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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Mráz dokončuje svoje dílo,
když tiše kreslí na okna,
přichází zas paní ZIMA,
bílá, krásná, náročná.
S touhle plachou, něžnou kráskou,
přicházejí po roce,
nejkrásnější svátky roku,
ANO, jsou to VÁNOCE.

Přejeme Vám hodně lásky,
také teplo domova
ať po celý rok v srdci ,
si ho každý uchová.
Pevné zdraví, štěstíčko
a tři přání, zlatá rybičko!

Toto přání jsem napsala od srdce, a proto doufám, že Vás snad také trošičku
potěšilo. Za zastupitelstvo obce
Vaše starostka
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Rozsvícení našeho Vánočního stromu
Milí spoluobčané, chtěli bychom Vás čím jak nejsrdečněji pozvat na rozsvícení
našeho VÁNOČNÍHO STROMU, který bude zdobit prostor před obecním úřadem. Slavnostní akce se uskuteční v neděli 11. 12. 2011 v 18:00 hod. Tento
předvánoční okamžik si vychutnáme za zvuku známých vánočních koled, pár
vřelých slov a lahodného moku, který vánoční atmosféru dokresluje. Těšíme se
na všechny.

ZASTUPITELSTVO OBCE ŽERMANICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÁNOČNÍ DÍLNY
v neděli 11. prosince 2011
od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách obecního úřadu
Budeme vyrábět vánoční dekorace, svícny, netradiční obrázky, vánoční přání za
pomocí kouzelného strojku, a další výrobky. Vyzkoušíme si i malování na sklo a
zdobení baňek.
PŘIJĎTE SE VÁNOČNĚ NALADIT
Na všechny se těšíme!
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Halloween
V sobotu 29. října uspořádal místní sportovní klub strašidelný halloweenský den. Jednalo se
o skvělou zábavu hlavně pro děti, které přišly v nádherně strašidelných maskách a převlecích. Pro naše ratolesti bylo připraveno mnoho soutěží, tombola, nějaká ta odměna, sladkosti
a překvapení. Během odpoledne nás navštívila strašidla všeho druhu. Čarodějnice, která dětem namalovala hrůzostrašné tváře. Kostlivec, který kouzlil a vyráběl dětem různá balónková
stvoření a také Ohnivec, který předvedl na závěr nádhernou ohňovou show. Pro ty menší to
byl určitě nezapomenutelný zážitek. Některým se to tak líbilo, že si Ohnivcovo představení
několikrát potleskem opětovně vyžádali. Rádi bychom ocenili vynalézavost a ochotu členů
sportovního klubu při výzdobě a výrobě sladkostí pro děti a touto cestou bychom jim rádi
poděkovali. Velký dík patří manželům Zlámalovým a jejich firmě Kampet za sponzorské dary.
Děkujeme také našim členům, kteří se připojili svými dárky. Rádi bychom chtěli poděkovat
hospůdce Pod hrází za vstřícnost a příjemnou obsluhu.
Sportovní klub Žermanice

Šipkový turnaj
V sobotu 5. listopadu jsme uspořádali šipkový turnaj, kterého se zúčastnila velká parta místních nadšenců. Byl to velký boj, který trval téměř šest hodin. Turnaje se zúčastnily i ženy,
které však ve velké konkurenci místních profesionálů neměly velké šance na medailové umístění. Přesto bychom jim rádi poděkovali za účast. Vítězem tohoto turnaje se stal náš předseda sportovního klubu pan Pavel Bollog. Druhé místo získal pan René Bernady a na třetím místě se umístil pan Martin Korbáš. Všem závodníkům děkujeme za účast a již se těšíme na další
utkání.

Sportovní klub Žermanice

Mikulášská nadílka
V sobotu 3. 12. 2011 zavítal do naší vesničky Mikuláš za doprovodu anděla i pekelné mocnosti vyslali svého zástupce, který již od pohledu vypadal věru hrozivě. V hospůdce Pod hrází se
sešlo 35 dětí za doprovodu rodičů babiček i dědečků a všichni zde strávili krásné odpoledne.
Po uvítání dětí i dospělých paní starostkou nám předvedly všechny děti své malířské schopnosti a nakreslily mikulášské obrázky. Paní Andrea Bollogová a Jarka Janáčková obdarovaly
děti krásnými hračkami a všichni jsme očekávali příchod Mikuláše. Zazvonil zvonek, rozletěly
se dveře a vstoupil mezi nás Mikuláš s andělem. Za cinkání hrozivých řetězů přiletěl i čert.
Děti přednesly básničky, zazpívaly písničky a hlavně slíbily, že budou celý příští rok hodné a
nebudou rodičům odmlouvat. Všechny děti dostaly krásné balíčky a odnesly si určitě neza-
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pomenutelný zážitek. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
této akce.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Hrozba našemu zdraví
Vážení občané, nechceme v tomto článku dělat přednášku o zdraví a zdravém životním stylu,
i když by to bylo jistě zajímavé téma. Chtěli bychom se s Vámi podělit o jeden nemilý zážitek,
který se týká topení v naší obci aneb to, co vypouštíme z komínů do ovzduší. Chápeme tíživou ekonomickou situaci této doby, a proto víme, že topení plynem je velmi drahá finanční
záležitost. V tomto článku neapelujeme na občany, aby topili plynem, protože je spousta
jiných možných topných materiálů, jako je dřevo, koks, černé uhlí. Ovšem obáváme se, že
někteří občané spalují ve večerních hodinách plasty a jiný odpadový materiál, čímž vypouští
do ovzduší životu nebezpečné karcinogenní látky. V naší obci žije mnoho malých dětí a my
bychom měli myslet především i na jejich zdraví, protože jsou naší budoucností. Chtěli bychom Vás důrazně požádat, aby se topilo jen materiály, které jsou k tomuto účelu stanoveny.
Vůbec nepřeháníme, když napíšeme, že při večerní procházce jsme se dusili z kouře, který se
linul z některých komínů. To už nemluvíme o tom, že je absolutně vyloučeno si doma večer
otevřít okno a vyvětrat, protože bychom doma měli jako v udírně. Tyto slova nejsou nijak
nadnesená a nechceme se nikoho dotknout. Situace je však natolik vážná, že je nutné o této
problematice hovořit a zaujmout k ní příslušný postoj. Proto budeme tuto situaci průběžně i
nadále monitorovat.
Děkujeme všem za pochopení.

Žádost o dotaci na rekonstrukci vícegenerační hřiště z Programu rozvoje
venkova
Chtěli bychom Vám oznámit, že 29. 11. 2011 jsme dostali oznámení o tom, že při přezkoumání naší žádosti nebyly zjištěny žádné závady. Kladný výsledek administrativní kontroly nelze v žádném případě považovat za příslib dotace z Programu rozvoje venkova. Na toto rozhodnutí si budeme muset počkat.

Informace o územním plánu
Veřejná vyhláška
oznámení zahájení řízení o vydání Územního plánu Žermanice formou opatření obecné
povahy a pozvání k veřejnému projednání
Magistrát města Frýdku – Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako úřad
územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm.c (zákona č. 183/2006 Sb., o územním

4

plánování stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel Územního plánu Žermanice oznamuje v souladu s § 171 – 173 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění a v souladu s ust. § 52 stavebního zákona zahájení řízení o
vydání Územního plánu Žermanice formou opatření obecné povahy a zároveň vyzývá
k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu.
Úplné znění návrhu Územního plánu Žermanice bude k nahlédnutí:
v tištěné podobě:
- na Obecním úřadě v Žermanicích (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 13.00 hod.,
středa od 8.00 do 16.00 hod.)
- na Magistrátu města Frýdku - Místku, odboru územního rozvoje stavebního řádu, Radniční
1148, č. 407 (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod., čtvrtek od 8.00-15.00 hod., úterý, pátek
od 8.00-13.30 hod.)
v elektronické podobě:
a internetové adrese www.obeczermanice.cz odkazem územní plán.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona bude návrh Územního plánu Žermanice
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. od
5. prosince 2011 do 4. ledna 2012
Veřejné projednání o návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu Žermanice dle
ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona, se uskuteční dne 4. ledna 2012 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žermanicích.
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, mohou námitky proti návrhu územního
plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti ( dále jen „dočené osoby“).
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, může nejpozději při veřejném projednání
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou. Dotčené orgány sdělí na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky a námitky lze dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu přede dnem konání
veřejného projednání uplatnit písemně na adrese Magistrát města Frýdek – Místek. Připomínky musí splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu, tj. musí být patrno, kdo
připomínku uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje.
Při veřejném projednání se dle § 22 odst. 3 stavebního zákona stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která
uplatňuje a připojí se záznamu o průběhu veřejného projednání.
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Podle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nepřihlíží.

Přírodní památka „Žermanický lom“ 2011
Po suchém začátku jara, byl rok 2011 opět bohatý na srážky (od dubna do poloviny srpna).
Následkem toho bylo dlouhou dobu na dně lomu velké množství vody. Hladina dosahovala
výšky 25-30cm. Za takových podmínek není možné provádět sečení. Proto seč dna lomu proběhla až 22. 9. 2011, kdy zde bylo stále více vody, než bývalo v uplynulých letech obvyklé, ale
bylo již možné séct při rozumné výšce strniště, kdy seč má význam z hlediska množství odstraněné hmoty. Výslunné terasy nad lomem byly posečeny v srpnu, po dozrání většiny kvetoucích druhů rostlin. Posečená hmota byla shrabána, částečně spálena, částečně uložena u
paty lomové stěny. Ruderální vegetace na východní terase a na dolním okraji lomové stěny
byla ošetřena postřikem herbicidu Roundup. Stejně jako v loňském roce i letos mělo dlouhodobě velké množství vody na dně lomu vliv na vývoj vegetace. Projevilo se to nárustem
značného množství rostlinné hmoty a zvýšením podílu druhů snášejících dlouhodobé zaplavení (např. rozrazil potoční). Naopak jiné druhy, které zaplavení netolerují, na tento stav reagovaly negativně. Bohužel, jedná se o druhy vzácné a zvláště chráněné. Podruhé za sebou
nebyla zjištěna přítomnost prstnatce májového. Nebyly nalezeny ani rostliny prstnatce pleťového (loni pouze 4 kusy, předloni 28 kusů). V předešlých letech mohutněla populace kruštíku bahenního, kvetly stovky jedinců (možná až 1000). Letos kvetlo pouze 25 kusů. Tento
vývoj je znepokojivý. Pokud by některý z uvedených druhů v území vymizel, jeho návrat by
byl patrně velmi obtížný. Je otázkou, nakolik se na usídlení těchto druhů v lomu podílela náhoda (kde leží zdroj semen?) s jakou pravděpodobností by se zopakovala. Nelze pominout
skutečnost, že sukcesně je již vegetace úplně jinde než v době, kdy tyto druhy dno lomu poprvé osídlily. Po dvou letech byly ořezány hlavaté vrby. V území bylo sesbíráno několik pytlů
odpadků.

Záměr pronájmu nebytových prostor v Obci Krásná
Obec Krásná oznamuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích, (zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů)
pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu. Budoucí nájemce může užívat:
- společný vchod do budovy s nájemci obecního bytu
- chodby a schodiště (cca 34,70 m²)
- kanceláře včetně dobře vybavené kuchyně (156,50 m²)
- hygienické zařízení (WC+ sprcha) – (29,60 m²)
- dvojgaráž včetně skladu (46,5 m²)
- parkoviště (cca 60 m²) – po dohodě i více
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Je možno si pronajmout nárazově i sál a kuchyň v téže budově. Možnost využívání tenisových
kurtů, hřiště a dětského hřiště v areálu budovy.
- je zajištěna a prováděna zimní údržba chodníku a parkoviště
- v budově je plynové topení
Tyto nebytové prostory budou k dispozici od 1. 10. 2012, po dohodě i dříve.
Poučení: Podle výše citovaného ustanovení mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit a
předložit připomínky, a to písemně k rukám Ing. Pavly Bohačíkové – starostky obce nejpozději do posledního dne zveřejnění. Občané se mohou hlásit na obecní úřad Krásná písemně a
předkládat své cenové nabídky, a to k rukám Ing. Pavly Bohačíkové – starostky obce nejpozději do posledního dne zveřejnění. Pronájem bude umožněn zájemci s nejvyšší nabídkou.
1. den zveřejnění: 5. 10. 2011
za Obec krásná Ing. Bohačíková Pavla – starostka

Spotřebitel net
Občanské sdružení Spotřebitel net je neziskovým sdružením založeným za účelem obrany
spotřebitelů v ČR. Naším cílem je zejména rozšiřovat osvětu mezi spotřebiteli o základních
spotřebitelských právech a pomáhat těm, co se již dostali do konkrétního problému. K řešení
spotřebitelských problémů, případně i jiných právních problémů, mají spotřebitelé
k dispozici spotřebitelskou poradenskou linku a osobní poradny, kde jsou v Praze a dalších
městech. Vedle řešení konkrétních spotřebitelských problémů je nejméně důležitou činností
našeho sdružení rovněž snaha o osvětu spotřebitelů, tedy jakási prevence, jak bylo naznačeno výše. Za účinnou formu prevence považujeme tvorbu článků se spotřebitelskou tématikou, jež se pravidelně objevují na našich webových stránkách www.spotrebitel.net. Dále pořádáme i celou řadu přednášek na středních a základních školách, kde se věnujeme základům
spotřebitelského práva a finanční gramotnosti.
Dovolujeme si Vás informovat, že naše sdružení čerstvě otevřelo osobní poradnu ve FrýdkuMístku. Poradna je otevřena každý lichý týden v sobotu od 9 – 12 hodin. V případě, že se
zvýší poptávka, je naše sdružení připraveno provozovat tuto poradnu každý týden v tomto
čase. Poradna se nachází na třídě T.G.Masaryka 650, Frýdek – Místek v kanceláři senátorky
paní Ing. Evy Richtrové. Objednávky se realizují na telefonu 777 655 265. Poradna je bezplatná. Věříme, že tímto způsobem budeme opět o něco blíže spotřebitelům, kteří naši pomoc
potřebují.
Za sdružení Spotřebitel net: Ondřej Vaněk, právní poradce

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. ledna 2012
Voda pitná (vodné)

30,61 Kč/m³ (bez DPH)

34,90 Kč (vč. 14% DPH)

Voda odvedená (stočné)

27,65 Kč/m³ (bez DPH)

31,52 Kč (vč. 14% DPH)
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Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Informace o převedení agendy dávek hmotné nouze a agendy příspěvků pro
zdravotně postižené občany z Magistrátu města Frýdek-Místek na Úřad práce
ČR
Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém České republiky. Administrace dávek a rozhodování o dávkách bude prováděno jediným správním orgánem - Úřadem
práce ČR, prostřednictvím příslušných kontaktních pracovišť úřadu. V souvislosti
s uvedenou změnou se agenda dávek hmotné nouze a příspěvků pro zdravotně postižené
občany převádí z Magistrátu města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR – krajskou pobočku v
Ostravě. Od 1. 1. 2012 je příslušné pro podávání a vyřizování žádostí o dávky hmotné nouze a příspěvků pro občany se zdravotním postižením (tj. příspěvek na péči, příspěvek na
mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky) kontaktní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí
3510, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 950 113 111. Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31.
12. 2011 Magistrátem města rozhodnuto, budou rovněž převedena a dokončena
v působnosti úřadu práce. Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, pro podání žádostí jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a
ve čtvrtek od 8 do 13 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Nové typy občanských průkazů
Od 1.1.2012 připadne v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů a budou se vydávat nové typy občanských průkazů. Jedná se o
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji, přičemž oba tyto doklady budou typu „kreditní karta“,
nadále se budou vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů.
O vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem a o vydání
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji budou občané žádat na kterémkoliv obecním
úřadě obce s rozšířenou působností. O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů tzv. typ „blesk“ budou občané žádat pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana. Tímto dosavadní možnost podání
žádostí na matričních úřadech dnem 31.12.2011 končí.
Na matričních úřadech však budou od 01.01.2012 občané stále ohlašovat ztráty, odcizení,
poškození či zničení občanského průkazu, odevzdávat nálezy cizích občanských průkazů, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu či změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. I nadále budou občané moci požádat matriční úřad podle
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místa svého trvalého pobytu o převzetí občanského průkazu do úschovy po dobu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí. V těchto případech matriční úřad vydá občanovi potvrzení o
občanském průkazu. S výjimkou úschovy občanského průkazu po dobu dlouhodobého pobytu občana v zahraničí matriční úřad bezodkladně oznámí tuto skutečnost včetně jména, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému
k vydání občanského průkazu.
V souvislosti se zavedením systému k pořizování žádostí o vydání nových občanských průkazů a jejich vydávání dojde v průběhu měsíců listopad a prosinec jednak k postupnému ukončení přijímání žádostí o vydání občanských průkazů a také k odstávkám systému CDBP, tj.
systému k pořizování a vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosiči dat
s biometrickými údaji.
Podání žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u matričního úřadu
nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu je možné u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného dle místa trvalého pobytu občana.
Pak lze podat žádost nejpozději dne 14.12.2011. V době od 15.12.2011 do 31.12.2011 může
občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1
měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat
současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
Odstávky systému CDBP k vyřizování E-pasů jsou plánovány takto:
- podání žádosti o vydání E-pasu lze nejpozději v pondělí 19.12.2011
- možnost převzetí vyhotoveného E-pasu je nejpozději v pátek 23.12.2011
- poté, tj. od 24.12.2011 do 01.01.2011 bude možné pouze předávat vyhotovené občanské
průkazy, vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů a vydávat cestovní pasy bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. cest. pasy typu „blesk“).
Při pořizování žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního čipu či s ním), bude nezbytná osobní přítomnost žadatele u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. V případě, že občan není ze zdravotních důvodů schopen se na úřad
k pořízení žádosti dostavit, sdělí příbuzný či jiná osoba tuto skutečnost obecnímu úřadu
s rozšířenou působností, který zajistí pořízení žádosti prostřednictvím mobilního pracoviště
v místě jeho bydliště. S ohledem na malé množství mobilních pracovišť lze předpokládat, že
jejich zajištění může trvat velmi dlouho.
Žádáme osoby, starající se o zdravotně postižené občany v domácí péči, o provedení kontroly platnosti dosavadních občanských průkazů nemohoucích občanů a v případě, že platnost těchto dokladů končí 30.06.2012, o vyřízení nových občanských průkazů ještě
v letošním roce, resp. zajištění podání žádostí o vydání nových občanských průkazů do
14.12.2011 u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.
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Upozornění
Ordinace praktického lékaře Mudr. Josefa Koutníka se sídlem na Obecním úřadě v Horních
Bludovicích, nebude ordinovat v níže uvedených dnech:
- pátek 23.12.2011
- pátek 30.12.2011

Oslavy konce roku
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada nebezpečí,
zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv. zábavné pyrotechniky. Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické
výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji
obsluhovat a skladovat. Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním
nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý
hořlavý materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku
z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství,
v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití
pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod
vlivem alkoholu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si,
že zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes
má oproti člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich
domácích mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.
nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek

CO PRO VÁS CHYSTÁME
VÁNOČNÍ DÍLNY
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
3. ŽERMANICKÝ BÁL, který se uskuteční 25. února 2012. Určitě si
tento termín již zapište do kalendáře, protože se na Vás těší nejen
zastupitelstvo, ale i hudební skupina Evyband.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA V MĚSÍCI LISTOPADU A PROSINCI

JIŘÍ KIELAR
MARIE ONDERKOVÁ
EVA HÝŽOVÁ
MILADA FEBROVÁ
JANA ŘEHÁKOVÁ
ANEŽKA PETERKOVÁ
MILADA BAČOVÁ

ZLATÁ SVATBA V ROCE 2011
ZDENKA A VÁCLAV SYSLOVI
VĚRA A JOSEF CHLEBKOVI

Dáváme Vám tuto růži,
přicházíme přát.
Ať se máte stále rádi.
Ať jste duší pořád mladí.
Ať zdraví slouží dlouhá léta
a vše pod Vaší rukou vzkvétá.
Ze srdce přeje zastupitelstvo
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INZERCE
Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. , Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz¨
Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí (školné 12 000,-Kč ročně) nabízí možnost studia ve

čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Den otevřených dveří
19. ledna 2011 11. 00 – 16. 00 hod.

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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