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 Mikroregion Odersko v tomto
roce slaví dvacetileté výročí!!!

Obecní úřad informuje:
Otevírací doba úřadu:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7,30 11,30 12,30 17,00
7,30 14,00
7,30 11,30 12,30 17,00
7,30 14,00
Pro vnitřní potřeby obce

Výdej poštovních zásilek: mimo
výdejní dobu dle domluvy
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

12,00
12,00
12,00

16,00

17,00

16,00

17,00

13,00
13,00
13,00

Bankovní spojení:
ČSOB č. ú.: 182438774/0300
IČ:
00600750
Email:
obec@hermaniceuoder.cz
IDDS:
a2ibmr6
Telefonní spojení:
Obecní úřad:
556748038
Místostarosta: 737561954
Starostka:
724189245
Plastové pytle se budou v roce
2021 svážet každý měsíc – úterý:
25.5.,22.6.,20.7.,31.8.,28.9.,26.10.
,3.11., 21.12.

 V sobotu 26. 6. 2021 v 15
hodin se bude konat vítání
občánků narozených v roce
2019, 2020 a 2021.
 Veřejné zasedání ZO
Heřmanice u Oder se bude
konat 28. 6. 2021 v 17 hodin
v budově obecního úřadu
Heřmanice u Oder. Změna
termínu vyhrazena.
 První červencový víkend se
budu konat Tradiční
červencový turnaj TJ Rozkvět.
Termín bude upřesněn.
 V sobotu 31. 7. 2021 se bude
konat hasičská soutěž O
pohár starostky obce.
 V sobotu 4. 9. 2021 se bude
konat Oslava 30.let
samostatnosti obce.
 Druhý svozový termín
odpadu velkého objemu
v roce 2021 bude na podzim
11. 9. 2021.
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Kontejnery v horní části obce byly přesunuty k rampě budovy obchodu
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Zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice u Oder
ze dne 24. 5. 2021
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Mgr. Vendula Jarošová, Emilie Doubková, Dominik Šíma, Radek Bosák, Iveta
Vyvlečková, Petr Sumega, Pavel Křenek
Hosté:
Martin Biskup, Mgr. Elen Vahalíková, Jaromír Tomaštík
1. Starostka obce Mgr. Vendula Jarošová zahájila 22. zasedání Zastupitelstva
obce v 17:00, přivítala přítomné zastupitele. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO)
v počtu 7 členů bylo usnášení schopné a schválilo program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
2. Ověřovatelem zápisu a usnesení byli navrženi Iveta Vyvlečková a Radek
Bosák, zapisovatel Martin Biskup.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
3. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 21. zasedání ZO. Starostka
informovala zastupitele o průběžném plnění jednotlivých úkolů. ZO bere na
vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
4. Program nebyl doplněn o body k projednání. ZO bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
5. Mgr. Elen Vahalíková, manažerka Mikroregionu Odersko, představila
dobrovolný svazek obcí od historie po současnost. Zastupitelům byla
předložena Zpráva o činnosti Mikroregionu Odersko za rok 2020, která
obsahovala:
 Rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2020,
 Společné činnosti meziobecní spolupráce Mikroregionu Odersko –
realizované projekty, zpracované žádosti o dotaci, veřejné zakázky apod.
 Individuální služby pro členské obce Mikroregionu Odersko,
 Tabulkový přehled všech příspěvků členských obcí Mikroregionu Odersko.
ZO bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
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6. ZO po řádném projednání schvaluje finanční dar ve výši 1.000,- Kč na
podporu Linky bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
7. ZO po řádném projednání neschvaluje nabídku Právní ochrany DAS pro
obec a zastupitele obce ve výši ročního pojistného 9.650,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
8. ZO po řádném projednání schvaluje:
a) Obecně závaznou vyhlášku obce Heřmanice u Oder č. 1/2021 o místním
poplatku ze psů, kterou se v článku 9, odst. 2 ruší Vyhláška č. 1/2020 ze dne
16. 12. 2020 o místních poplatcích,
b) Obecně závaznou vyhlášku obce Heřmanice u Oder č. 2/2021 o místním
poplatku ze vstupného.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
9. ZO po řádném projednání neschvaluje z důvodu bezpečnosti zdejších
občanů Žádost o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku RALLY
FULNEK – ODRY 2021. Přítomný Jaromír Tomaštík, jednatel společnosti a
předseda organizačního výboru rally představil trasu a plánovaný průběh
rychlostní zkoušky. Zkouška má probíhat na silnici v kopci z Vítovky na
Heřmanice u Oder dne 7. 8. 2021. V ten den by byla tato cesta uzavřena. Naší
obcí by v ten den projelo dopoledne cca 90 závodních aut a v odpoledních
hodinách dalších 90. Zastupitelům bylo řečeno, že by v případě kladného
stanoviska bylo v obci dopravní značení 30 K/h. V případě záporného
stanoviska bude v obci běžná dopravní rychlost v obci, tedy 50 km/h. Jednatel
společnosti rovněž uvedl, že se zkouška pravděpodobně bude konat i bez
souhlasu zastupitelstva obce.
Starostka obce řekla, že nesouhlasí s
nastavenými podmínkami, nejsou férově nastaveny. Obec by byla zatížena
provozem, nejsou zde chodníky, vzniká větší riziko nehod.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
10. ZO bere na vědomí Kroniku obce Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
11. ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
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12. ZO schvaluje Žádost o zrušení předkupního práva obce Heřmanice u Oder
na parc. č. 161/5 v k. ú. Heřmanice u Oder. Majitel pozemku splnil smluvní
podmínky.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
13. Diskuze:
 Vendula Jarošová:
- informace o uzavírce silnice III/4623 (směr na Vítovku) z důvodů opravy
dvou propustků průběžně v době od 7. 6. 2021 do 2. 7. 2021, bude
zajištěna objízdná trasa, za dobrých klimatických podmínek oprava
jednoho propustku trvá 5 dní,
- informace o zhotovení pasportů všech studní v majetkové evidenci obce
z dotace v rámci společného projektu Mikroregionu Odersko, zhotoveny
jsou rovněž individuální pasporty čtyř studní, které chce obec zprovoznit,
- informace o možnosti pronájmu platebního terminálu, provozní náklady
jsou pro obecní potřeby stále vysoké,
- informace o proběhlé kontrole Krajské hygienické stanice, která proběhla
dne 10. 5. 2021 v KD na sále z důvodu možnosti přesunu dětí ze ZŠ na
dobu 6 měsíců v případě rekonstrukce školy. Obec dostala kladné
stanovisko,
- informace o návrhu na úpravu prostor posilovny ze strany nájemce,
vnitřní úpravy se však v nejbližší době dělat nebudou, musí se
upřednostnit již rozpracované projekty.
 Pavel Křenek:
- cenová nabídka na opravu Božích muk na trojúhelníku – oprava se dle
dotací bude realizovat na podzim,
- potřeba přijmout pracovní sílu na pomocné práce v obci přes prázdniny,
- informace k opravě plotu na vodárce,
- informace k opravě podlahy v kotelně v budově obchodu,
- potřeba nákupu nových košů na hřiště TJ, stávající jsou již shnilé,
- oslava 30. let samostatnosti obce - naplánováno na 4. 9. 2021,
- Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromečku - naplánováno na 4. 12.
2021.
 Emilie Doubková:
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- potřeba mulčování cesty na Vlkovice,
- vývoz kontejneru ve Vésce u hřbitova,
- potřeba nových polic do hospůdky na výletní zahradě.
 Radek Bosák:
- upozornil, že stále nejdou kostelní hodiny ve Vésce - dle informace pana
kostelníka je oprava již zajištěna, jen se čeká na realizaci, firma má hodně
zakázek,
- upozornil na potřebu opravit odvodnění kolem hlavní cesty ve Vésce, kde
vytéká podzemní voda z výletní zahrady, je potřeba opravit i odtok vody
v zatáčce v dolní části Heřmanic, v zimě zde voda zamrzá na cestě a při
deštích splavuje zahrady,
- opakovaný požadavek občanů na osvícení zadní cesty ve Vésce – zatím
nelze vyhovět, stále nejsou zhotoveny 3. úseky dosvětlení cest
v Heřmanicích dle projektu.
 Iveta Vyvlečková:
- organizace akce Vítání občánků- domluveno na 26. 6. 2021 od 15 hodin,
v omezeném počtu dle nařízení na konání akcí v době koronaviru, účast
všech zastupitelů.
Závěr: Nebylo žádných jiných dotazů a připomínek. Starostka obce
poděkovala zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno v 19:22 hod.
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Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u Oder ze dne 24.
5. 2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
SCHVALUJE:
1. Program jednání 22. zasedání ZO.
2. Ověřovatele zápisu a usnesení Iveta Vyvlečková a Radek Bosák.
Zapisovatel: Martin Biskup.
3. Finanční dar ve výši 1.000,- Lince bezpeční, z.s.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Heřmanice u Oder č. 1/2021 o
místním poplatku ze psů, kterou se v článku 9, odst. 2 ruší Vyhláška č.
1/2020 ze dne 16. 12. 2020 o místních poplatcích.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Heřmanice u Oder č. 2/2021 o
místním poplatku ze vstupného.
6. Žádost o zrušení předkupního práva obce Heřmanice u Oder na parc.
č. 161/5 v k. ú. Heřmanice u Oder.
NESCHVALUJE:
7. Nabídku Právní ochrany D.A.S.pro obec a zastupitele obce ve výši
ročního pojistného 9. 650,- Kč.
8. Žádost o povolení rychlostní zkoušky motoristického podniku RALLY
FULNEK – ODRY 2021.
BERE NA VĚDOMÍ:
9. Kontrolu plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce
Heřmanice u Oder.
10. Žádné body k doplnění programu k projednání.
11. Zprávu o činnosti Mikroregionu Odersko za rok 2020, informace o
dobrovolném svazku obcí, historie, projekty, obecní spolupráce.
12. Kroniku obce Heřmanice u Oder za rok 2020.
13. Rozpočtové opatření č. 2/2021.
14. Připomínky z diskuse.
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30 let ASOMPO
V říjnu to bude 30 let od vzniku sdružení 56 obcí a měst pro nakládání
s odpady pod názvem SOMPO, od roku 2001 společnosti ASOMPO, a.s.
Na začátku skvělý nápad, následně tvrdá práce na nelehkém projektu stavby
skládky včetně dalších zařízení. Počátky se datují k roku 1991, kdy se za
pomocí vkladů obcí a měst ve výši 200 Kč na obyvatele, dotací a půjček
zainvestovalo v I. etapě cca 70 mil. korun.
Skládka byla v dané době čtvrtou zabezpečenou skládkou v České republice
pro téměř veškeré odpady vyjma odpadů nebezpečných. Těleso skládky bylo
následně v roce 2007 rozšířeno o II. etapu s investicí cca 36 mil. Kč. Díky této
změně je do skládky o velikosti téměř 14 hektarů možno uložit neuvěřitelných
1 941 000 t odpadů (k 31.12. 2020 uloženo 1 762 000 t) a životnost zařízení
se tím významně prodloužila až do roku 2024. Zajímavým číslem je i množství
skládkových vod, které byly odvezeny za dobu provozu skládky na čistírnu
odpadních vod, tj. 630 tis. m3. Prosperující společnost ušla za třicet let velký
kus cesty. Samotné skládkování a následná rekultivace postupně přerostly
v další aktivity. V roce 2004 byl zahájen provoz první kogenerační jednotky
pro využití skládkového plynu. Následně v roce 2007 byly v provozu již dvě
jednotky. Celkem se za dobu provozu vyrobilo 27 497 MWh energie.
Výstupem ze zařízení je nejen elektrická energie distribuována do sítě ČEZ a
pro vlastní spotřebu firmy, ale rovněž teplo, které je využíváno zejména
k sušení dřeva a k vytápění provozní budovy včetně dvou bytových jednotek.
Spuštění druhé KJ v daném roce zároveň odstartovalo projekt svozu
biologicky rozložitelného odpadu v obcích a městech. Ten byl v následujících
letech postupně rozšiřován na současných 960 kusů nádob o velikosti 770 l.
V roce 2008 bylo započato s výstavbou sušáren dřeva, skladu a přístřešku
řeziva s investicí ve výši 3,5 mil. Kč. Třemi objekty sušáren o velikosti 50, 25
a 20 m3 prošlo do loňského roku celkem 1 700 m3 dřeva (zejména dubů a
jasanů). V roce 2013 byla v areálu vybudována kompostárna s investicí ve
výši téměř 8 mil. Kč. Za dobu svozu BRO a provozu kompostárny se vyrobilo
celkem 48 500 t kompostu.
Výčet činností společnosti je velmi bohatý a pestrý, přesto není konečný,
neboť se skládkou úzce souvisí i ekologická výchova (např. Den Země,
Ekologický chodníček, exkurze v zařízení, distribuce 28 tis. tašek na tříděný
odpad).
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Uvedené informace jsou promítnutím třiceti let skvělého fungování
prosperující společnosti, což je zásluhou všech, kteří se na jejím rozvoji
podíleli. Proto mi dovolte, abych na závěr poděkovala zejména bývalému
řediteli, panu Přemyslu Hajníkovi, a dále předsedovi a členům představenstva
a dozorčí rady, kolektivu pracovníků, zkrátka těm, kteří do firmy vložili
nepřeberné množství své energie a nápadů, které se postupně realizovaly.
Průlomové změny v odpadovém hospodářství obcí
Od 1. 1. 2021 máme nový zákon o odpadech, který představuje řadu
významných změn, které mají vliv na obce a tím pádem i na běžného občana.
Obce mají povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných
složek komunálního odpadu (tzn. nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla,
kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu).
Legislativou byly proto v jednotlivých letech stanoveny vysoké procentní cíle
pro zajištění odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu. Úkolem
tedy bude zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek
komunálních odpadů než doposud.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že obce budou mít stoupající náklady
na svoz směsného komunálního odpadu oproti sběru využitelných odpadů
(papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad aj.). Jedná se až o
trojnásobek, což je důvodem, proč by měli občané předcházet vzniku odpadů,
např. formou domácího kompostování, maximálně třídit recyklovatelné složky
komunálního odpadu a snažit se o co nejmenší podíl zbytkového směsného
odpadu.
Od letošního roku došlo ke zvýšení poplatků za ukládání využitelného odpadu
na skládku a tento poplatek bude v následujících letech pravidelně navyšován,
tj. pro připomenutí v loňském roce 500 Kč, nyní 800 Kč a od roku 2029 již
1.850 Kč za jednu tunu. Následný rok 2030 je navíc zlomový, neboť se váže
k zákazu ukládání směsného komunálního odpadu na skládky.
Pokud tedy nedojde u občanů k výraznému snížení produkce směsného
komunálního odpadu, budou muset obce v blízké budoucnosti přistoupit
k významnému navýšení poplatků za svoz komunálních odpadů.
Změnu zaznamenají občané i v případě nakládání se stavebním odpadem.
Pokud se nejedná o výjimku, kdy nad malým množstvím vzniklým při
drobných opravách (např. kyblík omítky, kachliček apod.) přebere
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zodpovědnost obec v rámci svého obecního systému, pak musí být jejich
předání oprávněné osobě pouze na základě písemné smlouvy. Zákon řeší také
problematiku tzv. černých skládek. Vlastník pozemku má neprodleně
povinnost informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o její
existenci. Není-li znám vlastník odpadu, vyzve tento správní orgán majitele
pozemku, na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení.
Uvedené informace jsou rychlým přehledem změn, které nás čekají. Je v rukou
nás všech, jak osobním přístupem přispějeme ke snížení produkce odpadů, ať
již předcházením jeho vzniku, pečlivějším třídním nebo dalšími způsoby.
Marta Kiššová ,
ředitelka
společnosti

Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a
studenými, což přináší možnost častěji využívat rekreační a sportovní aktivity
prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V
následujícím textu si připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových
bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí
dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem
účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické
povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:


Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových
bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře
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nebo osoby pohybující se na obdobném sportovním vybavení. Nebude
zde tedy jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku
se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě
nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu
těchto osob a může dojít ke střetu.
Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se
bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém
okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím vozidlům). Během jízdy
při levém kraji vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři.
Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku,
smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby
svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani
svůj vlastní.
Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je
oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen používat
pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za
sebou.
Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty
nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se
pravidly určenými pro jízdu na jízdním kole.

Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:



Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své
schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
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Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však
používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí,
lokty a kolena.
Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo,
neveďte na vodítku zvíře.
Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na
uších či manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha
kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola
dvojnásobná.
Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně
zejména při snížené viditelnosti.

Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál
zpracováno hravou formou téma, jak se bezpečně chovat na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MD
V_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf
Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s
dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z
výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví domů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence

červen
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Zprávičky z naší místní školičky
Čarodějnice
Letošní magické datum 30. duben připadalo právě na pátek, a tak děti od rána
procházely
školou
ve
strašidelných
kostýmech. Nejprve nás čekalo kino s
pohádkou a popcorn. V průběhu školní
družinky jsme si mohli naplno užít tento
prastarý příběh. Zima, chlad a smrt jsou pro
tento rok zažehnány a radost z příchodu jara
není možné potlačit. Nejprve jsme zachránili
všechny plyšáčky do kruhu - symbolu
ochrany. Pak nás čekala řada dalších
zábavných aktivit: házení starým smetákem
do dálky, svázání větvičky, sběr květů a drnů
trávy jako ochrany pro dům, vycpání
symbolické čarodějnice, společná říkadla a
tajemná chvíle u ohně, kdy odchází z našich
životů nemoci, křivdy a jiné bolístky. K občerstvení nás čekal žádaný nápoj
"žabí moč" a "bonbónky v hrnci plném chrobáčků". Opekli jsme si na ohni také
první letošní párky! Děkujeme všem dětem, které se zapojily a také velké
poděkování dětem, které si připravily kostým. Jaro, vítej u nás...
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Den Země 2021
U příležitosti "celosvětového
úklidu naší zázračné planety"
jsme se vydali sbírat odpadky
podél cest. Prošli jsme vesnicí
směrem ke kostelu k Vésce a
zpět. Děti se nadšeně zapojily do
úklidu a posbírali jsme více než
půl pytle odpadků. Počasí nám
přálo, a tak jsme si cestou užili
jarní sluníčko. Jsme velice rádi, že
naše děti pěstují vztah k přírodě
a její ochraně již od útlého věku. Děkujeme všem dobrovolným sběračům, kteří
se nezištně podílí na ochraně naší země nejen v dubnu!
Stavění máje
Májka je oslavována jako symbol lásky, mládí,
plodnosti a také jako symbol obce. Na školní
zahradě máme letos také postavenou krásnou
májku! Museli jsme se obrnit trpělivostí, protože
bylo nutné kvůli nepřízni počasí stavění odložit o
jeden den. Děti ji o to více dlouho krásně zdobily
věnečky, stuhami z krepového papíru a pečlivě
stavěly, protože vítr nepolevoval. Na závěr
větrného odpoledne jsme přednesli básně a
říkadla
ke
stavění májky
a ještě stihli
zahrát hry s oblíbenými plyšáčky (hod do
dálky k májce, záchrana plyšáků na čas,
poznávání plyšáčků podle hmatu nebo
hádání plyšáčků ukrytých pod bundou).
Děkujeme paní učitelce Karolínce a jejímu
tatínkovi za zajištění krásné májky!
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Hodnotové vzdělávání
Letos
se
do
vzdělávacího
repertoáru naší školy zařadilo také
Hodnotové
vzdělávání
a
dovednosti pro život
, jejichž
autorkou je Cyril Mooney. Každá
lekce
se
zabývá
konkrétní
hodnotou, kterou žáci společně
prožívají a reflektují a sami si ji
osvojí. Tentokrát to byla "Pomoc
druhým-Být
užitečný",
která
navázala na minulé lekce s názvem "Co mám dělat-Občanské chování" a
"Pomůžeš mi, prosím?"
Cesta pitné vody v naší skleničce .
Žáci 4. a 5. ročníku
konstruovali téměř celý
školní rok mechanickou
3D mapu zachycující
cestu
pitné
vody
z přehradní
nádrže
Kružberk přes úpravnu
vody v Podhradí, čerpací
stanici
v
Dolejších
Kunčicích, vodojem v
Kamence a Heřmanicích
u Oder do školní budovy.
V našem bádání a tvoření
jsme šli ještě dál, protože nás zajímalo, co se děje s vodou také po tom, co se
změní ve vodu odpadní. Naše mapa obsahuje celý koloběh vody.
Živá hudba
Ještě stále platí omezení zpěvu v hudební výchově a současně také omezení
tělesné výchovy. O to více jsme si vychutnali pravidelnou návštěvu našeho
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hosta. Jesse, rodilý mluvčí AJ, spolupracuje s naší školou již téměř celý školní
rok. Připravil si pro děti tentokrát své oblíbené písně na kytaru. Přidala se poté
také Valentýnka Jarošová, která doplnila svým vystoupením na příčnou flétnu
náš malý školní koncert. Děkujeme moc!

Zlatá včela
V sobotu 22. května 2021 mezi 14:00
- 16:30 hodin se uskutečnilo oblastní
kolo soutěže Zlatá včela. Letošní
ročník se konal online formou. Náš
kroužek včelařské mládeže Oderské
vrchy reprezentovala v kategorii
mladší žáci Emma a v kategorii starší
žáci Terka Šusterová. Abychom si
aspoň vzdáleně připomněly atmosféru
minulých ročníků soutěže, dohodly
jsme se s děvčaty, že se sejdeme ke společnému vyplňování online formulářů
u nás v ZŠ Heřmanice u Oder, kde máme super zázemí s počítači a internetem.
Terka Šusterová se umístila na 1. místě z dvanácti účastníků za
Moravskoslezský kraj. Získala 68 ze 75 bodů. Zároveň se Terka umístila na 4.
místě z celkových 95 účastníků starší kategorie z celé ČR. Terko, gratulujeme.
tohle je rozhodně pěkné rozloučení se soutěží Zlatá včela. Emmička se
umístila na 6. místě z deseti účastníků za Moravskoslezský kraj. Získala 40 z
55 bodů. A zároveň se umístila na 37. místě z celkových 104 účastníků mladší
kategorie z celé ČR. Emmi, gratulujeme. Je to super výkon!!!
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Absolventi historicky prvního 5. ročníku
V tomto školním roce je to poprvé v historii naší školy, kdy se vyučoval i 5.
ročník. Tento ročník navštěvovali 3 žáci: Ema Dokoupilová, Stanislav Přikryl a
Jirka Pavlík.
Všem absolventům našeho historicky prvního 5. ročníku gratulujeme k
úspěšnému zvládnutí, a chtěli bychom touto cestou upřímně poblahopřát
Jiříkovi k úspěšnému složení příjímací zkoušky a přijetí na víceleté gymnázium
do Vítkova.
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Stavění máje s dobrovolnými hasiči ve Vésce
Dne 30. 4. 2021 ani covidová
pandemie nezastavila tradiční
stavění máje na náměstíčku
ve Vésce.
Do stavění a zdobení máje se
zapojili
všechny
věkové
kategorie. Už teď se těšíme na
slavnostní kácení máje i
s diváky
a
malým
občerstvením.

u

Oder

červen

2021

21

22

Zpravodaj

obce

He řmanice

u

Oder

červen

2021

23

24

Zpravodaj

obce

He řmanice

u

Oder

červen

2021

25

obce

Becková Zdeňka
Večerková Božena
Novorytová Alena
Feglerová Věra
Křižanič Josef
Fegler Milan

Zpravodaj








Přejeme hodně štěstí našim spoluobčanům, kteří
oslavují své narozeniny v měsíci květnu:

Blahopřejeme!!!
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