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Obecní úřad informuje:
Otevírací doba úřadu:
Po 7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Út 7,30 – 14,00
St 7,30 – 11,30 12,30 – 17,00
Čt 7,30 – 14,00
Pá 7,30 – 14,00 - pro vnitřní potřeby
obce

Výdej poštovních zásilek:
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

mimo

Bankovní spojení:
ČSOB č. ú.: 182438774/0300
IČ:
00600750
Email:
obec@hermaniceuoder.cz

Telefonní spojení:
Obecní úřad:
556748038
Místostarosta: 737561954
Starostka:
724189245
Plastové pytle se budou v roce 2021
svážet každý měsíc – úterý:
30.3.,27.4.,25.5.,22.6.,20.7.,31.8.,28.
9.,26.10.,23.11., 21.12.

 Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Heřmanice u Oder se bude
konat 22. 3. 2021 v 17 hodin
v budově
obecního
úřadu
Heřmanice u Oder.

 Termín svozu Velkoobjemového
odpadu v roce 2021 bude na jaře
8. 5. 2021 a na podzim 11.9.
2021.
 Stále jsou přijímány platby za
odpad za poslední čtvrtletí roku
2020, za Zpravodaj na rok 2021
a poplatky za psy.
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Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice u Oder
ze dne 16. 2. 2021
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Emilie Doubková, Dominik Šíma, Radek Bosák, Iveta Vyvlečková, Petr Sumega, Mgr.
Vendula Jarošová,
Omluveni: Pavel Křenek
Hosté: Ing. Čestmír Tomáš, Lukáš Mališka, Ing. Robin Hála, Ing. Milan Mička,
Ondřejová Kristýna DiS., Stanislav Přikryl
1. Starostka obce Mgr. Vendula Jarošová zahájila 20. 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 Radek Bosák a Petr Sumega,
zapisovatel Silvie Mičková.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
3. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 19. 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.
»Žádost o pronájem pozemku parc. č. 155/2 v k. ú. Véska u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
»Záměr pronájmu pozemku parc. č. 100 v k. ú. Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
»Zpráva o hospodářském výsledku ZŠ a žádost o povolení převedení kladného
hospodářského výsledku.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
»Žádost o dotaci na hospodaření TJ Rozkvět.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
»Žádost o zpětný prodej pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
5. Pan Lukáš Mališka, jednatel společnosti Vítkovská Energy s.r.o. představil záměr
společnosti postavit a provozovat projekt fotovoltaické elektrárny v katastru obce
Heřmanice u Oder na parc. č. 365/1 v majetku pana Ing. Čestmíra Tomáše. Pozemek
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byl vybrán na základě snížené bonity (3,4). Společnost potřebuje k projektu souhlas
zastupitelstva obce se změnou územního plánu na plochu Skladování a lehká výroba.
Investor by se v případě souhlasu zavázal poskytovat obci roční dar do výše 20 tis.
Kč/MW. Přítomní hosté se dotazovali na ekologické dopady na krajinu apod.
Zastupitelé se rozhodli celou záležitost řádně projednat a posunuli konečné
rozhodnutí na další termín zastupitelstva obce. ZO bere na vědomí představení
investičního záměru společnosti Vítkovská Energy s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
6. Starostka obce přednesla zastupitelům Závěrečnou zprávu o provedené roční
inventarizaci majetku obce Heřmanice u Oder k 31. 12. 2020. Nebylo otázek ani
připomínek. ZO bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
7. a) ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
b) ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
8. Český svaz včelařů z.s., základní organizace Odry podala žádost o finanční dar
3.000,- Kč na provoz. Starostka navrhla poskytnout dar pouze ve výši 1.000,- Kč
vzhledem letošní finanční situaci a poklesu daňových příjmů o 20%. ZO schvaluje
finanční dar ve výši 1.000,- Kč Českému svazu včelařů z.s., základní organizace Odry
.Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
9. Zastupitelé se dohodli, že u třech obecních bytů, které prošly rekonstrukcí
(zateplení, výměna oken, výmalba, výměna baterií atd.) bude vzhledem k obecním
výdajům zvýšen nájem. ZO schvaluje navýšení nájmu o 1000,- Kč v obecních bytech
po provedených rekonstrukcích - č. p. 68/7,8 a čp.69/8. Navýšení platí od 1. 3. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
10. Starostka obce přednesla zastupitelům Zprávu z kontrolního výboru Mikroregionu
Odersko. Nebylo dotazů ani připomínek. ZO bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
11. Pan S. P. podal žádost o pronájem pozemku. Zastupitelé se dohodli na
podmínkách: nájemce na své náklady odstraní označené náletové stromy určené
k vykácení. Minimální cena 0,50 Kč/m². Doba pronájmu 5 let. ZO schvaluje Záměr
pronájmu pozemku parc. č. 155/2 v k. ú. Véska u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 1(Sumega).
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12. V únoru skončil nájemní vztah k pozemku parc. č. 100 v k. ú. Heřmanice u Oder.
Zastupitele se dohodli, že pozemek opětovně nabídnou k pronájmu. Minimální cena
0,50 Kč/ m². Doba pronájmu 5 let. ZO schvaluje Záměr pronájmu pozemku parc. č.
100 v k. ú. Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 1(Sumega).
13. a) Starostka obce přednesla zastupitelům Zprávu o hospodářském výsledku ZŠ.
Nebylo dotazů ani připomínek. ZO bere na vědomí
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
b) Paní ředitelka požádala o převedení kladného hospodářského výsledku do
určených fondů, aby s penězi mohlo být dále nakládáno. Kladný hospodářský
výsledek nemůže být převeden zpět na účet obce. ZO schvaluje převedení 60%
kladného hospodářského výsledku do fondu odměn a 40% kladného hospodářského
výsledku do rezervního fondu ZŠ Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
14. a) Předseda TJ Rozkvět pan Martin Pavlík požádal o vyplacení dotace na provoz
TJ Rozkvět. Tato dotace slouží pouze na pokrytí plateb za energii, vodu, benzín do
traktůrku na sekání hřiště, úklid a nutné sportovní poplatky spojené s fotbalovou
činností. Pokud dotace není vyčerpána, zbylé peníze se převádí zpět na účet obce.
Tato dotace neslouží k proplacení občerstvení a jiných sportovních aktivit. Vyúčtování
této dotace každoročně prochází kontrolou finančního výboru obce Heřmanice u Oder
a je rovněž předmětem auditu z MSK. ZO schvaluje Žádost o účelovou dotaci ve výši
30.000,- Kč na celoroční provoz TJ Rozkvět .
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 1 (Bosák). Zdrželi se 0.
b) ZO pověřuje starostku obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy na vyplacení účelové
dotace na celoroční provoz TJ Rozkvět .
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 1 (Bosák). Zdrželi se 0.
15. Pan T. O. podal žádost na zpětný prodej parc. č. 175/1 v k. ú. Heřmanice u Oder.
Zastupitelé se shodli, že pozemek odkoupí zpět, a to i s rozpracovanou realizací
stavby přípojky ČEZ. Pozemek, který bude mít hotovou přípojku se finančně zhodnotí.
ZO schvaluje zpětný prodej dle předkupního práva obce Heřmanice u Oder na parc.
č. 175/1 v k.ú. Heřmanice u Oder včetně podílu na realizaci stavby přípojky ČEZ ve
výši 12.000,- Kč a přepisu smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ z pana
T.O. na Obec Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
16. Diskuze
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Starostka obce upozornila na nutnou aktualizaci Strategického plánu obce
Heřmanice u Oder, který je nutný pro čerpání dotací. Tuto aktualizaci
zpracuje dle metodiky starostka obce.
Zastupitelé se domluvili na objednávce herního prvku - autíčka z firmy
Gerlich Odry s.r.o. Klouzačka se vzhledem k velikosti hřiště z bezpečnostních
důvodů umístit nedá, muselo by se řešit doskočiště apod. Pískoviště je
náročné na hygienu a údržbu. Všechny certifikované herní prvky jsou
finančně náročně. Je třeba uchovat jednotný dřevěný styl dětského hřiště.
Paní Doubková přednesla možnost výsadby stromů na Staré oderské cestě.
Zastupitelé se domluvili, že tuto akci nebudou řešit žádným dotačním titulem,
ale bude zorganizovaná obecní akce. Např. si každá rodina, která se bude
chtít zúčastnit, na své náklady koupí ovocný strom a společně v určený den
se stromy budou na Staré oderské cestě sadit. Strom si rodiny mohou označit
a starat se o něj. Mohou se opéct párky apod. Akce je v přípravě a bude
upřesněna.

Závěr: Nebylo žádných jiných dotazů a připomínek. Starostka obce poděkovala
zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18:32 hod.

8

Zpravodaj

obce

He řmanice

u

Oder

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u Oder ze dne 16. 2. 2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
SCHVALUJE:
1. Program jednání z 20. zasedání ZO.
2. Ověřovatele zápisu a usnesení Radek Bosák a Petr Sumega
Zapisovatel: Silvie Mičková.
3. Doplnění programu k projednání o body usnesení č. 6,7,8,9,10.
.
4. Finanční dar ve výši 1.000,- Kč Českému svazu včelařů z.s., základní
organizace Odry.
5. Navýšení nájmu o 1000,- Kč
v obecních bytech po provedených
rekonstrukcích - č. p. 68/7,8 a čp.69/8.
6. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 155/2 v k. ú. Véska u Oder.
7. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 100 v k. ú. Heřmanice u Oder.
8. Převedení 60% kladného hospodářského výsledku do fondu odměn a 40%
kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu ZŠ Heřmanice u Oder.
9. a) Žádost o účelovou dotaci ve výši 30.000,- Kč na celoroční provoz TJ Rozkvět
b)Veřejnoprávní smlouvu na vyplacení účelové dotace na celoroční provoz TJ
Rozkvět a pověřuje starostku obce k podpisu.
10. Zpětný prodej dle předkupního práva obce Heřmanice u Oder na parc. č.
175/1 v k. ú. Heřmanice u Oder včetně podílu na realizaci stavby přípojky ČEZ
ve výši 12.000,- Kč a přepisu smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ
z pana T. O. na Obec Heřmanice u Oder.
BERE NA VĚDOMÍ:
11. Kontrolu plnění usnesení ze 19. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u
Oder.
12. Investiční záměr společnosti Vítkovská Energy s.r.o. postavit a provozovat
projekt fotovoltaické elektrárny v katastru obce Heřmanice u Oder na parc. č.
365/1.
13. Závěrečnou zprávu o provedené roční inventarizaci majetku obce Heřmanice
u Oder k 31. 12. 2020.
14. Rozpočtové opatření č. 11.
15. Rozpočtové opatření č. 12.
16. Zprávu z kontrolního výboru Mikroregionu Odersko.
17. Zprávu o hospodářském výsledku ZŠ Heřmanice u Oder.
18. Připomínky z diskuse.
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Informace k očkování pro občany obce Heřmanice u Oder
•

V případě zájmu nabízíme seniorům pomoc při registraci k očkování proti nemoci
Covid 19 na obecním úřadě v Heřmanicích u Oder, a to kdykoliv po předchozí
telefonické domluvě: 556748038 nebo 724189245.

•

Pro registraci do systému musí mít zájemce připraveny své kontaktní údaje
včetně rodného čísla a čísla a názvu své zdravotní pojišťovny.

•

Od 1. února 2021 je v Odrách v prostorách Dělnického domu, zřízeno očkovací
centrum, aby senioři nemuseli dojíždět do vzdálených měst.

•

Jakmile dorazí vakcíny, budou v Odrách uvolňovány také termíny k očkování.



Město Odry nabízí seniorům pomoc při očkování také, ale vzhledem k výši
počtu obyvatel žádáme, abyste upřednostnili náš heřmanický úřad.
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Ceník dřeva obce Heřmanice u Oder 2021
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

1300,-

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

350,-
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Zprávy z Mikroregionu Odersko
Spolupráce se vyplácí, a to platí v případě obcí i o té spolupráci meziobecní
Mikroregionu Odersko byl založen za účelem vzájemné spolupráce členských obcí
v oblastech rozvoje podnikání, sociální problematiky, vzdělávání, veřejné
infrastruktury, cestovního ruchu, propagace a péče o životní prostředí. Společně
hledáme východiska a řešení problémů, realizujeme projekty, žádáme o dotace ze
státních i evropských fondů. Každou obec zastupuje starosta, popř. místostarosta.
V únoru letošního roku proběhla obměna na pozici předsedy Mikroregionu Odersko.
Ing. Libora Helise, nahradila v této funkci Mgr. Libuše Králová, místostarostka města
Odry. Valná hromada ji dne 19. 2. 2021 zvolila předsedkyní. Děkujeme Ing. Helisovi
za dosavadní spolupráci a nové předsedkyni přejeme dostatek elánu a nadšení pro
meziobecní spolupráci.
Mikroregion Odersko funguje od roku 2002 a spojuje tyto členské obce: Heřmanice u
Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Kunín, Luboměř,
Mankovice, Odry, Spálov a Vražné.
Projekty meziobecní spolupráce aneb A čím se nyní společně „bavíme“?
V současnosti společně realizujeme 5 meziobecních projektů v celkovém objemu
12 mil. Kč a připravujeme další. Významnými projekty co do finančního objemu, tak i
jejich přínosem pro jednotlivé obce jsou projekty s názvy „Efektivní veřejná správa
v Mikroregionu Odersko“ a „Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko“, v rámci kterých
kancelář mikroregionu zpracovává strategické rozvojové a komunikační plány,
pasporty a analýzy, díky kterým budou moci volení zástupci v členských obcích
kompetentně rozhodovat a plánovat. Občané se také dočkají nových obecních
webových stránek a elektronických úředních desek.
Další společné projekty letošního roku se týkají předcházení vzniku komunálního
odpadu. V rámci projektů „STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko“ a
„Kompostuj s Mikroregionem Odersko“ zakoupí Mikroregion Odersko pro své členské
obce opakovaně použitelné nádobí (kelímky, misky, talířky apod.), kterými budou již
v letošním roce nahrazeny jednorázové plasty používané na obecních akcích. Dále
také zakoupí domácí kompostéry a štěpkovače, které budou poskytnuty občanům v
jednotlivých obcích. Na tyto aktivity Mikroregion Odersko získal dotaci v celkové výši
cca 7 mil. Kč.
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Menším členským obcím pomáháme i s jejich individuálními obecními projekty
V roce 2020 jsme pro obce zpracovali a podali 14 žádostí o dotace v celkové výši
20.345.000 Kč.
Díky této práci se např. ve Spálově mohou těšit z nové přírodní zahrady u MŠ či
zasíťování obecních pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. V Heřmanicích
u Oder mohli zpracovat projektovou dokumentaci na zateplení a výměnu zdroje
vytápění v objektu místní a obecního úřadu, což byl první krok k realizaci této
rekonstrukce, na kterou bude obec žádat o dotaci v letošním roce. V Jakubčovicích
n/O mohli pořídit vybavení pro mladé hasiče a zmodernizují obecní knihovnu a ve
Vražném mohli opravit hasičskou zbrojnici.
V Mikroregionu Odersko
se neustále snažíme hledat
společnou cestu při řešení
stejných nebo podobných
zájmů
nebo
naopak
problémů
v členských
obcích, protože podobné
cíle a potřeby je výhodné
řešit
společně.
Našim
plánem do dalšího období
je stále přispívat k tvorbě
prostředí spolupráce mezi
obcemi tam, kde je to
možné a žádoucí. Věříme,
že značka Mikroregion
Odersko bude zárukou
stabilní
meziobecní
spolupráce.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu
Odersko
Kancelář Mikroregionu Odersko, zleva: Mgr. Elena Vahalíková, manažerka a Mgr. Lenka
Daňová, odborný pracovník

březen

2021

15

TIP NA VÝLET bez davu turistů
V Mikroregionu Odersko můžete navštívit Švédskou skálu s krásnou vyhlídkou po
okolí. Jako výchozí bod doporučujeme obec Heřmánky.
Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat
u dřevoskladu. Za dřevoskladem přejdete
most přes řeku Odru a dáte se doprava
kolem Kamenictví Březa a Hanelova lomu.
Půjdete lesní cestou a po 1 kilometru chůze
na malém rozcestí se budete držet mírně
vpravo. Po dalším kilometru těsně před
cílem objevíte informační tabuli s místními
zajímavostmi.
Pokud se ze Švédské skály nebudete chtít vracet k autu stejnou cestou, můžete
pokračovat lesní cestou až ke 2 km vzdálené jeskyni Peklo, která se nachází nad
poutním místem Maria Skála. Od jeskyně se vrátíte zpět asi 500 m po stejné trase a
za zatáčkou se dáte prudce dolů až dojdete k osadě chat u Panny Marie ve Skále.
Odtud pokračujete po zelené turistické značce do Heřmánek, přičemž v Klokočůvku
můžete odbočit doprava na cyklotrasu 503, která vás dovede až k autu. Celá trasa
měří 9 km.
Přejeme vám krásný zážitek v Mikroregionu Odersko!
www.odersko.cz, facebook.com/MikroregionOdersko
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Zprávičky z naší místní školičky
Lesní moudrost
Vaření bylinkového čaje na školní zahradě
uprostřed zimy, hrátky se sněhem a
pohybová hra „Koloskoč“ a také
zahloubané pozorování lišejníků.
Procházka k ohradě s daňky, zábavné hry
s přírodní tématikou, poznávání stop
zvířat, pobyt na čerstvém vzduchu,
přikrmování ptáčků-to vše jsou činnosti,
které naplňují čas dětí strávený v kroužku
Lesní moudrosti.
Hudební nástroje
Je až neuvěřitelné kolik zajímavých
hudebních nástrojů lze vyrobit. Stačí
trocha fantazie, dávka trpělivosti a píle.
Jehly, nitě a kladívka, zrnka rýže nebo
luštěnin, papírové obaly a kousek lepící
pásky, barevné proužky papíru, prázdné
sklenice od svíček, kobercová páska,
korálky, tavná pistole, fixy na sklo apod.
Nástroje minulého měsíce byly:
sešťová hůl, zvonečky a prstové činely.

Bambuláci
Paní učitelka Dáša pozvala děti k
hravému tvoření z vlny. Děti nadšeně
tvořily několik hodin a tak se ve škole
objevili jejich zásluhou noví krásní
bambuláčci. Každý je jiný a každý je
přesto velmi krásný!

Oder

březen

2021
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Vycházka k Mořskému oku
Hodiny tělesné a hudební výchovy
jsou nyní omezené kvůli pandemii.
Využíváme tedy každou volnou
chvilku k procházkám po malebném
okolí vesnice. Radost dětí je vidět z
každé fotečky. Dnes jsme došli k
Mořskému oku, kde jsme si zahráli
hru „Ocásky“ a cestou jsme posbírali
po příkopech odpadky. Nejvíce se o
úklid zasloužili Nikolas a Ondrášek.

Družina
Puzzle 300 dílků
Dva dny stačily školáčkům k tomu, aby zdolali
kruhové puzzle oblíbeného dětského televizního
seriálu SCOOBY DOO ve volných chvílích. Čeká je
další: ZEMĚ podle jednotlivých států.
Když zima vládla tiše zasněženému kraji, my jsme
se ve škole věnovali nejrůznějšímu tvoření z papíru
nebo kamínků.
Vznikají tak během ranní i odpolední družiny a
přestávek krásná díla plná lásky pro naše blízké i
panenky.

Návštěva Raffaela
Přímo do školní družiny zavítala nečekaná
návštěva,
koucourek
Rafíček
se
smaragdovýma
očima.
Jeho
hrdá
chovatelka, slečna Karolínka Vetešková,
oslavila již 3 roky společné radosti s tímto
sněhobílým domácím mazlíčkem. Rafíček
je potomkem sibiřské modrooké a mainské
mývalí kočky.
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Kulináři
- Pomazánka na toasty
Pomazánka je zhotovená velmi
rychle a dětem jejich vlastní výroba
chutná jako skutečná delikatesa.
- Vaječná pomazánka
Děkujeme Ondráškovi za dodání
výtečných domácích vajec! Na
chutnou pomazánku se děti těšily
několik dní a kulinářský výsledek byl
výtečný.
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Celkem 336 škol z celé republiky se na podzim zapojilo do kampaně se soutěží ve
sběru vysloužilých baterií. Společně vybraly 17 252 kg baterií. Naše škola slaví
úspěch v Podzimní sběrové kampani se soutěží zaměřené na sběr baterií . Díky
dosaženému výsledku 2 625 kg vybraných baterií v přepočtu na žáka, jsme se
v Moravskoslezském kraji umístili na 1. místě. Jsme malí, ale šikovní!!! 
Soutěže
Naši žáci se zapojili pod vedením paní učitelky Kristýny Ondřejové do těchto online
soutěží:
KDO ČTE, TEN NAJDE a MATEMATICKÝ MÁG, které byly organizováno pracovními
skupinami pro rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti v rámci MAP
ORP Odry II.
Slavíme další úspěch! Online soutěž
byla představena žákům 4. a 5. ročníku
naší školy. Navíc Jirka a Standa, díky
správnosti svých odpovědí postupují
do 2. finálového kola, kde se bude
soutěžit např. i o elektronické čtečky.
Všichni žáci 4. a 5. ročníku, kteří
odevzdali alespoň jednu správnou
úlohu
v regionální
matematické
soutěži
MATEMATICKÝ
MÁG,
získávají odměnu.
Paní učitelky ze ZŠ Heřmanice u Oder

březen
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Zprávičky z MŠ Kamenka
Když zažijete pohádkové týdny v MŠ…
Parádní sněhová nadílka zasypala celou
zahradu. Jiskřičky v dětských očích jen svítily.
Vytáhli jsme teplé oblečení, boby, lopaty a hurá
na kopec. Jezdilo se parádně! Dokonce rodiče
Křivonožkovi nám zapůjčili tažné sáně s
opěradlem. Úžasný zážitek pro všechny!
Oslavili se nejedny narozeniny a vyrobili
ptáčkům závěsné zrníčkové krmení, které jsme
na procházce zavěsili na stromky.
Pondělním překvapením bylo zaklepání baby
Jagy na dveře. A co teprve, když chtěla s dětmi
cvičit. To pak cvičili všichni a jak důsledně! A po
očku pozorovali, zda je to opravdová babizna.
Celý týden v duchu pohádek ukončilo pečení
perníčků a loutkové divadlo o perníkové
chaloupce v podání všech učitelek.
Jen se přehoupl týden a do třídy vkročila
Červená karkulka s plným košíčkem. Děti si tak
během celého týdne plnily Karkulčiny úkoly,
zahrály pohádku s loutkami a v pátek napekly
malé bábovičky.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní
Juříčkové, která nám zprostředkovala zapojení
do valentýnské akce SVČ Vítkov. Děti trpělivě
zdobily valentýnská srdíčka z papíru. Ty pak
putovaly do Vítkova do Střediska volného času.
A dál do Domovů důchodců a léčeben. Tento
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Valentýn
byl
aspoň
něčím
výjimečným
a
srdíčka
udělaly
radost lidem, kteří
nemají
žádnou
rodinu
či
vnoučata.

S radostí,
dětem
vlastní
jsme
společnými
silami
postavili na obecním
hřišti psa Falca, který
povozil
děti
na
pomyslné
oběžné
dráze. Tímto jsme
podpořili
obecní
aktivitu postavit si u
domu sněhuláka nebo pohádkovou postavu.
Už teď se zase
těšíme,
co
zažijeme příště.

Paní učitelky z
MŠ Kamenka

 Zimmerová Jiřina

 Vašková Alena

 Feglerová Milena

 Peňáková Ludmila

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

Blahopřejeme!!!

březen
2021
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