo se nám vstoupit do opětovného jednání s vlastníkem pozemků, jehož
souhlas nutně potřebujeme k realizaci vodovodního řádu.
Vlastník přislíbil své vyjádření do 31. 8. 2017.

Dětský klub v obci Žermanice – příměstský tábor
Během prázdnin se uskutečnily 4 turnusy příměstského tábora. Zájem o tento
příměstský tábor byl značný a některé turnusy byly dokonce přeplněny. Pro děti
byla připravena řada her, soutěží, sportovních disciplín a výletů. Během tábora
navštívili ZOO v Ostravě, minigolf v Havířově, minifarmu v Žermanickém
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parku, dětské hřiště v Žermanicích i v Havířově, vydováděly se v tělocvičně
v budově základní školy v Horních Bludovicích. V horkých letních dnech se
často chodily koupat do Žermanické přehrady.

Obecní knihovna
Máme radost ze zvýšeného zájmu občanů o místní knihovnu. Do konce tohoto
kalendářního roku bychom chtěli komplexně rekonstruovat naši místní knihovnu
a vytvořit tak příjemné prostředí pro naše čtenáře. Za vytváření příjemného
prostředí a servisu pro naše čtenáře bychom chtěli poděkovat především paní
knihovnici Květoslavě Konrádové.
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Odvodnění v části obce Na Půstkách
V těchto dnech čekáme konečně na podpis veřejnoprávní smlouvy od stavebního
úřadu ve Frýdku-Místku (územní rozhodnutí). Po podpisu této smlouvy ze
strany stavebního úřadu musí dojít k podepsání tohoto dokumentu všemi
vlastníky dotčených pozemků. Majitelé těchto pozemků budou k podpisu
smlouvy vyzváni ze strany obce. Poté se hned smlouva zašle na vodoprávní úřad
pro vydání stavebního povolení.
Bohužel ze strany stavebního úřadu je zde velké zdržení. Žádost se podávala už
v polovině června. Během této doby jsme stavební úřad žádali o urychlené
vyřízení této záležitosti. Vysvětlovali jsme naléhavost řešení dané situace.

Získání dotace z Operačního programu životního
prostředí – Separace odpadů v obci Žermanice
Výběrová komise řídícího orgánu operačního programu životního prostředí
2014-2020 na 19. jednání – 41. výzva (prioritní osa 3), dne 11. 7. 2017 vydala
seznam projektů doporučených k podpoře, mezi které byl zařazen i projekt obce
Žermanice „Separace odpadů v obci Žermanice“.

Projekt na chodník
Pokračujeme v přípravě projektové dokumentace na chodník. Aktuálně se řeší
problémy s vlastníky dotčených pozemků, které nás zdržely. Co se týče prací na
projektové dokumentaci, tak dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a
stavební povolení je hotová. Chybí zde ještě zapracování vydaných stanovisek.
Co se týče vyřizování podkladů, tak máme tyto kladná stanoviska: Povodí Odry,
s.p., ČEZ Distribuce, a.s.; ČSAD, Innogy, CETIN, a.s.. Co se týče SmVaKu, tak
od nich očekáváme, že zašlou dohodu o provedení činnosti v ochranném pásmu
jejich zařízení. Po podpisu této dohody následně vydají stanovisko k
dokumentaci.
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Koncert skupiny Kabáti revival Ostrava
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Žermanická pouť
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Nohejbalový turnaj
V sobotu 16. září se uskuteční již VI. ročník nohejbalového turnaje.
Bližší informace k turnaji Vám poskytne předseda SK pan Pavel Bollog na tel.
725 786 782.

Cesta kolem světa
Bližší termín (měsíc říjen) a informace k cestopisné přednášce pana Jiřího
Erlebacha s názvem „Cesta kolem světa“ Vám zašleme formou letáčku během
měsíce září.

INZERCE

Zemědělská společnost s.r.o. v Bruzovicích
přijme účetní na poloviční úvazek.
Znalost podvojného účetnictví podmínkou.
Nástup ihned.
Bližší informace na č. tel.: 555 112 391.

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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