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KRÁTKÉ OHLÉDNUTí
Velikonoční dílny
Velikonoční svátky jsou již sice za námi, ale my bychom chtěli ještě věnovat pár řádků
velikonočním

dílnám, které proběhly 16. 4. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu

v Žermanicích. Tento prostor se proměnil v tvůrčí dílnu, ve které vznikaly zajímavé
velikonoční dekorace a pochopitelně

se zdobila vajíčka. Našim malým dětem se především

líbilo vybarvování motýlů a zajíčků odlitých ze sádry. Velký úspěch mělo malování na textil.
Zde si děti i rodiče vyrobili velikonoční

prostírání a originální trička. Každý účastník si odnesl

i hezkou malovanou skleničku s jarními motivy. Naše děti nás překvapily svou nápaditostí při
výrobě přáníček. Posuďte sami ....

autorka: slečna Smyčková

Stavění májky a pálení čarodějnic
SK Žermanice pořádal 30. dubna 2011 slavnost Filipojakubské noci. Tato slavnost se konala
na místním hřišti v hojném počtu čarodějnic, které za námi letos přiletěly poprvé. Tomuto
sletu předcházely dětské čarodějnické

hrátky. Pro malé čaroděje a čarodějky byla připravena

řada her a soutěží. Všechny děti dostaly občerstvení a sladkou odměnu. Program pro děti byl
zakončen opékáním párků. Najednou se objevily na hřišti dvě neznámé dámy. Po chvilkovém
rozhovoru jsme zjistili, že o dění v naší vesnici, projevil zájem tisk. Dovolujeme si tedy
uveřejnit článek, který vyšel ve Frýdeckomísteckém

a třineckém deníku dne 2. 5. 2011.

Autorkou tohoto článku je Ladislava Vavrošová.
"Za asistence malých i starších čarodějnic a především za pomoci silných paží urostlých

mužů, lan a žebříků se podařilo májku slavnostně vztyčit. Byl to nejnapínavější okamžik, který
z bezpečné vzdálenosti sledovala zbývající část přítomných. Tomu všemu však předcházela
nezbytná příprava.
"Bylo nutné zajistit občerstvení, připravit dřevo na oheň, upravit ohniště, postavit stany a
posezení. Je to také spousty práce, které na první pohled nejsou vidět. Za pár hodin je sice
všechno pryč, ale určitě stojí za to, když odchází všichni spokojeni a to především děti,"
upřesnila místostarostka Pavla Brlejová, členka čarodějnické skupiny.
Ovšem nejdůležitějším úkolem byl výběr vhodného stromu na samotnou májku.
"Ten nám přislíbil místní majitel pozemku. Vybrali jsme zhruba dvacetimetrový, jehož větve
jsme ořezali tak, aby jen nahoře zbyla zelená špička, a oloupali jsme kůru," popsal Pavel
Bollog, předseda sportovního klubu.
Do pletení a zdobení věnce se pak pustily ženy i děti.
"Na stavění žermanické májky chodíme zhruba devět let. Důvodem je letitá tradice a hlavně
příjemná domácí atmosféra. Jeden rok jsme tady dokonce měli i sedačku s křeslem, včetně
věšáku na odložení svršků. Opékáme buřty, zdobíme a stavíme májku, zatímco děti si
společně hrají na hřišti," prozradila Winklerová Ivana z Horních Bludovic, která dorazila s
celou svou rodinou.
"Už se nám také stalo, že nám celou tuto akci propršelo. Všechno jsme však zdárně vydrželi.
Děti byly pod stanem i v autech, vůbec to nikomu nevadilo. My jsme zvyklí na takové
podmínky," prozradila s úsměvem Světlana Šipulová, starostka v čarodějnickém kostýmu.
"Úkolem těchto akcí je nejen stmelovat lidi, ale i když to zní jako klišé, ty děti jsou
budoucnost této obce. A pokud uvidí jakýkoliv kladný příklad z nás dospělých, tak si jej
ponesou dál do života," dodala starostka s tím, že je u dětí rozhodně důležité rozvíjet
sportovní aktivity, než je nechat sedět doma za stolem u svých počítačů.
Žermanické hřiště bylo ještě ten večer svědkem upálení vycpané čarodějnice a u společného
táboráku, kde nechybělo ani občerstvení, ani muzika, se lidé veselili do pozdních nočních
hodin."
Rovněž vyšel článek o naší obci ve stejnojmenném tisku 16. 5. 2011.

AKTUÁLNí DĚNí
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat 16. 6. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů

a zapisovatele

3. Zpráva o činnosti finančního výboru
4. Zpráva o činnosti kontrolního

výboru

5. Závěrečný účet obce za rok 2010
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
7. Různé
8. Diskuze
9. Závěr

Očkování psů
Ve dnech 10.6. a 12. 6. 2011 bude provedeno očkování psů proti vzteklině. Očkování
proběhne v prostorách před obecním úřadem. V případě deště naočkujeme Vaše mazlíčky
v budově obecního úřadu. Můžete se dostavit v pátek od 17.00 -18.00
od 17.00 -18.00

hod. nebo v neděli

hod. S sebou prosím očkovací průkaz. Očkování bude mít platnost 3 roky,

pouze u první vakcinace (štěňata kolem 6 měsíců věku) působí jeden rok. V případě dotazů
nebo potřeby jiného termínů mě neváhejte kontaktovat.

Cena vakcinace je 150 Kč. O Vaše

čtyřnohé kamarády bude pečovat MVDr. Jana Kouřilová, která je občankou naší obce.
Tel. 774075318

Farmářské trhy
Město Frýdek - Místek plánuje pořádat tzv. farmářské trhy, které by návštěvníkům měly
nabídnout možnost alternativního nákupu regionálních zemědělských a rukodělných výrobků
a produktů, jakými jsou především maso a masné výrobky, uzeniny, mléko a mléčné výrobky,
čerstvá vejce, včelí produkty, živé i zpracované ryby a drůbež, ovoce, zelenina, obiloviny,
pekařské výrobky, pivo, víno, medovina, destiláty, koření, tradiční rukodělné výrobky,
květiny a další. Drobní regionální producenti na trzích dostanou ideální příležitost ke
zviditelnění. Farmářské trhy by se podle předběžných plánů měly konat v pravidelných
dvoutýdenních intervalech na místeckém náměstí Svobody, a to počínaje 30. červnem 2011.
Farmáři a producenti uvedených komodit, kteří by měli zájem se účastnit farmářských trhů,
se mohou co nejdříve přihlásit na telefonu 774921809,

nebo elektronicky

na adresu

trhyfm@frydekmistek.cz.

Krupobití v Žermanicích
Dne 21. 5. 2011 postihlo Žermanice velké krupobití, které způsobilo značné škody na našich
zahradách a také zcela poničilo povrch víceúčelového sportoviště. V této chvíli probíhá
jednání s pojišťovnou.

Hledá se firma, která se bude touto opravou zabývat. Z těchto důvodů

bude na nějaký čas sportoviště

Informace o kontejnerech

uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

na tříděný odpad

Po třech letech provozu třídící linky ve Vratimově dosáhla firma .A.S.A., spol. s r. o. v roce
2010 výkonu 10000 t zpracovaného odpadového plastu a papíru, za což vděčí i občanům
naší obce. Pro rozšíření sbíraných komodit bez nutného pořízení dalších separačních nádob
nově zavádí sběr nápojového
modrých kontejnerů

kartónu (z hlediska hygienického - vymytého), a sice do

na papír. Nádoby postupně označí, tak aby bylo zřejmé, co se do nádob

může ukládat. Tato komodita

bude po vytřídění, slisování předána ke zpracování do papíren.

Krádež vlajky
Je velmi zarážející, že z budovy obecního úřadu byla odcizena státní vlajka. Obecní úřad bude
muset zakoupit novou. Je nám velmi líto, že někdo z lidí nemá úctu k tomuto státnímu
symbolu.

CO PRO VÁS CHYSTÁME
Pozvánka na divadelní představení
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Když Harry potkal Sallv"

Romantická komedie o milostných vztazích a hledání životního partnera, které se někdy
protáhne na celý život.
Hrají: Ivana Jirešová, Jiří Langmajer, Jana Stryková/Linda Rybová, Igor Chmela/Filip Čapka,
Lukáš langmajer/Rudolf

Slivka, Zuzana Dřízhalová/Martina

Sluková/lrena

Kristeková

Režie: Jaroslav Brabec
Divadelní představení se koná 5. 6. 2011 v 19.00 hod. v Nové scéně Vlast.
Vstupné: 400 Kč
Dopravu hradí obec Žermanice.
Autobus bude přistaven v 18.00 hod. před obchodem v Žermanicích.
Těšíme se na Vaši účast!
Vstupenky jsou zajištěny pouze pro občany, kteří se již na toto divadelní představení
závazně přihlásili!

V případě dalšího zájmu nás můžete kontaktovat

na tel. čísle 737 258569

do 1. 6. 2011.

Dětský den, kácení májky, smažení vaječiny
V rámci spolupráce obecního úřadu se sportovním klubem SK Žermanice, zveme všechny
děti, rodiče, prarodiče na dětskou sportovní olympiádu,
místním fotbalovém

která se uskuteční 4.6.2011

na

hřišti. Společně s dětmi oslavíme jejich svátek. Své děti můžete nahlásit

telefonicky na obecním úřadě (tel. 596421017)

do 1. 6. 2011. Po dětských radovánkách

bude následovat kácení májky a již tradiční smažení vaječiny. Prosíme účastníky, aby si vzali
s sebou vajíčka, špek, pažitku. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Hledáme kronikáře
Milí spoluobčané, hledáme zapáleného kronikáře nebo kronikářku pro zvěčnění všech akcí a
života v Žermanicích. Chceme, aby kronika byla zajímavým odkazem i pro budoucí generace.
Kronika by měla obsahovat nejen textové záznamy, ale i fotografie ze života naší obce.
Zájemci se mohou nahlásit na tel. čísle 737 258 569 nebo elektronicky
starostka@obeczermanice.cz.

Program kulturního

Děkujeme.

léta pro rok 2011 v Hostinci "U Svatého Jána"

3.6. divadelní představení "ŠTIKA K OBĚDU"
hrají: K. Fialová, L. Švormová, N. Konvalinková, V. Postránecký
19.6. divadelní představení"

ŠílENí MilENCI"

hrají: P. Liška, M. Zbrožek, P. Polášek
25. 6. koncerty
FEŠÁCIs Michalkou Tučnou a Pavlem Bobkem
Karel Kahovec, George Beatovens

na adrese

skupina COP
15. 7. koncerty
Petr Janda - OlYMPIC
skupina NOTOTO
Jiří Erlebach , SílA ČTYŘSTRUN"
5. 8. koncerty
Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka
Petr Spálený - APOllO BAND
Luboš Pospíšil- 5P
9.8. divadelní představení "POSLEDNí ZE ŽHAVÝCH MilENCŮ"
hrají: Simona Stašová,

Petr Nárožný

25.8. divadelní představení "SMíŠENÉ (PO)CITY"
hrají: J. Hlaváčová,

P. Kostka} J. Satoranský,

L. Hampl

VíTÁNí OBČÁNKŮ
V neděli 22. 5. 2011 přivítala paní starostka S. Šipulová nové občánky obce Žermanice a
lučina. Slavnostní uvítání proběhlo v prostorách Obecního úřadu na lučině. Touto cestou
bychom chtěli znovu popřát naší lucince Janošíkové šťastný život plný lásky a pochopení.
Rodičům srdečně blahopřejeme.

VÝZNAMNÁ

JUBILEA V MĚsíCI

KVĚTNU A ČERVNU

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

Vaše zastupitelstvo
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obce
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Čtyřleté a osmileté gymnázium,s.r.o,

~11'.'"Cihel ní 410,73801

G~nl'l~

Frýdek-Místek

Tel.,fax.: 558 433 572

www.cogfm.cz

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro školní rok
2011/2012.
Přijímací zkoušky se nekonají.
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze ZŠ.
Přihlášky ke studiu budou přijímány průběžně až do 31. 8. 2011 na sekretariátu školy v době od
7.00 do 15. 00 hodin.

[i\B@[b)o©][k\@~~M©]OBUilO(~[}i)@[b)@uM
79-41-K/81 - gymnázium

~I[JIQJ ~,Ik@~01JO [Jrí5JG:

~{Q :Jlif~0J.:

(osmiletý studijní cyklus pro žáky po 5. třídě ZŠ)

79-41-K/41 - gymnázium všeobecné (čtyřletý studijní cyklus pro žáky po 9. třídě ZŠ)

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.:

596810741, mobil 603 447219.
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