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Úvodní slovo starostky a místostarosty obce
Vážení občané,
vstoupili se do nového roku. Ze
srdce Vám přejeme, aby tento rok
2021 byl mnohem lepší než rok
minulý.
Rok
2020
se
pandemií
koronaviru zapsal do historie celého
světa. Mnoho lidí se muselo léčit,
někteří přišli o své blízké či o svou
práci.
Všichni
jsme
se
museli
přizpůsobit
vládním
opatřením,
abychom
zamezili
šíření
viru.
Děkujeme
všem
občanům
obce
za
velikou
trpělivost,
podporu,
vzájemnou
spolupráci
a
hlavně
ukázněnost
a
disciplínu
během
koronavirových opatření. Nemuseli
jsme řešit žádnou stížnost, ba
naopak všichni byli opravdu vzorní.
Velmi si toho vážíme. Chceme ještě
jednou poděkovat všem lidem, kteří
se v první vlně pandemie koronaviru
pustili do šití roušek. Děkujeme
místním zdravotním sestřičkám a
prodavačkám, které po celý rok během
všech opatření chodily do práce.
Děkujeme
všem
rodičům
dětí
a
učitelům
z naší
školičky
za
spolupráci
a
vstřícnost
během
distanční výuky v době nouzového
stavu. V tomto novém roce 2021 Vám
tedy
přejeme
hlavně
zdraví,
vzájemné porozumění a lásku.
V rámci obecních záležitostí jsme
v roce 2020 na jaře využili uzavření
hospodských zařízení a pustili jsme
se do oprav sociálního
zařízení
v místní Obecní hospůdce Na Návsi a
proběhla povinná výmalba po pěti
letech provozu.
Dokončili
jsme
opravu
podlahy
v Poradně ve Vésce včetně výměny
zdroje vytápění, přesunu kuchyňky a
opravy omítek. Rovněž bylo vyměněno
oplocení
Poradny,
odvodnilo
se
vstupní a boční obvodové zdivo
budovy a opravil se přístupový
chodníček.
Začátkem léta jsme se pustili do
úpravy povrchu areálu TJ Rozkvět a
výstavby dvou dřevěných přístřešků
pro pořádání kulturních akcí a
k uskladnění sportovního náčiní dle
požadavků a návrhu členů TJ Rozkvět.

Na přístřešky bylo přichystáno a
použito dřevo z obecních lesů. Byla
také provedena nutná oprava střechy
vodárny ve vlastnictví obce, která
nyní slouží pro technické účely.
V roce
2020
jsme
byli
nuceni
z důvodu
zachování
obchodní
obslužnosti zakoupit budovu obchodu
včetně vybavení. Z důvodu vysoké
pořizovací částky obec požádala o
úvěr.
Využili jsme příležitosti ukončení
nájmu ve dvou
obecních bytech a
pokračovali
jsme
ve
výměně
střešních oken a opravy zateplení.
Z důvodu nutnosti výměny zdroje
vytápění dle zákona jsme museli
nechat zhotovit projekt na výměnu
kotlů
za
teplená
čerpadla
a
zateplení budovy OÚ a ZŠ. Rovněž
jsme nechali zhotovit projekt na
opravu všech účelových a místních
komunikací a školní zahradu. Na tyto
akce byly podány žádosti o dotaci.
Velmi nás mrzí, že jsme nemohli
uskutečnit
plánované
obecní
či
spolkové akce, a to hlavně Oslavu
30. výročí samostatnosti obce. Pevně
věříme, že se to tento rok oslavit
podaří.
Naopak, ale máme radost z toho, že
se podařilo zajistit pátý ročník
základní školy. Tímto je zajištěn
větší
počet
dětí.
Také
musíme
zmínit,
že
postupně
dochází
k výměnám
starých
kotlů
v domácnostech za nové ekologické.
Sami občané těmito kroky přispívají
ke zlepšení ovzduší v obci během
topné sezóny.
Věříme, že rok 2021 bude příznivý ve
všech směrech, a že nám přinese jen
to dobré.
Vše nejlepší v novém roce 2021
přejí
Vendula Jarošová a Pavel Křenek
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Obecní úřad informuje:
Otevírací
Po 7,30 –
Út 7,30 –
St 7,30 –
Čt 7,30 –
Pá 7,30 –

doba úřadu:
11,30 12,30 – 17,00
14,00
11,30 12,30 – 17,00
14,00
14,00 - pro vnitřní potřeby obce

Výdej poštovních zásilek: mimo výdejní dobu dle domluvy
Po 16,00 - 17,00
Út 12,00 - 13,00
St 16,00 – 17,00
Čt 12,00 – 13,00
Pá 12,00 - 13,00
Bankovní spojení: ČSOB č. ú.: 182438774/0300
IČ:
00600750
Email:
obec@hermaniceuoder.cz
Telefonní spojení:
Obecní úřad:
556748038
Místostarosta:
737561954
Starostka:
724189245

Obecní ples dne 8.1.2021 je z důvodu pandemie zrušen.
Od pondělí 4.1.2021 do 24.1.2021 je možnost v místní prodejně nebo na obecním
úřadě přispět na Tříkrálovou sbírku do zapečetěné kasičky.
Od pondělí 11.1.2021 jsou přijímány platby za odpad a za obecní zpravodaj.
Masopustní zábava dne 27.2.2021 je z důvodu pandemie zrušena.
Termín svozu Velkoobjemového odpadu v roce 2021 bude upřesněn.

Plastové pytle se budou v roce 2021 svážet každý měsíc – úterý:
19.1.,16.2.,30.3.,27.4.,25.5.,22.6.,20.7.,31.8.,28.9.,26.10.,23.11.,
21.12.
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Údaje o majetkoprávních úkonech obce v roce 2020
Nákup a pořízení, investice a opravy majetku


Údržba veřejného osvětlení 104 509 Kč



Práce a hospodaření v obecních lesích 326 198Kč



Opravy v obecních bytech, výměny spotřebičů, výměna oken 330 160 Kč



Mykologický průzkum hasičské zbrojnice v Heřmanicích 23 764 Kč



Oprava komunikací 91 260 Kč



Štípačka 18 990 Kč



Notebook 21 223 Kč



Notebook a PC a instalace zařízení do školy 61 410 Kč



Vybavení do nové třídy (lavice, židle) 15 896 Kč



Výměna bočních vchodových dvěří do školy 26 898 Kč



Oprava eletroinstalace ve škole 22 316 Kč



Oprava kříže ve Vésce 34 200 Kč (zajištěno pojistným plněním)



Oprava budovy vodárny (elektroinstalace a střecha) 91 572 Kč



Oprava budovy Poradny a plotu 242 736 Kč



Přístřešky na hřišti 395 025 Kč



Oprava sociálního zařízení v hospodě 264 960 Kč



Výmalba hostince 10 469 Kč



Oprava hasičského vozu 48 598 Kč



Koupě budovy obchodu 1 037 000 Kč



Vybavení obchodu



Údržba a opravy v budově obchodu (revize, vývoz septiku, kotelna,
elektroinstalce, hromosvod, oprava chladícího zařízení ) 47 611 Kč



Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a ZŠ (projektová dokumentace a
posudky) 657 620 Kč



Koupě pozemku p.č .109/2 (předkupní právo) určený k prodeji k výstavbě RD

79 892 Kč


Koupě pozemku p.č. 109/4 (předkupní právo) určený k prodeji k výstavbě RD

81 411 Kč
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Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice u
Oder ze dne 16. 12. 2020
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Mgr. Vendula Jarošová, Emilie Doubková, Pavel Křenek, Dominik Šíma, Radek Bosák,
Iveta Vyvlečková
Omluveni: Petr Sumega
Hosté: Daniela Špundová
1. Starostka obce Mgr. Vendula Jarošová zahájila 19. zasedání Zastupitelstva
obce v 17:00, přivítala přítomné zastupitele. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO)
v počtu 6 členů bylo usnášení schopné a schválilo program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
2. Ověřovatelem zápisu a usnesení byli navrženi Emilie Doubková a Dominik Šíma,
zapisovatel Martin Biskup.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
3. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 18. zasedání ZO. Starostka
informovala zastupitele o průběžném plnění jednotlivých úkolů. ZO bere na
vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
4. Program byl doplněn o body k projednání: každý doplněný bod programu se musí
zvlášť schválit, aby se jím ZO dále zabývalo.
»Podání Žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osy 5, investiční podpory 1, SC 5.1 na projekt s názvem „Snížení
energetické náročnosti budovy OÚ a ZŠ Heřmanice u Oder včetně změny zdroje
vytápění“ do 146. výzvy..
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
»Znovu projednání Žádosti SDH Véska o dotaci na činnost, která nebyla schválena
na 16. zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
5. ZO schvaluje Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
6. Starostka obce informovala zastupitelé, že všechny dohody pro zastupitele
musí být schváleny zastupitelstvem obce.
a) ZO schvaluje Dohodu o provedení práce na obsluhu v pohostinství obce pro
paní Emilii Doubkovou, a to na období od 1.7. 2020 do 31. 12.2020.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
b) ZO schvaluje Dohodu o provedení práce na obsluhu v pohostinství obce pro
paní Emilii Doubkovou, a to na období od 1.1. 2021 do 30.6. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
c) ZO schvaluje Dohodu o provedení práce na správu poradny ve Vésce pro paní
Emilii Doubkovou, a to na období do 1.1. 2021 do 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
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7. Starostka obce informovala zastupitele o možnosti získání dotace na sanaci
budovy, výměnu podlah, přesun žumpy a odvětrávání radonu. Po provedených
měřeních jsou výsledky vysoké, sanace se budou muset dříve či později provést.
ZO schvaluje Podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul č. 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov na projekt s názvem „Rekonstrukce objektu OÚ a ZŠ v Heřmanicích u Oder“.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
8. Paní Daniela Špundová účetní obce představila Rozpočet obce Heřmanice u Oder
na rok 2021, jehož návrh byl řádně vyvěšen více jak 15 dní před veřejným
zasedáním zastupitelstva obce na úřední desce. ZO schvaluje Rozpočet obce
Heřmanice u Oder na rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
9. Paní Daniela Špundová účetní obce představila Střednědobý výhled rozpočtu
obce Heřmanice u Oder na rok 2022-2024, jehož návrh byl řádně vyvěšen více jak
15 dní před veřejným zasedáním zastupitelstva obce na úřední desce. ZO schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu obce Heřmanice u Oder na rok 2022-2024.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
10. Paní Daniela Špundová účetní obce představila Rozpočet Základní školy
Heřmanice u Oder, jehož návrh byl řádně vyvěšen více jak 15 dní před veřejným
zasedáním zastupitelstva obce na úřední desce. ZO schvaluje Rozpočet Základní
školy Heřmanice u Oder na rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
11. Paní Daniela Špundová účetní obce představila Střednědobý výhled rozpočtu
Základní školy Heřmanice u Oder na rok 2022-2023, jehož návrh byl řádně vyvěšen
více jak 15 dní před veřejným zasedáním zastupitelstva obce na úřední desce.
ZO schvaluje Střednědobý výhled Základní školy obce Heřmanice u Oder na rok
2022-2023.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
12. Starostka obce seznámila zastupitele s plánem inventarizace. Nikdo se
zastupitelů neměl připomínek. ZO bere na vědomí Plán inventarizace majetku obce
Heřmanice u Oder .
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
13. Starostka obce přednesla zápisy z kontrol finančního výboru ze dne 10. 6.
2020 a 30. 11.2020.
Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.
ZO bere
navědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
14. Starostka obce informovala zastupitele o provedené kontrole Vyhlášek
zveřejněných na úřední desce ze strany Ministerstva vnitra České republiky. Na
základě této kontroly se ruší Vyhláška č. 1/2001 o znaku a praporu. Zákon o
obcích použití znaku a praporu dostatečně vymezuje a Vyhláška č. 1/2001 je
tedy již zbytečná. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020, kterou se
zrušuje obecné závazná vyhláška č. 1/2001 O znaku a praporu obce Heřmanice u
Oder a jejich užívání.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

8

Zpravodaj

obce

Heřmanice

u

Oder

15. Starostka obce představila dva záměry pronájmu na obecní byty na čp.68 a
na čp.69. Oba byty jsou I. kategorie, 2+1, ve 4. podlaží. Pronájem je možný
od 1. 2. 2021.
a) ZO schvaluje Záměr pronájmu obecního bytu v Heřmanicích u Oder čp. 68.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
b) ZO schvaluje Záměr pronájmu obecního bytu v Heřmanicích u Oder čp. 69.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
16. Starostka obce představila zastupitelům projekt s názvem „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Odry III“, který bude realizován na území celé obce
s rozšířenou působnosti. Nositelem projektu se stane Město Odry, do projektu
bude zapojena Základní škola Heřmanice u Oder a předpokládaná spoluúčast obce
Heřmanice u Oder je 5%, tedy 466,- Kč. ZO schvaluje zapojení základní školy
Heřmanice u Oder v projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Odry III“.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 1 (Šíma).
17. Starostka obce informovala zastupitelé o nutnosti Podání Žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, investiční
podpory 1, SC 5.1 na projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
a ZŠ Heřmanice u Oder včetně změny zdroje vytápění“ do 146. výzvy. Dotační
podpora je nutná v rámci výměny kotlů na tuhá paliva za tepelná čerpadla.
Zákonná povinnost vyměnit kotle je do 31. 12.2021. Bez této finanční pomoci
není obec schopna výměnu realizovat. ZO schvaluje podání Žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, investiční
podpory 1, SC 5.1 na projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
a ZŠ Heřmanice u Oder včetně změny zdroje vytápění“ do 146. výzvy.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
18. Pan Radek Bosák požádal zastupitele o znovu projednání žádosti o dotaci na
činnost SDH Véska ve výši 10.000,- Kč. Přečetl seznam aktivit, na kterých se
SDH Véska podílí např. svoz železa, elektroodpadu, účast na Masopustu, stavění
vánočního stromečku atd.
Zastupitelé obce s touto dotací nesouhlasí. Každý
spolek má možnost požádat o dotaci na svou akci ve výši 10.000,- Kč, za svoz
elektroodpadu a železa mají hasiči finanční odměnu, kvůli které tato jejich
aktivita vznikla. Účasti hasičů na Masopustu si všichni zastupitelé váží, ale
tato aktivita je dobrovolná a neměla by být vázána na finanční ohodnocení.
Zastupitelé si váží práce i pořádaných akcí SDH Véska, ale na činnost spolku
je poskytována finanční dotace pouze spolku TJ Rozkvět, který si z těchto peněz
hradí elektřinu, vodu a jiné náklady na provoz. Elektřinu a vodu hasičských
zbrojnic hradí obec. ZO neschvaluje opětovnou žádost o dotaci SDH Véska na
činnost.
Výsledek hlasování: Pro 1(Bosák), Proti 4 (Doubková, Křenek, Šíma,Vyvlečková).
Zdrželi se 1 (Jarošová).
19. Diskuze

Paní Doubková upozornila na stav líp v okolí hřbitova ve Vésce a na
nutnost jejich ošetření. Starostka obce vyzve majitele pozemků.
Závěr: Nebylo žádných jiných dotazů a připomínek. Starostka obce poděkovala
zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18:22 hod.
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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u Oder
ze dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Program jednání z 19. zasedání ZO.
Ověřovatele zápisu a usnesení Emilie Doubková a Dominik Šíma.
Zapisovatel: Martin Biskup.
Doplnění programu k projednání o body usnesení č.17, 18.
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2019.
Dohodu o provedení práce na obsluhu v pohostinství obce pro paní Emilii
Doubkovou, a to na období od 1.7. 2020 do 31. 12.2020.
Dohodu o provedení práce na obsluhu v pohostinství obce pro paní Emilii
Doubkovou, a to na období od 1.1. 2021 do 30.6. 2021.
Dohodu o provedení práce na správu poradny ve Vésce pro paní Emilii
Doubkovou, a to na období do 1.1. 2021 do 31. 12. 2021.
Podání žádosti o dotaci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul č. 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov na projekt s názvem „Rekonstrukce objektu OÚ a ZŠ v Heřmanicích u
Oder“.
Rozpočet obce Heřmanice u Oder na rok 2021.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Heřmanice u Oder na rok 2022-2024.
Rozpočet Základní školy Heřmanice u Oder na rok 2021.
Střednědobý výhled Základní školy obce Heřmanice u Oder na rok 20222023.
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 1/2001 O znaku a praporu obce Heřmanice u Oder a jejich
užívání.
Záměr pronájmu obecního bytu v Heřmanicích u Oder čp. 68.
Záměr pronájmu obecního bytu v Heřmanicích u Oder čp. 69.
Zapojení základní školy Heřmanice u Oder v projektu s názvem „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ORP Odry III“.
Podání Žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osy 5, investiční podpory 1, SC 5.1 na projekt s názvem
„Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a ZŠ Heřmanice u Oder včetně
změny zdroje vytápění“ do 146. výzvy.

NESCHVALUJE:
18. Opětovnou žádost o dotaci SDH Véska na činnost.
BERE NA VĚDOMÍ:
19. Kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u
Oder.
20. Plán inventarizace majetku obce Heřmanice u Oder.
21. Zápisy z kontrol finančního výboru ze dne 10. 6. 2020 a 30. 11.2020.
22. Připomínky z diskuse.

10

Zpravodaj

obce

Heřmanice

u

Oder

Ceník dřeva obce Heřmanice u Oder 2020
Ceny za kulatinu – palivové dřevo určené k prodeji
Uložený prostorový 1 m³ (PRM)
Prostorový 1 m³ sypaný (PRMS)
PRM – měkké (SM,BO,MD,LP) délka 1 m
PRM – tvrdé (BK,DB,JS) délka 1 m

500,1000,-

Ceny za štípané dřevo určené k prodeji
PRM – měkké délka 1 m

800,-

PRM – směs měkké, tvrdé délka 0,3 – 0,5 m

950,-

PRM – tvrdé délka 1 m
PRMS - manipulační zbytky délky 0,3 – 0,5 m
Dřevo lze upravit dle požadavku zákazníka.
Kontakt:
Pavel Křenek
místostarosta obce
Heřmanice u Oder č. 47
742 35 Odry
IČ: 00600750
Mobil:737 561 954
Tel.: 556 748 038
Email : pavelkrenek.ou@seznam.cz

1300,350,-

leden

2021
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Zprávičky z naší místní školičky
Adventní čas
Vstoupili jsme do posledního měsíce v roce, který je zvláště pro naše děti dobou
radostného očekávání. Dny nám spolu ubíhají velmi rychle, protože trávíme
spoustu času venku, tvoříme společnými silami krásnou sváteční atmosféru s vůní
lidových tradic. Posíláme vám všem do těchto provoněných dnů mnoho naděje a
štěstí, pevné zdraví a čistou l á s k u !

První sníh v Heřmanicích
3.12. se objevil v Heřmanicích první sníh. Děti to táhlo ven, a tak jsme spojili
příjemné s užitečným a zkusili si vyšlapat ve sněhu nějaká písmenka. Kdo
rozluští, co jsme napsali?
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Kroužek Lesní moudrosti
Kroužek Lesní moudrost proběhl
v prosinci poprvé na sněhu a
současně poprvé pod vedením
slečny
Karolíny
Veteškové.
Radost z bílého nadělení byla
veliká a děti vydržely téměř
celou
družinu
dovádět
na
školní zahradě. Lesní moudrost
v sobě dětem přináší nejen
chvíle
v
přírodě,
ale
i
poselství lidových tradic a
obyčejů.
Pečení
vánočního
cukroví
bylo
sladkým
zakončením setkávání. Děti si
samy
připravily
potřebné
ingredience, zpracovaly těsto,
vykrajovaly tvary a po upečení
opět samy nazdobily. Všem
chutnalo a těšíme se na další zážitky v Novém roce 2021!
Mikulášská nadílka ve škole
Letošní rok jsme se velice těšili na návštěvu Mikuláše, anděla i čerta.
Připravili jsme jim společně básně a také obrázky. Děti se dočkaly milé vzácné
návštěvy a s nadšeným očekáváním sladké odměny jsme prožili krásnou sváteční
atmosféru.

leden

2021
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Procházky se školou
V naší škole usilujeme o každodenní pobyt dětí venku. Upevňujeme tím nejen
zdraví dětí, ale i touhu být pravidelně na čerstvém vzduchu. I když nás sníh
cukruje od hlavy až k patě, smíme prožívat radost za každého počasí.
Střípky z družinky
Čas strávený hrou nikdy není ztraceným. A tak si můžeme navzájem pomáhat,
tvořit malá a současně velkolepá díla a těšit se, že si spolu můžeme hrát.

Sadíme česnek
Využili jsme oteplení a zasadili jsme česnek, stejně jako loni. Věříme, že se
urodí a už teď si představujeme, jak jej použijeme, třeba na česnekovou polévku.
Poslední školní den roku 2020
Poslední školní den v roce jsme prožili ve velmi sváteční atmosféře. V průběhu
školní družiny jsme měli možnost nazdobit si větvičku jmelí nejen mašlí, ale i
vlastnoručně odlitými ozdobami z adventního kalendáře. Pokračovali jsme sladce
ve zdobení vánočního cukroví. Také jsme si připravili ořechové skořápky na
Štědrý večer. Věříme, že budou v tu magickou chvíli plavat blízko sebe a že
nás tyto sváteční okamžiky naplní láskou na celý nastávající rok 2021.

PF 2021
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Zprávičky z MŠ Kamenka
Prosinec ve školce v Kamence
Společně s dětmi jsme ve školce vyráběli vánoční ozdoby, nazdobili si třídy,
provoněli školku dětským punčem a perníčky, seznamovali se s tradicemi Vánoc.
Náš stromeček máme zasazený a nazdobený na zahradě ve školce.
Radosti bylo i z prvního sněhu. Hned se vytáhly lopaty a náš kopec na zahradě
zažil jízdu na lopatách, či bobech. Oslavili jsme narozeniny Davídka, Ondráška
a Karolínky. Děti se naučily mnoho říkánek a písniček. Jednou z nich je i
Půlnoční od p. Neckáře. Navštívil nás štědrý obdarovatel – Mikuláš. Čert nám
„jen“ symbolicky zaklepal na okno jídelny, ale nebojte, my jsme ho dovnitř
nepustily. Mikuláš má dobrou paměť, a tak dětem připomněl jejich dobré skutky,
pár hříšků a věřte, že všichni do jednoho slibovali, jak se polepší.
V dolním patře školky došlo, i k naší velké radosti, na výměnu radiátorů.
Děkujeme rodičům, že si v tyto dny zajistili hlídání pro děti.
Za celou MŠ Kamenka vám chceme popřát do Nového roku jen to nejlepší, a hlavně
pevné zdraví! Děkujeme našim rodičům za skvělou spolupráci, vážíme si toho.
Paní učitelky Petra, Jana, Kamila.









ROUBAL VLADIMÍR
TYČOVÁ MARIE
ZIMMER ANTONÍN
FEGLEROVÁ ANNA
CHROMEK ANTONÍN
HELÍSKOVÁ KARLA
BERGER MIROSLAV

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

Blahopřejeme!!!

leden
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