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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Memoriál Otakara Korbáše
V sobotu 4. 8. 2012 proběhl tradiční fotbalový
turnaj, kterého se zúčastnila 3 mužstva. Zpestřit si
víkendový den přijeli i fotbalisté z Bruzovic, kteří
získali první místo a odvezli si vítězný pohár. Naše
družstvo posílili i hráči z Lučiny a vybojovali
druhé místo. Na 3. místě se umístili hráči
z Horních
Bludovic.
Děkujeme
všem
organizátorům i sportovcům za vydařený zápas
a dobrou zábavu.

Rozloučení s prázdninami

Víkend 25. – 26. 8. 2012 patřil již druhému ročníku
stanování rodičů a dětí na místním hřišti. Letošní rok jsme
se s dětmi vydali do říše zvířátek. Na uvítanou bylo pro děti
i dospělé připraveno překvapení v podobě malování na
obličej. Každý z účastníků si zvolil zvíře, které chce
ztvárnit. Všem se zkrášlení obličeje moc líbilo.
Po dokončení obličejových kreseb svolal „Lev“ všechny
členy své říše k plnění jednotlivých úkolů. Každé zvířátko
dostalo po ukončení soutěží sladkou odměnu. V kostýmu
myšky se nám představila slečna Skárková a zazpívala
písničky nejen o zvířátkách.
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K večeři
připravili
tatínkové a maminky
výborný
bramborový
gulášek vařený v kotlíku
na ohni. Po vydatném
jídle jsme se vydali na
večerní stezku hledat
poklad.
Po
zcela
vyčerpávajícím dni plném
zážitků se malá zvířátka
uchýlila ke spánku do
svých pelíšků. Tento
víkend se velmi zdařil
a jistě si ho všichni bez
rozdílu věku užili.
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na organizaci.
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Poděkování
Dovolte mi poděkovat naší obci za podporu sportovního klubu. Děkujeme také všem, kteří
nám pomáhali s přípravou Dne dětí, memoriálu nebo víkendového stanování. Náš dík patří
také firmě Kampet a místní Žermanické pekárně za věnované sponzorské dary.
Pavel Bollog, předseda SK Žermanice

Mše v Kapli Narození
Panny Marie
V letošním roce bylo náročné připravit
kapli na slavnostní mši, protože ještě
probíhalo
dokončování
I.
etapy
rekonstrukce.

II. Žermanická pouť
I v letošním roce byla připravena spousta
pouťových atrakcí, kde mohly děti řádit
zdarma během celého dne.
Velké oblibě se těšil řetízkový kolotoč a
manéž.

Již byla provedena injektáž, která má za
úkol zamezit dalšímu vlhnutí zdí a má vést
k postupnému vysušení.

O občerstvení se postarali manželé
Chovancovi.
Připravili
grilované
speciality, párky a mražené dobroty.

Chystá se výměna oken, venkovních a
vnitřních dveří i schodiště. U oken je
vyřešena i možnost větrání.

Pochopitelně zde nechyběly ani stánky.
Večerní program nám zpestřilo Karaoke.

Proběhne také celková rekonstrukce kůru
včetně výměny stávajících lavic za nové.
Mše svatá proběhla dne 9. 9. 2012, kde
otec poděkoval zastupitelstvu obce za péči
o kapli.

Děkujeme obci Horní Bludovice za
zapůjčení stolů a laviček na naše akce.
Dále děkujeme paní Serafinové za
zapůjčení stanu a všem, kteří se podíleli na
zdárném
průběhu
pouti.

Žermanický zpravodaj č. 4

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 27. 9. 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. 6. 2012
5) Návrh na změnu rozpočtu č. 2 na rok 2012
6) Smlouva o dílo s TS a.s. na Obnovu veřejného osvětlení v Žermanicích
7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu umístit
a provést stavbu – Podzemní elektrické vedení VN 22 kV, podzemní elektrické vedení
NN 0,4 kV
8) Projednání návrhu na výstavbu vodovodů v částech Za Dědinou a Ku Těrlicku
9) Rozhodnutí o zadání vyhotovení projektové dokumentace na vodovod v části
Za Dědinou
10) Rozhodnutí o zadání vyhotovení projektové dokumentace na vodovod v části
Ku Těrlicku
11) Projednání likvidace listí a jiného biologického odpadu v naší obci
12) Pozvání na zájezd na výstavu Floria Podzim 2012 v Kroměříži
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
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Obnova veřejného osvětlení v obci
Vážení občané, dne 1. 10. 2012 začne v naší obci komplexní rekonstrukce veřejného
osvětlení. Proběhne výměna svítidel i celková výměna vedení. Veřejná aukce, která proběhla
v rámci výběrového řízení, nám ještě snížila finální cenu obnovy veřejného osvětlení, což
vede k velké úspoře finančních prostředků obce.

Ořez stromů kolem komunikací
Vážení vlastníci pozemků, přiléhajících ke
všem místním komunikacím na území obce
Žermanice. Žádáme Vás o provedení
nutného ořezu stromů a keřů podél
místních
komunikací.
V
důsledku
přesahujících větví do vozovky dochází

k poruchám na elektrickém vedení a s tím
souvisí i přerušení dodávky elektrické
energie do vašich domácností. Nedojde-li
k ořezu, bude mít obec problém se
zajištěním
zimní
údržby
místních
komunikací. Děkujeme za pochopení.

Posekání pozemků vlastníky
Upozorňujeme občany a vlastníky pozemků, kteří ještě nepokosili
své pozemky, aby tak neprodleně učinili.

Pálení biologického odpadu
Upozorňujeme a zároveň žádáme občany, kteří často spalují biologický odpad (vlhkou trávu,
listí apod.), aby tak nečinili. Na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 27. 9. 2012
proběhne projednání tohoto problému. Chceme zavést svoz biologického odpadu a tímto daný
problém vyřešit. Forma svozu bude projednána na zastupitelstvu.
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Volby do zastupitelstev krajů v roce 2012
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
ve dnech 12. 10. 2012 od 14.00 do 22.00
hod. a 13. 10. 2012 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.

Sociální služby a my
Dne 6. 9. 2012 se uskutečnilo na obecním
úřadě jednání starosty obce a pracovnice
odboru sociálních služeb Magistrátu města
Frýdku-Místku. Pracovnice magistrátu
navštívila naši obec s nabídkou vzájemné
spolupráce v oblasti
a sociálních služeb.

sociální

práce

Návštěva navázala na seminář pro starosty
obcí ve správním obvodu statutárního
města Frýdek-Místek, který se uskutečnil
na konci května tohoto roku. Zde se, kromě
aktuálních
novinek
v této
oblasti
v souvislosti
s probíhající
sociální
reformou, hovořilo zejména o podobě
spolupráce mezi obcemi v oblasti sociální
péče v oblasti uspokojování potřeb občanů.
Magistrát města Frýdku-Místku jako obec
s rozšířenou působností do konce roku
2011 vyplácel dávky osobám v hmotné
nouzi a osobám se zdravotním postižením
příspěvek na péči. Výplata všech
sociálních dávek byla od 1. 1. 2012
sjednocena a přenesena na kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR. Další
významnou změnou, která byla hlavním
tématem zmíněné návštěvy, je nová
povinnost Magistrátu města Frýdku-Místku
koordinovat na území svého správního
6 l

obvodu poskytování služeb a činnosti
sociální práce tak, aby byly řešeny
nepříznivé sociální situace občanů
a realizováno jejich sociální začleňování.
Odborná sociální práce, prostřednictvím
které je poskytována pomoc seniorům,
rodinám
s dětmi,
nezaměstnaným,
osobám se zdravotním postižením
a duševním
onemocněním,
osobám
s různým stupněm omezení k právním
úkonům, osobám, které o někoho pečují,
osobám
ohroženým
sociálním
vyloučením,
ohroženým
rizikovým
způsobem života, obětem agrese,
domácího násilí nebo trestné činnosti,
osobám bez přístřeší a také imigrantům,
je tedy od letošního roku zajišťována
sociálními pracovníky Magistrátu města
Frýdku-Místku.
Pracovnice odboru sociálních služeb
magistrátu nabídla naší obci spolupráci
formou podílení se na komunitním
plánování sociálních služeb, což by mohlo
zvýšit dostupnost sociálních služeb našim
občanům. Co se tedy očekává od nás?
Základem navázání vzájemné spolupráce
je především znát potřeby našich občanů.
Ne všechna přání jsou realizovatelná a ne
www.obeczermanice.cz
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všechny potřeby je možno i při nejlepší
vůli naplnit. Co ale chtějí a potřebují naši
občané? Najít odpověď na tuto otázku by
nám mohly pomoci výsledky dotazníku,
který je přílohou tohoto zpravodaje.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na
OÚ do 26. 10. 2012.

Obracíme se proto na občany s prosbou,
aby věnovali tomuto dotazníku pozornost
s vědomím, že různé nepříznivé sociální
situace mohou potkat v životě každého
z nás a jen pokud budeme připraveni, je
možné zajistit cílenou a efektivní pomoc.

Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
k parkovacím průkazům
Opakovaně upozorňujeme, že pro osoby se zdravotním postižením byl v roce 2011 zaveden
nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem
invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou používat pouze do ukončení jejich
platnosti, tedy do 31. 12. 2012!!! Proto je nutné provést výměnu včas.
K měsíci srpnu je vydaných pouze 1017 nových parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba
během čtyř měsíců vyměnit ještě nejméně 2000 původních označení. V současné době je
možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. K závěru roku lze předpokládat, že se
vyřizování parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi
dlouhou čekací dobou a je velmi pravděpodobné, že si průkaz nestihnete vyměnit včas
a nebudete tak mít možnost jej využívat!
Podrobné informace byly již zveřejněny v minulém čísle zpravodaje.

Upozornění občanům
7 l
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Na základě posledních zjištění upozorňujeme občany, aby nekonzumovali alkoholické nápoje
z neověřených a neidentifikovatelných balení. Týká se to i vlastních zásob dříve
zakoupených, které jsou např. označeny etiketami lahví, ve kterých již byl nalezen závadný
alkohol – může se jednat o padělky, neokolkovaná balení apod. Vyobrazení etiket je možno
nalézt na internetových stránkách KHS MSK a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Očkování našich mazlíčků
Sdělujeme občanům, že očkování psích mazlíčků proti
vzteklině proběhne 3. 10. 2012 v době od 17 – 19 hodin
v prostorách před obecním úřadem.
Na všechny se těší MVDr. Jana Kouřilová.

Knihovna: Pohádková soutěž pro děti
Srdečně zveme 20. 10. 2012 v 15.00 hod.
všechny děti ke strávení pohádkového
odpoledne s knížkou, které se uskuteční
v místní knihovně. Je pro Vás připravena
řada
čtenářských
hádanek,
soutěží
a pohádkového malování.
Těší se na Vás knihovnice Tereza Šipulová

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat panu RNDr. Ivo Novákovi, Ph.D. za grafické zpracování našeho
Žermanického zpravodaje.
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Floria PODZIM 2012
Vážení spoluobčané, z důvodu malého
počtu nahlášených zájemců o letní výstavu
Floria Léto 2012 ve Věžkách u Kroměříže
jsme se rozhodli pozvat Vás na Floria
Podzim 2012. Tato výstava se již koná
v nových prostorách města Kroměříž.
Můžeme se těšit na 4. ročník celostátních
prodejních zahradních výstav Floria,
3. ročník výstavy Králík Moravy, 1. ročník
výstavy FLORIA BONSAJ.

Za zmínku také jistě stojí výstava
čarověníků, mečíků a lilií. Chybět nebudou
ani drobná hospodářská zvířata.

Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili na tento zájezd nejpozději do 3. 10. 2012.
Přihlásit se můžete osobně v úředních hodinách obecního úřadu, mailem nebo na těchto
telefonních číslech: 596 421 017, 724 180 355, 724 180 344.
Informace k zájezdu: sraz všech účastníků bude 6. 10. 2012 v 6.45 hod. před obchodem
v Žermanicích. Doprava je zcela zdarma. Vstupenku na výstaviště si hradí každý sám po
příjezdu na místo. Pro Váš nákup rostlin jsme zajistili autobus s velkým úložným prostorem,
kde můžete nakoupené rostliny přepravit. Plánovaný výjezd z Věžek zpět domů je kolem
17.00 hod. V Žermanicích bychom měli být kolem 19 hodiny večerní.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast!

Drakiáda
Drakiáda se uskuteční dne 12. října. Sraz v 15.00 hod.
před OÚ. V případě nepříznivého počasí Vás budeme
informovat formou SMS o dalším termínu. Kontakt na
sebe můžete zasílat na tel: 775 161 008. Máte tedy
dostatek času na výrobu nějakého originálního draka.
Na všechny se moc těšíme.
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Halloween
V sobotu 27. 10. 2012 se s námi vydejte na strašidelný
průvod. Děti i dospělé rádi uvítáme v Halloweenských
maskách. Budou pro Vás připraveny strašidelné
úkoly, ale nemusíte se ničeho bát.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.

Naši jubilanti
Dle zákona o ochraně osobních dat nebude již nadále možno zveřejňovat jména našich
jubilantů. Děkujeme za pochopení.
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INZERCE

Cvičení „BŘIŠNÍ PEKÁČ“ a „AEROBIC“
Zdravím všechny své příznivce a Vás, kteří pečujete o své zdraví a cvičení berete jako
součást své tělesné a psychické pohody. Zdravím ale i Vás, kteří neměli odvahu a chuť přijít
v loňském školním roce mezi nás a zkusit speciální cvičení BŘIŠNÍ PEKÁČ a budete
cvičit úplně poprvé.
V žádném případě neobsahuje zahřívací část aerobního charakteru – Břišní pekáč
není aerobic, bodystyling ani p-class.
Rozpis hodin „BŘIŠNÍ PEKÁČ“ a „AEROBIC“
ZŠ Horní Bludovice 18.00 – 19.00 hod.
Pondělí
ZŠ Lučina
19.15 – 20.15 hod.

sudý týden
aerobic
aerobic

lichý týden
břišní pekáč
aerobic

Úterý

ZŠ Bruzovice

19.00 – 20.00 hod.

břišní pekáč

aerobic

Středa

ZŠ Sedliště

19.30 – 20.30 hod.

aerobic

břišní pekáč

Čtvrtek

ZŠ Lučina

18.00 – 19.00 hod.

břišní pekáč

břišní pekáč

Lenka Vaňková, tel.: 606 423 607, email: vankoval@seznam.cz

INZERCE

Vánoční cukroví
Přijímám objednávky na vánoční cukroví do 10. 11. 2012.
Jitka Burkotová, tel.: 608 717 601

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

Nově otevřený kosmetický salon!
Dům služeb Lučina 2. poschodí.
Jsme k zastižení každý pracovní den od 8.00 hod. v salonu, jinak po telefonické objednávce.
Provádím: barvení řas a obočí, úpravu a čištění pleti, perliny, masáže – obličej, krk, dekolt aj.
Čeká na Vás příjemné prostředí s relaxační hudbou.
Objednávky přijímám na tel: 777 292 237
Těším se na Vás Pavlína Kršková
INZERCE

Oznámení
Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny domácích potřeb na Lučině
(zelená budova, Lučina č.p. 4).
Nabízíme Vám:
 domácí a kuchyňské potřeby
 spojovací materiál (vruty, matice, hřebíky a jiné)
 elektro (rozbočky, vypínače, prodlužovaní kabely)
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Těšíme se na Vaši návštěvu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Adresa: Domácí potřeby a jiné zboží
Bc. Vladimíra Szoltysová
Lučina č.p. 4
739 39 Lučina
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
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