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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Memoriál Otakara Korbáše
Ani o prázdninách náš Sportovní klub nezahálel. Začátkem srpna proběhl již několikátý ročník
fotbalového turnaje „Memoriál Otakara Korbáše“. Utkání se zúčastnila i družstva z Horních
Bludovic a Frýdku-Místku. Vítězem tohoto turnaje se stali domácí hráči, kteří tímto obhájili
loňské vítězství. Děkuji všem, kteří poskytli ať už finance, či pomocnou ruku k tomu, aby se
vše podařilo.
Indiánský víkend
V posledním srpnovém víkendu proběhl 1. ročník ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Hráli jsme si
na indiány a noc jsme strávili pod stany. Pro děti to byl zajímavý zážitek, na který hned tak
nezapomenou. Program dne byl velice bohatý. Děti vyráběly lapače snů, čelenky, korálky,
vybarvovaly omalovánky, postavily totem, projížděly se na koních, střílely z luku a házely šišky na bizony. Všichni jsme získali indiánská jména a jako správní indiáni jsme se namalovali.
Po splnění všech úkolů čekal na děti starý šaman, který dával malým indiánům otázky, na
které odpovídali, aby poté získali mapu s pokladem. Po nalezení pokladu si odnesli sladkou
odměnu. Během indiánského dovádění se indiánské ženy staraly o přípravu večeře, která
všem zúčastněným chutnala. Po večeři nás napadly tři bledé tváře, které malí indiáni zajali.
Večer si zatancovali indiánský tanec a šlo se spát. V nočních hodinách začalo pršet, ale ani
nepřízeň počasí nás od stanování neodradila. Spalo se až do rána, kdy nás hřejivými paprsky
probudilo sluníčko.
Poděkování za tuto zdařilou akci si zaslouží celý kolektiv místních členů i občanů, kteří vše
dotují desítkami hodin svého volného času. Děkuji všem rodičům, kteří přišli se svými dětmi i
za to, že svou útratou přispěli k pokrytí nákladů této akce. Na závěr bych chtěl poděkovat
manželům Zlámalovým za ušití krásného týpí, ze kterého měly děti obrovskou radost.
Předseda SK Pavel Bollog

1. ŽERMANICKÁ POUŤ
Mše v kapli Narození panny Marie a vysvěcení kříže
Tuto slavnostní událost předcházela řada příprav. Před kaplí byl postaven nový dřevěný plot,
který jistě přispěl k jejímu zkrášlení a podtrhnul krásu nového kříže, který se stal dominantou
tohoto místa. Kříž zhotovil p. Tvrdý a musíme říct, že odvedl pěknou práci. Velkou zásluhu na
výstavbě nového plotu má nejen Vojta Folwarčný, ale i pan Stanislav Štafin, který se velkou
měrou podílel na jeho realizaci. Kaple na slavnostní mši byla krásně vyzdobena vazbami červených růží, růžových a červených mečíků. Oltář zdobila veliká vazba žlutých a bílých chryzantém. Tyto květiny dodávaly krásu a důstojnost danému místu. Na aranžérky si zahrály
paní starostka s místostarostkou, které vyzdobily celou kapli včetně jejího exteriéru. Před
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kaplí se nacházely velké kytice slunečnic a chryzantém. Jejich práce byla odměněna velkou
účastí lidí nejen ze Žermanic, ale i z okolních obcí. Pan farář poděkoval paní starostce a všem
zastupitelům za nádherně vyzdobenou kapli a vyjádřil naději v další úspěšnou spolupráci nad
zvelebováním tohoto objektu. Před začátkem mše se zaplnila celá kaple a spousta lidí stála
před vstupem, protože se již do tohoto prostoru nevešla. Po ukončení mše následovalo vysvěcení kříže, kde se dostavila řada dalších občanů.
Pouťové atrakce
Přípravy probíhaly také na našem fotbalovém hřišti, kde se soustředily všechny pouťové
atrakce, stánky s dobrotami a také příjemné posezení v prostorách velkého stanu, který postavili členové Sportovního klubu. Pro děti byla připravena řada pouťových atrakcí zdarma.
Velké oblibě se těšil řetízkový kolotoč, který se snad do večera nezastavil. Velmi lákavou
atrakcí byla 10 metrová klouzačka. Ve večerních hodinách ji vyzkoušeli i někteří dospělí jedinci. Dále se zde nacházela malá klouzačka, trampolína a skákací hrad. Pouť by se jistě neobešla bez stánků s cukrovou vatou, ledovou tříští, perníčky a dalšími dobrotami. Výborná
byla i zmrzlina, kterou prodávala p. Kozubková. Této pouti se účastnila i paní Petrová se
stánkem, kde byly různé skalničky, dřeviny a jiné květiny. Zručné ruce zde předvedla i paní
Adamovská s pěknými šperky a drobnou keramikou. Výborné kulinářské speciality si pro nás
připravili i členové Sportovního klubu. Věříme, že pouť se stane tradicí a zájem o tyto akce
bude vzrůstat. Mnoho občanů se účastnilo poutě téměř celý den a děti mohly využívat atrakce od rána do večera. Děkujeme všem občanům, kteří přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

Vše připraveno a 1. Žermanická pouť může začít
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Sluníčko svítí, kolotoč se točí. Co více si přát?

Pouťová zábava
Málem bychom zapomněli na sobotní pouťovou zábavu, kde mezi nás přišla oblíbená kapela
Evyband a hrála nám k tanci a poslechu celý večer. Víme, že v tento den probíhalo mnoho
akcí v okolních obcích jako jsou např. Havířovské slavnosti s koncertem skupiny Kabát, který
nám jistě odlákal mnohé občany. Na našem večírku jsme čekali větší účast a přiznávám, že
nás to trochu zamrzelo. Kapela hrála skvěle a všichni jsme se dobře bavili. Děkujeme všem,
kteří podpořili místní taneční zábavu.

PODĚKOVÁNÍ
Nyní bychom chtěli poděkovat jmenovitě občanům, kteří napomohli zdárnému průběhu této
velké akce.
Naše srdečné a velké poděkování patří těmto občanům:
- p. S. Štafinovi a V. Folwarčnému za výstavbu plotu u kaple
- p. M. Weissmannovi za natření hranolů na plot
- p. D. Valoškovi a M. Boturovi za hoblování hranolů
- p. P. Vrublovi za pomoc při likvidaci starého plotu
- p. Brachaczkovi za pořízení videozáznamu a fotodokumentace
- p. A. Valoškové a p. V. Penkovové za dodání části materiálu na výzdobu kaple
- p. B. Hermanové za pomoc při realizaci pouťové zábavy a výbornou kuchyni
- p. Dobešovi za dodávku čerstvého chleba
- manželům Zlámalovým za pomoc při obstarání materiálu na plot a za poskytnutí el. energie
na pouťové atrakce
- manželům Pastuškovým za poskytnutí místa pro parkování a za poskytnutí el. energie
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- obci Horní Bludovice za zapůjčení laviček, stolů a grilu
- P. Serafinové za zapůjčení velkého stanu
- všem aktivním členům Sportovního klubu za výstavbu stanu a malých stánků
Ještě jedno poděkování
Dne 30. 6. 2011, v době našeho pobytu mimo území České republiky, došlo při přívalovém
dešti k zaplavení zahrady u našeho domu. Na řešení této situace se podíleli jak nejbližší sousedé Konrádovi, jejichž pozemek byl rovněž zaplaven, tak i někteří další obyvatelé naší obce.
Odčerpání vody pak následně provedli členové sboru dobrovolných hasičů z Těrlicka. Těmto
obětavým lidem patří náš vděk a poděkování.
S úctou rodina Velgosova, č.p. 5

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 30. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu v Žermanicích.
Program
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. 8. 2011
4. Návrh na změnu rozpočtu č. 4 na rok 2011
5. Projednání koupě pozemku p.č.47/2 v k.ú. Žermanice (vlastník Církev živého Boha)
6. Kupní smlouva mezi obcí Žermanice a Církví živého Boha na pozemek p.č.47/2 v k.ú.
Žermanice
7. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č.B-1026/11. Tato smlouva se týká rekonstrukce mostu ev.č.ŽE-M-02 v obci
Žermanice (smlouva mezi budoucím povinným z věcného břemene – Povodí Odry, státní
podnik a budoucím oprávněným z věcného břemene - Obcí Žermanice)
8. Revokace smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu
stavby „Žermanice, Lörinc – přípojka NN“ uzavřené dne 14. 1. 2011 a schválené zastupitelstvem obce Žermanice dne 15. 12. 2010
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby „Žermanice, Lörinc – přípojka NN“ (smlouva mezi povinným z věcného břemene – obec Žermanice a oprávněným z věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s.)
10. Revokace smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o protlaku a vedení
vodovodu v místní komunikaci uzavřené dne 21. 3. 2011 a schválené zastupitelstvem obce dne 18. 3. 2011
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11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění vodovodu v tělese
místní komunikace „SO 01 – Prodloužení vodovodu DN80 – Lokalita Žermanice“ (smlouva
mezi povinným z věcného břemene – Obcí Žermanice a oprávněnými z věcného břemene – uvedenými v této smlouvě)
12. Zpracování žádosti na dotaci z Programu rozvoje venkova III.osa opatření 2.1.2. panem
Hajko na výstavbu vícegeneračního hřiště
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
Koupě pozemku za fotbalovým hřištěm p.č .47/2 v k.ú. Žermanice
Po několika jednáních s Církví živého Boha, která je majitelem pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Žermanice se nám podařilo dojednat možnost koupě této parcely pro naši obec, což bude
předmětem jednání veřejného zasedání dne 30. 9. 2011.
Víceúčelové sportoviště
Jistě jste si všimli, že naše víceúčelové sportoviště má zrekonstruovaný povrch. Provoz tohoto sportoviště bude opět během tohoto týdne obnoven. Těšíme se na vášnivé tenisty a další
sportovce. Zároveň žádáme, aby všichni udržovali v tomto areálu čistotu a pořádek. Děkujeme za pochopení a věříme, že toto sportoviště bude hojně využíváno našimi občany.
20. výročí vzniku Klubu důchodců v Žermanicích
Iniciátorkou vzniku Klubu důchodců ( dále jen KD) byla paní Albína Pohludková. Přípravná
schůze se konala 23. 5. 1991 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žermanicích. Obesláno
pozvánkami bylo 56 tehdejších důchodců. Členský příspěvek činil 20,-Kč, později byl navýšen
na 30,-Kč a nyní je jeho výše 40,-Kč měsíčně. Na první setkání přišlo 26 důchodců a bylo
schváleno předsednictvo ve složení:
předseda – Adolf Holek
pokladní – Anna Korbášová
organizátoři – Albína Pohludková a Jindřich Pohludka
jednatelka – Aloisie Štěpánková
Ze zakládajících členů navštěvuje KD paní Jiřina Sembolová, paní Anna Korbášová, paní Milada Bačová a paní Aloisie Štěpánková. Ve funkci předsedy vystřídala pana Holka paní Eva
Štenclová, funkci pokladníka zastává doposud paní Korbášová a jednatelkou je stále paní
Štěpánková.
V prvních letech KD spolupracoval s místními organizacemi ČSŽ, ČČK a Jednotou, které v obci
později zanikly.
Od roku 1999 začal KD od OÚ Žermanice dostávat příspěvky na svoji činnost. Tyto peníze
byly a jsou používány na zájezdy, Mikulášskou besídku, na balíčky pro nemocné členy KD,
atd. v rámci zájezdů jsme navštívili např. Hrčavu, Rožnov pod Radhoštěm, přírodní ráj Hori-
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zont, hrad Helfštýn, zámek Kunín u Bystrovan atp. Na tyto zájezdy jsme se dopravovali nejen
autobusem, ale také osobními auty ochotných členů KD. Příjemné prostředí Mikulášských
besídek nám připravuje paní Božena Brenerová. Na konci každého středečního setkání, které
se uskutečňuje první středu v měsíci, mají členové možnost navštívit místní knihovnu.
20. výročí založení KD jsme oslavili v Kozlovicích návštěvou staré školy, mlýna a exkurzí do
pivovaru.
Toto výročí je také příležitostí k pozvání nových členů do našeho klubu.
Za KD Žermanice
Aloisie Štěpánková
jednatelka
Změna ordinačních hodin na dětském středisku Lučina
Od 22. 9. 2011 dochází ke změně ordinačních hodin na dětském středisku u praktické lékařky
pro děti a dorost paní Ivany Polákové. Lučina 1, Tel. 733 644 774, 558 900 157
Út: 07:30 – 09:00 pro nemocné
Čt: 13.00 – 14:30 pro nemocné
09:00 – 11:00 pro zvané
14:30 – 15:00 pro zvané

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Drakiáda
Vzhledem k tomu, že počasí dopředu nikdy neodhadneme, nebude datum na Drakiádu předem dané. Jisté je, že bude v říjnu. Přesné datum se dozvíte z plakátu, které vyvěsíme včas.
Máte tedy dostatek prostoru na výrobu originálního draka.
Halloween
Listí na stromech se už zabarvuje a začíná opadávat. Tak se pozná, že Halloween je už za
dveřmi. Vzhledem k tomu, že 31. 10. je pondělí, vytvoříme si strašidelnou atmosféru o pár
dní dříve. V sobotu 29. října prožijeme tajemný večer, při kterém ožijí strašidelné postavy a
začne noční řádění. Čekají na vás čarodějné nápoje, spousta překvapení a nebudou chybět
různé pochoutky. Věřím, že se nás sejde hodně, hlavně to včas řekněte dětem a vnoučatům.
Všichni se oblékněte do strašidelných kostýmů. Samozřejmě, že můžou přijít i přespolní děti,
které se ani trochu nebojí.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNA

Aloisie Štěpánková
Ludmila Kroupová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
mnoho pěkných chvil v kruhu svých
nejbližších, spoustu životního elánu a
spokojenosti na další cestě životem.

Václav Bača

Vaše zastupitelstvo obce

Václav Božoň
_________________________________________________________________
Inzerce
Přijímám objednávky na vánoční cukroví, bližší info na tel. 608 717 601.
Burkotová Jitka
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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. Kontakt tel.:
596 810 741, mobil 603 447 219.
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