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Žermanický zpravodaj č. 3/2014

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE ZA UPLYNULÉ
VOLEBNÍ OBDOBÍ
Naše obec se stále snaží udržovat tradice venkova a žije bohatým kulturním životem. Do
společenského dění se velmi aktivně zapojuje Sportovní klub Žermanice. Podílí se ve
spolupráci s obecním úřadem na organizaci mnohých akcí nejen pro dospělé, ale především
pro naše děti. I další činnost sportovního klubu je velmi pestrá a zapojuje se do ní široká
veřejnost.
V uplynulém období se v naší vesničce uskutečnilo mnoho zajímavých akcí. Některé z nich
mají již dlouholetou tradici a jiné zažívaly svou premiéru.
Dalším spolkem, který se zapojuje do dění v naší obci je Klub důchodců. Důchodci se
scházejí pravidelně každou první středu v měsíci již od roku 1991. Navštěvují zajímavá a
památná místa, účastní se výšlapů do blízkého okolí a podle možností se účastní kulturních
akcí. Naši senioři uspořádali také několik výstav např. výstavu ručních prací a výstavku
vánočního cukroví.

Poděkování
Děkujeme předsedovi sportovního klubu Pavlu Bollogovi a všem aktivním členům za
jejich dlouholetou spolupráci a rovněž děkujeme klubu důchodců za jejich činnost.

Přehled realizovaných aktivit
Žermanický bál
Turnaj ve stolním tenise
Přednáška pana Wojnara pod názvem „Mocná síla bylinek“
Dětský karneval
Velikonoční dílny
Stavění májky a pálení čarodějnic
Divadelní představení
Výstavka ručních prací
Kácení májky a smažení vaječiny
Dětský den - Šmoulí olympiáda, Bohové Olympu a bájní řečtí hrdinové
Memoriál Otakara Korbáše – fotbalové utkání
Rozloučení s prázdninami aneb víkendové stanování dětí s rodiči (Indiánský víkend, Zvířecí
říše, Středověk – rytířské slavnosti, Army camp)
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Žermanická pouť
Mše v kapli Narození Panny Marie Vysvěcení kříže
Pouťová zábava
Drakiáda
Halloween
Šipkový turnaj
Sbírka použitého ošacení
Vernisáž obrazů pana Ivo Nováka
Nohejbalový turnaj
Vánoční dílny a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Výstavka vánočního cukroví
Vyhodnocení soutěže „O nejzajímavější vánoční stromeček “
Vánoční večerní mše
Vánoční koncert v kapli

Vítání občánků
Od února roku 2012 jsme se rozhodli, že budeme vítat nové občánky do života naší obce u
nás v Žermanicích. Toto rozhodnutí se shledalo s velmi kladnou odezvou z řad našich
spoluobčanů. V minulých letech probíhalo vítání občánků v sousedních obcích (Horní
Bludovice, Lučina).

Statistika evidence obyvatel v naší obci
k 31. 12. 2010
Počet obyvatel k 31. 12. 2010 činí 269
Narodily se
4 děti
Přistěhovalo se
7 občanů
Odstěhovalo se
7 občanů
Zemřeli
4 občané

Statistika evidence obyvatel v naší obci
k 31. 12. 2013
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 činí 316
Narodilo se
1 dítě
Přistěhovalo se
19 občanů
Odstěhovalo se
13 občanů
Zemřel
1 občan
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AKCE UPLYNULÉHO LÉTA
Memoriál Otakara Korbáše
Dne 2. 8. 2014 se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil fotbalový turnaj. Letos se poprvé
hrálo formou minikopané. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev. Nejlepším týmem se stali
fotbalisté z Bruzovic. Naše družstvo si také nevedlo špatně a obsadilo 3. místo.
Tento sportovní den se vydařil hlavně díky nádhernému počasí. O občerstvení se postarala
místní hospůdka, které bychom chtěli poděkovat. Poděkování patří i všem organizátorům,
kteří se zdárně podíleli na průběhu celého utkání.

Víkendové stanování – Army camp
I v letošním roce proběhlo víkendové stanování pro naše děti. Této akce se zúčastnilo 20
malých vojínů, kteří byli odvedeni k vojenskému cvičení. Během celého dne plnili vojáci
různé úkoly a na samotném konci výcviku složili slavnostní přísahu.
Tento IV. ročník se velice vydařil díky slunnému počasí.
Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří se na přípravě akce podíleli a také Monice Hrančové
za skvěle uvařený gulášek.
Děti si z army campu odnesly zajímavé zážitky a už se těší na další stanování.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V LETECH 2010-2014
Komplexní oprava víceúčelového sportoviště
V rámci této opravy byla provedena demontáž a likvidace stávajícího povrchu, oprava
podkladové vrstvy, položením umělého trávníku s křemičitým vsypem, lajnováním 1x tenis a
1x volejbal.

Koupě pozemku za fotbalovým hřištěm p. č. 47/2 v k.ú.
Žermanice
Koupili jsme parcelu navazující na stávající fotbalové hřiště. Tento pozemek může v
budoucnu sloužit k rozšíření sportovního areálu a vybudování odpočinkové zóny v obci.

Obnova veřejného osvětlení v Žermanicích
Na obnovu veřejného osvětlení se nám podařilo získat finanční prostředky z
Moravskoslezského kraje. Veřejné osvětlení již bylo velmi zastaralé a nacházelo se v
havarijním stavu. Stávající vedení bylo vyměněno za nový izolovaný závěsný kabel. Dále
proběhla výměna starých svítidel za nová s přidáním dalších 19 kusů. Obnova veřejného
osvětlení značně přispěla k bezpečnosti všech občanů i k bezpečnosti silničního provozu.

Vánoční osvětlení
Po dlouhodobém a pečlivém výběru vánočního osvětlení jsme rozzářili naši obec
neokoukaným motivem vánoční světelné výzdoby.

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
na rekonstrukci mostů M - 01, M - 02 a vyřízení stavebního
povolení
V naší obci se nacházejí dva mosty v havarijním stavu. Na tyto mosty byla zpracována
projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení. Realizace této rekonstrukce by byla
pro obec velmi nákladnou investicí, a proto tento projekt je možno v budoucnu realizovat
pouze za předpokladu získané dotace.
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Webové stránky obce
Zhotovili jsme nové webové stránky obce, na kterých můžete sledovat aktuální dění.

Získání dotace na pořízení nového územního plánu
Obci Žermanice byla přiznána dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu
tvorby územního plánu Žermanice z dotačního programu „Program podpory tvorby
územních plánů obcí“. Územní plán Žermanice byl projednán a vydán formou opatření
obecné povahy na 10. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 26. 1. 2012. Opatření
obecné povahy č. 1/2012 bylo vyhlášeno dne 26. 1. 2012 s účinností od 1. 3. 2012.

Rekonstrukce kaple Narození Panny Marie v obci Žermanice
– 1. etapa
Na rekonstrukci kaple se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Při
realizaci byla provedena injektáž kamenného zdiva kaple provedením injektážních vrtů. Dále
došlo k výměně všech oken a dveří. Důležitou součástí rekonstrukce byla demontáž
dřevěného kůru, kontrola stavu nosných trámů, provedení hloubkové impregnace proti
dřevokazným houbám a škůdcům a také výroba a montáž nové podlahy, zábradlí, schodiště
rekonstrukce a lavic včetně impregnace a povrchové úpravy. Tato rekonstrukce kaple
výrazně přispěla k vylepšení technického stavu i jejího estetického vzhledu.

Rekonstrukce kaple Narození Panny Marie v obci Žermanice
– oprava střechy
Oprava střechy kaple Narození Panny Marie byla provedena za pomocí získané dotace z
Operačního programu přihraniční spolupráce CZ-PL, fondu malých projektů regionu Beskydy.
Tuto dotaci získal Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady.

Výstavba vícegeneračního hřiště
Z dotace získané z MMR se nám podařilo vybudovat dětské hřiště. Areál je přístupný široké
veřejnosti a těší se veliké oblibě. Dětské hřiště bude osázeno okrasnými stromy a doplněno
vhodným oplocením.
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Oprava místních komunikací
V uplynulém období jsme provedli drobné opravy našich místních komunikací v lokalitě Na
Pustkách.

Projektová dokumentace k výstavbě vodovodu v částech „Za
dědinou a Ku Těrlicku“
Velmi aktuálním problémem je nedostatek pitné vody ve studnách v okrajových částech naší
obce. Zastupitelstvo na svém 18. zasedání schválilo smlouvu na zpracování projektové
dokumentace. V této fázi stále probíhá jednání s posledními vlastníky pozemků.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 23. zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 29. 09. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 06.2014
Návrh na změnu rozpočtu č.2 na rok 2014
Schválení mimořádných odměn
Zakoupení nemovitosti v k.ú. Žermanice – pozemek p.č.: 73/2 a 73/6
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
8. Odkládání komunálního a tříděného odpadu do kontejnerů Na Pustkách
9. Zhodnocení uplynulého volebního období, poděkování zastupitelstvu
10. Informace k volbám do zastupitelstva obce Žermanice
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

7 l

www.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 3/2014

INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE
ŽERMANICE
Starostka obce Žermanice v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb, o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Žermanice se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu dne 11. října 2014 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je společenská místnost v budově Obecního
úřadu v Žermanicích čp. 48.

3. Právo volit do zastupitelstva obce Žermanice má občan za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 11. října 2014, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v obci Žermanice přihlášen k trvalému pobytu a i státní
občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv, a neexistuje u něj překážka výkonu volebního práva.
Jedná se pouze o občany ostatních členských států EU: Belgické království, Bulharská
republika,Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská
republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská
republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika,
Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika,
Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská
republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika
Německo, Španělské království a Švédské království.
K uplatnění práva těchto občanů volit je nutné, aby do 8. října 2014 do 16:00
požádali zdejší obecní úřad Žermanice o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost
je možné učinit písemně nebo ústně. Písemná žádost musí obsahovat minimálně jméno,
příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu žadatele. Při ústní žádosti se žadatel
prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz domovského státu,
pobytový doklad). Pokud volič – občan jiného státu nepožádá o zápis do dodatku
stálého seznamu, nemůže hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce Žermanice.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. (tel.: 596421017).
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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Žermanická pouť
Dne 14. 9. 2014 proběhla v Kapli Narození Panny Marie mše svatá.
Z důvodu nepříznivého počasí jsme byli nuceni odvolat pouťové atrakce i stánkový prodej.

Pozvánka na zábavný den pro děti i dospělé
Kdy? 4. 10. 2014
Kde? Areál fotablového hřiště v Žermanicích
Program: 10.00 – 18.00 hod. Atrakce pro děti i dospělé –

ZDARMA

Bohaté občerstvení
Těšíme se na Vás!!!
Zastupitelstvo obce Žermanice

V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena!!!

Upozornění
Žádáme občany, aby v okolí úřední desky neodkládali posečenou trávu.
Dále upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů v naší obci.
Děkujeme za pochopení.

Odkládání komunálního a tříděného odpadu do kontejnerů
Na Pustkách
Obdrželi jsme dopis z obce Horní Bludovice, ve kterém se uvádí že: „Občané naší obce při
průjezdu po místní komunikaci MK 33, navazující u autobusové zastávky „ Horní Bludovice,
chodníček“ na silnici č. III/4731 (směr Bruzovice, Havířov), odkládají komunální a tříděný
odpad do kontejnerů 1100 l na plasty, papír a komunální odpad, umístěných v části Pustky
u pozemku parc. č. 602/8, k.ú. Horní Bludovice“.
Vzhledem k tomu, že kontejnery jsou určeny pro občany obce Horní Bludovice, žádáme
naše občany, aby ukládali odpad do příslušných nádob na území katastru obce Žermanice.
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CO PRO VÁS CHYSTÁME
Halloween
V sobotu 1. 11. 2014 se vydáme na již tradiční lampiónový průvod. Pokud nám bude počasí
přát, vyrazíme od obecního úřadu v 17.00 hodin. Po absolvování průvodu se sejdeme
v místní hospůdce na dobrém občerstvení. Na děti zde bude připraveno překvapení.

Kostýmy jsou vítány.
Rádi bychom poprosili o darování vypěstovaných dýní, které poslouží na výzdobu.
Již předem všem děkujeme.

Očkování našich mazlíčků
Sdělujeme občanům, že očkování psích mazlíčků proti vzteklině proběhne 15. 10. 2014
v době od 17.00 – 18.00 hodin v prostorách před obecním úřadem v Žermanicích.
Na všechny se těší MVDr. Jana Kouřilová
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Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím násilím. Je to mnohem
častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském soužití nebo v širší
rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.
Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v Havířově je napomáhat svým uživatelům při
řešení jejich krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své
práci dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance,
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM
v Havířově je jednou z mnoha služeb nabízených Slezskou diakonií.
Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov patří :
- telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody. Pracovnice Intervenčního centra
Havířov jsou schopny na žádost spolupracující organizace nebo samotného uživatele
v nepříznivé sociální situaci vyjet k osobní konzultaci i do vzdálenějších lokalit.
- Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství, související s oblastí domácího násilí
pro osobu ohroženou domácím násilím. Pracovnice, konající konzultaci analyzuje podle
informací uživatele jeho situaci a s ohledem na veškeré aspekty navrhne možnosti řešení
současného stavu. Záleží pouze na samotném uživateli, zda nabízené možnosti přijme.
Pracovnice Intervenčního centra v plné míře respektují rozhodnutí uživatele a nenutí je do
určitého způsobu řešení jeho situace.
- Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání – pracovnice Intervenčního centra jsou
schopny sepsat s uživatelem svých služeb žádosti, žaloby a návrhy předběžných opatření
podle jejich informací. Jedná se o návrhy a žaloby, související s domácím násilím. Jedná se
např: žádost o rozvod, žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na vyklizení nemovitosti,
návrh na podání předběžného opatření apod.
- Bezpečnostní plánování – pracovnice se svým uživatelem mohou probrat bezpečnostní plán,
který poslouží k zachování bezpečnosti ohrožené osoby jak v případě, kdy se rozhodne
setrvat v násilném vztahu, tak pro případ, kdy se rozhodne ze vztahu odejít.
- Ventilace – v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov nalezne uživatel prostor pro vyjádření svých
emocí a ventilaci, která je v případech domácího násilí velmi důležitá. Provází uživatele
procesem domácího násilí s tím, že se může na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit.
- Poskytování krizové intervence – pracovnice Intervenčního centra jsou proškoleny
v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou schopny poskytnout krizovou intervenci jak
telefonickou, tak osobní.
- Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou bezplatné, anonymní, diskrétní a dobrovolné.
Uživatel služeb INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov zde nalezne bezpečné prostředí, kde bude
přijímán bez předsudků a s důvěrou.
V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto INTERVENČNÍ CENTRUM
v Havířově kontaktovat na adrese:
Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu),
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin,
tel: 596 611 239
mobil: 739 500 634
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov
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INZERCE
PÁLENICE VE FRÝDKU – MÍSTKU
se sídlem v bývalém SELIKU
(Pionýrů 839) v MÍSTKU

začne přijímat ovoce k výrobě destilátu a vykupovat od 4. srpna 2014
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00
hodin.
Za dovezených cca 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek si za 30 dnů
odvezete 1 litr 50% jablkovice, slivovice, hruškovice a zaplatíte jen 145,- Kč.

Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu
140,-/ litr 50% alc
Cena za zpracování a vypálení z dodaného ovoce
145,-/ litr 50% alc
Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně, DPH a likvidace odpadu.

Také nabízíme:
možnost odběru destilátů stočených v lahvích ( + 10,- )
výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) – aktuální cena bude vždy
oznámena.
zestaření destilátu ultrazvukem

Další informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech:
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700
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INZERCE

NOVÉ ŽELEZÁŘSTVÍ
Otevírací doba: Po-Pa 7.30-11.30, 12:00-17.00, So 8.00-12.00

Lučina 6 (vedle Obecního úřadu)
Nabízíme:
-spojovací materiál
-rybářské potřeby
-zednické nářadí
-bazénová chemie, stavební chemie
-barvy, laky, ředidla
-voda, elektro
-autokosmetika
Akce „prázdniny“ – Dřevěné uhlí 2.5kg 55Kč
Hrotový rotační zavlažovač 3 ramenný 51Kč
Zahradnické nůžky celokovové

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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