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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo dne 22. 6. 2013
v kulturní místnosti obecního úřadu.
Tentokrát jsme do života uvítali celkem 5
dětí (4 holčičky a 1 chlapce). O krásné
vystoupení se opět postarala paní
Mokrošová s paní Honsovou a děti ze ZŠ a
MŠ Horní Bludovice, které nám
zarecitovaly a zahrály na hudební nástroje.

Výstavba dětského
hřiště
Náš sportovní areál se postupně rozrůstá.
Vedle tenisového kurtu a fotbalového
hřiště se nám podařilo vybudovat dětské
hřiště. Děti se ještě mohou těšit na další
herní prvky, které jsou v této chvíli ve
výrobě. Hřiště je vybaveno i pěkným
posezením. Chtěli bychom tento prostor
zkrášlit vysazením okrasných stromů.
Tento areál je přístupný široké
veřejnosti, kde za své děti zodpovídají
výhradně jejich rodiče.

Memoriál Otakara
Korbáše
Dne 3. 8. 2013 uspořádal Sportovní klub
Žermanice fotbalový turnaj, kterého se
letos zúčastnila 3 družstva. Žermanice
reprezentovali místní muži a hráči FC
Lučina. Druhým týmem byl FC Paskov a
třetím FC Koníček. Vítězem tohoto
ročníku se stal FC Paskov a fotbalisté
Žermanic se umístili na druhém místě.
Během celého dne panovala na fotbalovém
hřišti a v jeho okolí rušná atmosféra, která
pokračovala večerní zábavou až do
pozdních hodin. Děkujeme všem, kteří
fandili a také za to, že svou útratou přispěli
k pokrytí nákladů této akce. Ze své pozice
bych ráda vyjádřila obdiv a uznání všem,
kteří se na této akci podíleli. Chtěla bych
také poděkovat nájemci pekárny
v Žermanicích a paní Serafinové za
sponzorské dary. Pekárna upekla výborný
chleba a paní Serafínova uvařila skvělý
guláš.
SK Žermanice

Víkendové stanování
Středověk- rytířské
slavnosti
V posledním srpnovém víkendu se
uskutečnil již 3. ročník rozloučení
s prázdninami. Letos jsme se přenesli do
doby středověku, kde mezi nás zavítali
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rytíři, princezny, zbrojnoši, králové a další
postavy této doby. Jak je již zvykem, tak
nám letos opět počasí moc nepřálo, ale
malé nadšence to nijak neodradilo. Na
každého, kdo splnil všechny úkoly, čekala
sladká odměna. Pak jsme mezi námi
přivítali klauny z Balónkova, kteří měli pro
nás připravený zajímavý program. Po
tomto vystoupení postavili rodiče stany,
rozdělali oheň a připravili „středověkou
baštu“. Všem, kteří se na této akci podíleli,
patří velké poděkování. Jsou to stále stejní
lidé, kteří ve svém volném čase chystají
zábavu pro naše děti a jejich rodiče.
Na závěr mi dovolte, abych zde
poděkovala firmě KAMPET za sponzorské
dary. Již se těšíme na další stanování.
SK Žermanice

dětem poskytnuty ZDARMA. Zakoupit
jsme si mohli cukrovou vatu, balónky,
keramiku nebo hračky. Perfektní
občerstvení nám připravili nájemci
restaurace „Pod hrází“, kterým děkujeme
za skvělou spolupráci. O tom, že se tato
akce povedla, svědčí velká účast dětí a
dospělých i z okolních obcí. Již nyní se
těšíme na pouť v roce 2014.

3. Žermanická pouť
Dne 8. 9. 2013 se v naší obci konala již
3. Žermanická pouť. Počasí bylo nádherné
a celé hřiště bylo zalito paprsky slunce.
Děti si užívaly pouťové atrakce plnými
doušky, což bylo vidět na jejich
rozesmátých tvářích. Vyřádily se na
trampolíně, nafukovací skluzavce,
skákacím hradu, elektrických motorkách a
aquazorbingu. Největší úspěch měl již
zmiňovaný aquazorbing, na který stálo v
řadě mnoho nedočkavých dětí. Tyto
radovánky trvaly od 10 hodin až do 18
hodiny večerní. Všechny atrakce byly
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Mše svatá
Každoročně je pouť v Žermanicích
zahájena mší v kapli Narození Panny
Marie. Kapli jsme společnými silami
pěkně vyzdobili a vytvořili tak slavnostní
prostředí pro mši. Mše se účastnilo mnoho
občanů.
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ
Zasedání zastupitelstva obce
Vážení občané, starostka obce Vás srdečně zve na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Žermanice, které se bude konat dne 18. 09. 2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Žermanicích.
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola úkolů usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 06.2013
4) Návrh na změnu rozpočtu č. 2 na rok 2013
5) Zápis z kontroly hospodaření DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2012
6) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2012
7) Smlouva úplatná o zřízení věcných břemen Žermanice, Hlaváč příp. kNN, IP-12-8013592/3
8) Výstavba dětského hřiště
9) Informace o probíhající opravě střechy kaple Narození Panny Marie
10) Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na vodovody v částech Ku Těrlicku a
Za Dědinou
11) Oprava střechy restaurace „Pod hrází“
12) Projednání umístění kontejnerů na tříděný odpad
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
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Klub důchodců
I v letošním roce se pravidelně scházejí žermaničtí důchodci. Stejně jako v uplynulých létech
jsme s malým dárečkem popřáli jubilantům. V letošním roce oslavila své devadesáté
narozeniny jedna z našich dlouholetých členek klubu důchodců naše Anička Korbášová. Je to
žena, která má stále zájem o to co se děje v naší obci, pravidelně se účastní schůzek klubu
důchodců i akcí, které důchodci pořádají.
Poslední akcí našeho klubu byl výlet do Malenovic pod Lysou horou. Prošli jsme se kolem
Malenovických vodopádků, viděli jsme nádhernou krajinu a nadýchali jsme se svěžího
vzduchu. Také jsme se byli podívat na kostelík na Prašivé. Prožili jsme příjemný slunečný
den v srdci beskydské přírody.
V loňském roce důchodci instalovali pro všechny občany obce dvě tématické výstavky:
v červnu ručních prací a v prosinci výstavku vánočního cukroví. Očekávali jsme zájem našich
občanů, ale ten byl minimální, i když se nám podařilo vytvořit něco, co stálo za to vidět. Proto
jsme se rozhodli další takové akce neorganizovat.
Klub důchodců v Žermanicích.
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Pečujete o člena rodiny
v domácím prostředí?
Zdravotnická škola ve Frýdku-Místku
pořádá setkání pro pečovatele, rodinné
příslušníky, kteří se starají nebo se chystají
starat o osobu blízkou.
Cíle těchto setkání vycházejí z potřeby
doplnění informací a ošetřovatelských
dovedností rodinných příslušníků, osob,
které se starají o blízkého člověka v
domácím prostředí. Vycházejí z potřeby
podpořit možnost nemocného či starého
člověka, který potřebuje péči, zůstat v
domácím prostředí. Pečovatelé si mohou
vyzkoušet, jak ošetřovat člena rodiny a
zároveň šetřit své síly a zdraví.
Na každém setkání se budeme zabývat tím,
co Vás zajímá, nejčastěji to bývají tato
témata:
péče o hygienu ležícího člověka, celková
koupel v domácím prostředí, prevence
proleženin, polohování v domácím
prostředí, péče o kondici, masáže, jak
ošetřovat ležícího a chránit si záda, péče o
stravování a příjem tekutin v domácím
prostředí, péče o vyprazdňování, péče o
močový katétr, přikládání podložní mísy...,
péče o nemocného trpící bolestí, péče o
dementního člověka v domácnosti, péče o
vztahy v rodině a dobrou komunikaci s
nemocným , poradenství o možnostech
dalších služeb
Konkrétně tedy jde o předání teoretických
informací o ošetřování člena domácnosti.
Další krok je praktický nácvik
ošetřovatelských dovedností v učebně
ošetřovatelství Střední zdravotnické školy
ve Frýdku-Místku. Dovednosti si rodinní
příslušníci vyzkoušejí přímo na figurínách
na lůžku pod vedením odborné lektorky.
Dále jde o předání specifických informací
jak ošetřovat člověka
v domácím prostředí, jaké pomůcky použít.
Vzdělávání je bezplatné, proběhne
v bloku a absolvent si odnese brožuru o
ošetřování člena rodiny v domácnosti,
také zdarma.
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TERMÍNY SETKÁNÍ: 2.10.2013,
6.11.2013, 4.12.2013
Tyto středy vždy od 15 hodin v budově
školy.
Informace tel: 558 630 019
Na setkání s Vámi se těší Olga
Mičulková, Marie Muroňová a Katka
Šmolková

Knihovny našeho
regionu v novém
tisíciletí
V nedávné době proběhla v Brně celostátní
konference knihoven „ Budoucnost
knihoven – Knihovny pro budoucnost “,
kde se probírala koncepce rozvoje
knihoven v dalších letech.
Základním
motem této koncepce je, že dnešní
uživatel knihovny knihovnu navštěvuje
proto, že chce, že se mu tam líbí a jsou
mu poskytnuty, i v té nejmenší obci, služby
stejně kvalitní, jako ve městě. V současné
době tuto koncepci podporuje Ministerstvo
kultury ČR svými dotacemi na projekty,
které jsou na to zaměřeny. Proto jsme
v loňském roce požádali Ministerstvo
kultury ČR o dotaci na vybavení našich
knihoven tak, aby svým návštěvníkům
mohly kvalitní
služby poskytovat.
Podmínkou je dostatečné vybavené
knihoven informačními technologiemi,
které umožní našim uživatelům přístup do
on-line katalogů, objednáváni literatury a
prodlužování výpůjční doby přes internet
z domova
nebo
ze
zaměstnání
v kteroukoliv dobu, 7 dní v týdnu. V praxi
to bude znamenat, že se propojí celá síť
knihoven regionu Dobrá, tj. Dobrá,
Dobratice,
Horní
Domaslavice,
Nošovice,
Pazderna,
Soběšovice,
Vojkovice a Žermanice. V kterékoliv
z těchto knihoven, si může čtenář
rezervovat a půjčovat knihy tam, kde mu to
nejlépe bude vyhovovat. Čtenářský průkaz
mu bude platit v celém regionu. Informace
o tom, že požadovaná kniha je pro něj
připravena, mu přijde prostřednictvím
SMS na jeho mobilní telefon nebo na ewww.obeczermanice.cz

Žermanický zpravodaj č. 3/2013

mail. Může si žádat i o výpůjčky
prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby z jiných knihoven.
V každé
knihovně bude počítač s připojením na
internet, multifunkční barevná tiskárna a
čtečka čárových kódů.
Tento projekt
v hodnotě 370.000,-- Kč ze 70% dotuje
Ministerstvo kultury ČR a z 30% obce.
Projekt bude realizován během druhé
poloviny roku 2013. Do projektu jsme se
přihlásili poté, co zavedení těchto služeb
v Místní knihovně v Dobré přivedlo
v minulém roce do knihovny o 30% více
návštěvníků a půjčili jsme i o 30 % více
dokumentů než v roce 2011. Aby byl
přístup přes web do našeho on-line
katalogu zajímavý i pro mladou generaci,
zakoupili jsme také nový www katalog
CARMEN, který je programován v jazyce
Java a umožňuje fulltextové vyhledávání,
předregistraci čtenáře z domova a zadávání
požadavků na nákup literatury. Chceme,
aby do knihoven chodilo co nejvíce dětí,
protože čtení rozvíjí slovní zásobu,
samostatné
vyjadřování,
podporuje
rozvíjení fantazie a trénuje paměť. Malé
děti, kterým pravidelně čtou rodiče, lépe
prospívají ve škole. Využijte proto nových
služeb knihoven nejen pro svoje
sebevzdělávání i zábavu, ale také pro svoje
děti! Děti do 14 let mají o prázdninách
registraci zdarma.
ředitelka Místní knihovny v Dobré
Marie Mališová

Sbírka použitého
ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov je
nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na:
www:diakoniebroumov.org
Toto sdružení vyhlašuje SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ:
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letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně
1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky- vše nepoškozené,
vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky, obuv – veškerou nepoškozenou,
hračky – nepoškozené a kompletní, peří,
péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty
se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne:18. 10. 2013
čas:od 16:00 do 18:00 hodin
místo:kulturní místnost obecního úřadu
Prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:tel. :
224 316 800, 224 317 203

Výměna
průkazů

řidičských

Kterých řidičských průkazů se to týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od
1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.
12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro
jejich
výměnu,
řidičské
průkazy
pozbývají platnosti ( v souladu s novelou
zákona č. 119/2012 Sb.)
Kde je možná výměna ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (Městský
úřad, Magistrát města), příslušného místa
podle místa trvalého pobytu na území ČR.
Co je třeba vzít s sebou?
www.obeczermanice.cz
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Platný doklad totožnosti, průkazovou
fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm
(možnost zhotovení v budově Magistrátu,
Frýdek – Místek, Palackého 115, v úřední
dny), ŘP, který podléhá povinné výměně
Kolik bude výměna stát?
Povinná výměna řidičských průkazů ve
standartní lhůtě je osvobozena od
správního poplatku.
www.vymentesiridicak.cz

Zákaz volného pobíhání
domácího zvířectva
Dle obecní vyhlášky stanovující opatření
pro ochranu životního prostředí v obci byl
obecním zastupitelstvem dne 26. 3. 1993
schválen dodatek č. 1, který říká, že je na
území obce mimo vyhrazené prostory
zakázáno volné
zvířectva.
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pobíhání

domácího

CO PRO
VÁS
CHYSTÁME
Očkování našich
mazlíčků
Sdělujeme občanům, že očkování psích
mazlíčků proti vzteklině proběhne 2. 10.
2013 v době od 17 – 18 hodin v prostorách
před obecním úřadem.
Na všechny se těší MVDr. Jana Kouřilová

Halloween
V sobotu 26. 10. 2012 se těšte na tradiční
Halloweenské odpoledne plné strašidel,
zajímavých soutěží a her.
Bližší informace budou zveřejněny na
plakátech během měsíce října.

www.obeczermanice.cz
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INZERCE
PÁLENICE FRÝDEK – MÍSTEK
se sídlem v bývalém SELIKU
(Pionýrů 839) v MÍSTKU

začne přijímat ovoce k výrobě destilátu a
vykupovat od 12. srpna 2013
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Za dovezených 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek si za 30 dnů odvezete 1 litr 50%
slivovice, hruškovice a zaplatíte jen 140,- Kč.
Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu
Cena za zpracování a vypálení z dodaného ovoce

jablkovice,

135,-/ litr 50% alc
140,-/ 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
uložení destilátů v dubových sudech
prodej lahví
prodej destilátů ( meruňkovice, slivovice, hruškovice a jablkovice)
Další informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech: 602 960 052, 723 312 298, 558 431 700

INZERCE

AEROBIC, POSILOVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ TĚLA A BŘIŠNÍ PEKÁČ
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18.00 DO 19.00 HOD. V TĚLOCVIČNĚ ZŠ V HORNÍCH
BLUDOVICÍCH - SUDÝ TÝDEN:AEROBIC, LICHÝ TÝDEN: BŘIŠNÍ PEKÁČ
KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 19.15 DO 20.15 HOD. V TĚLOCVIČNĚ ZŠ V LUČINĚ SUDÝ TÝDEN: AEROBIC, LICHÝ TÝDEN: BŘIŠNÍ PEKÁČ
Bližší informace na tel. č. 606423607
Těší se na Vás Lenka Vaňková
ZAČÍNÁME 9. září 2013!! - lichý týden
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INZERCE

Výkup padaných jablek
V období od 21.srpna do 29. listopadu 2013, budeme
vykupovat od občanů padaná jablka.
Výkup proběhne v areálu AUTOBAZAR Tvardek,
osada Záguří v Horních Bludovicích denně od 09:00
do 18:00 hod.
Výkup je zajišťován společností OVEWIN, s.r.o. Kroměříž

Výkupní cena činí 1,50 Kč/kg.
Emanuel Klimša - zprostředkovatel

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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