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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

 Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Heřmanice u Oder se bude
konat 22. 2. 2021 v 17 hodin
v budově
obecního
úřadu
Heřmanice u Oder.

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

 Masopustní průvod se bude
konat pouze v případě rozvolnění
epidemiologických nařízení.

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:
16.2.,30.3.,27.4.,25.5.,22.6.,20.7.,31.
8.,28.9.,26.10.,23.11., 21.12.

 Masopustní zábava dne 27. 2.
2021 je z důvodu pandemie
zrušena.

 Termín svozu Velkoobjemového
odpadu v roce 2021 bude
upřesněn.
 Stále jsou přijímány platby za
odpad za poslední čtvrtletí roku
2020, za Zpravodaj na rok 2021
a poplatky za psy.
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Tříkrálová sbírka v obci Heřmanice u Oder

V neděli 24. 1. 2021 byla ukončena celostátní Tříkrálová sbírka. V naší obci měli
občané možnost přispět do kasičky v místní prodejně Hruška nebo na obecním úřadě.
Na obecním úřadě občané přispěli částkou 1 043,- Kč a v místní prodejně Hruška
částkou 3 634,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pánbůh zaplať!!!

Poděkování Charity Odry
Od 1. do 24. ledna 2021 proběhla Tříkrálová sbírka a v současné době zpracováváme
její výsledky, v některém z následujícím vydání zpravodaje Vás s nimi blíže
seznámíme. Aktuální, průběžně doplňované informace, můžete sledovat na
internetové stránce www.trikralovasbirka.cz nebo www.odry.charita.cz
Tento ročník byl jiný a vyžadoval netradiční řešení, a proto patří velký dík všem
dobrovolníkům, kteří nám pomohli roznést pozdravy a požehnání do Vašich domovů,
ale také koledníkům v online prostoru, kteří nám pomohli se sdílením informací o tom,
jak je možné přispět.
Vážíme si také ochoty a nabídek s umístěním pokladniček na úřadech, v kostelích a
v obchodech podle místních možností.
Děkujeme Vám všem dárcům, kteří jste různými způsoby do letošní Tříkrálové sbírky
přispěli.

Charita Odry
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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 bude 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.

únor

2021
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Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho zviditelnění i rozvoji!
Podpořte Flascharův důl v Odrách nebo
zámky Nová Horka a Kunín!
Flascharův důl v Odrách a zámky Nová Horka a Kunín, to jsou tři atraktivity
turistické oblasti Poodří, jimž můžete dát svůj hlas v soutěži Cena cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje 2020. Hlasovat je možné na www.cenycr.cz od 18. ledna
do 28. února.
„V Poodří je velké množství nádherných a turisticky atraktivních míst, která si ocenění
zcela jistě zaslouží! Vybrat do soutěže pořádané Moravian-Silesian Tourism,
destinační společností Moravskoslezského kraje, bylo velmi náročné,“ zdůrazňuje
Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s.

Zámek Kunín
Do druhého ročníku soutěže nominoval Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., Flascharův důl v Odrách, a to v kategorii
Nejlepší počin v cestovním ruchu 2020, zámek Nová Horka (kategorie Neobjevený
skvost), CHKO Poodří (kategorie Nejmalebnější místo v zimě) a Balerův větrný mlýn
ve Spálově a zámek Kunín (kategorie Nejsvětovější místo).
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Flascharův důl v Odrách
Do finální prestižní nominace, v níž jsou zařazena TOP místa Moravskoslezského
kraje, byly vybrány tři z atraktivit navrhovaných Destinačním managementem
turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., – už zmíněný Flascharův důl a
zámky Nová Horka a Kunín.

Zámek Nová Horka

únor
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V kategorii Osobnost cestovního ruchu 2020 turistickou oblast Poodří zastupují Věra
a Jaroslav Královi (Vodní mlýn Wesselsky) a Alena Zemanová (Flascharův důl).
„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný silným příběhem či architektonickou a
kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně podílejí na zvyšující se návštěvnosti
regionu,“ upozorňuje Pavlína Ambrosch a apeluje na patriotismus lidí žijících na území
turistické oblasti Poodří, která se rozkládá na území Mikroregionu Odersko, Regionu
Poodří, Bílovecka, Fulneku, Studénky a Klimkovic. „Hlasujte! Vítězství v některé
z kategorií soutěže Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje výrazně přispěje
ke zvýšení povědomí nejen o daném místě, ale také o celém Poodří. A k benefitům
plynoucím ze zvýšeného zájmu turistů patří rozvoj podnikání v mnoha sférách a
pozitivní dopad na prosperitu celého Poodří. To je právě v této době poznamenané
koronavirem velice důležité,“ uzavírá Pavlína Ambrosch.
Bc. Pavlína Ambrosch
ředitelka o.p.s.
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
nám. Komenského 12
742 45 Fulnek
IČ: 021 11 942
Tel.: +420 604 325 376
www.moravskekravarsko.cz, FB Poodří – Moravské Kravařsko
www.pohadkovepoodri.cz, FB Pohádkové Poodří, www.bajkowa-odra.pl, FB
Bajkowa Odra
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„Být vidět se vyplatí“

Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je třeba
si připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení.
Zákon ukládá chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či město. Aby mohl
řidič včas reagovat, měl by Vás vidět z dálky. Reakční doba řidiče se odhaduje na dvě
sekundy, přičemž vozidlo ujede ještě poměrně dlouho vzdálenost. Velkou roli v tomto
hraje jednak oblečení chodce, stejně tak počasí. Obecně se da říci, že osobu v bílém
oblečení můžete vidět na vzdálenost 55 m, ve žlutém oblečení na vzdálenost 37 m,
v červeném oblečení na vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních prvků lze chodce
spatřit až na vzdálenost 200 m, což je adekvátní doba na včasnou reakci řidiče
vozidla.
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je pohybující se část těla blíže ke středu
vozovky. Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla viditelnější. Dnes se
již vyrábí oděvy s všitými reflexními prvky, které ovšem ne vždy pokryjí dostatečnou
plochu a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze
stejného důvodu, muže právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za
nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních prvků za
snížené viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně „ Nebuďte
neviditelní“.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
13. listopadu 2020

únor

2021
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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,-

únor

2021
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Zprávičky z naší místní školičky
Barevný sníh
Konečně jsme se
dočkali
a
začalo
sněžit.
Lesní
moudrost nemohla
proběhnout jinak než
venku
na
školní
zahradě. Tentokrát
jsme barvili sníh
přírodními barvami:
kořením
kari
na
žlutou barvu, kakaem
na hnědou, špenátem
na zelenou, červenou
řepou na červenou a
pokud byste toužili po
modré barvě, zkuste
využít borůvky. Prožili jsme odpolední družinku na čerstvém vzduchu a výsledky naší
snahy jsou navíc pěkně barevné!
Hudební nástroje
Za okny se prohání
hustá chumelenice, ale
nám nic nebrání tvořit
s radostí více. A tak
hudební
nástroje
školou hlasitě zní a
každý její kout se
šťastným
dětstvím
rozezní..
Repertoár
našich
hudebních
nástrojů se neustále
rozšiřuje o další a další
originální
kusy.
Posuďte sami, fantazii
se meze nekladou.
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Lesní moudrost
Konečně vyrážíme poprvé bobovat! Máme radost, že nás sníh zasypává od hlavy až
k patě a že barevné boby jezdí zasněženou loukou daleko předaleko. Čtvrtek je pro
nás všechny skutečně krásným a obyčejně šťastným dnem!

Krmení pro ptáčky
Pravidelně v zimním
období přikrmujeme u
školy
ptactvo.
Na
krmítku
můžeme
pozorovat hejna vrabců,
sýkorek, ale i jiné druhy.
Častým návštěvníkem je
také hrdlička zahradní
nebo
kos
černý.
Rozhodli
jsme
se
podpořit jejich jídelníček
lahůdkou
ze
směsi

únor

2021
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semínek a tuku. Těšíme se, že jim nové krmení bude chutnat a my je můžeme za
odměnu pozorovat u jejich hostiny.
Kulináři-sýrové jednohubky
Jedno páteční odpoledne
jsme prožili ve školní družině
jako
skuteční labužníci.
Každý podle svého vlastního
apetitu připravil pro své
blízké talířek láskyplných
jednohubek.
Nejžádanější
příchutí
byla
bazalka,
medvědí česnek a sladká
paprika. Dobrou chuť!

Enkaustika-malování horkým voskem
Hravé a jednoduché tvoření pomocí horkého vosku-enkaustika. Všichni se můžeme
cítit jako skuteční malíři,
protože díla doslova dýchají
skutečnou originalitou. A tvořit
nás dlouhodobě moc baví!

Rodilý mluvčí v naší škole
Využili jsme možnosti, kterou
nám zdarma nabízel Místní
akční plán v zdělávání pro
ORP Odry II a získali tak
rodilého mluvčího pro naši
školu. Pochází z Lowell v
americkém
státě
Massachusetts
v
USA.
Momentálně žije v Novém
Jičíně s manželkou a dvěma
dcerkami. Česky rozumí a
snaží se mluvit. V naší škole
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učí v tandemové výuce společně s paní učitelkou daného předmětu každé druhé
pondělí, aby si žáci měli možnost ověřit a také obohatit své znalosti anglického jazyka.

Za ZŠ paní učitelka Gabriela Čížová

únor

2021
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Zprávičky z MŠ Kamenka
Můžeme mít tisíce přání,
tužeb a snů,
ale jen štěstí zdraví, láska a přátelství
dávají smysl našim dnům.
Přejeme Vám láskyplný rok 2021

Ano, v loňském roce jsme museli překonat všemožné, a o to víc si všichni přejeme,
aby letošní rok byl o moc lepší než loňský a nejlépe bez bacilů a bez různých zákazů.
Ještě malé prosincové vánoční ohlédnutí…
Dne 17. prosince jsme společně s dětmi
vyrazili ke krmelci s nejrůznějšími
pamlsky pro zvěř a zrníčky pro ptáčky.
Počasí nám přálo a plné batůžky
se nám houpaly na zádech. Zavěšené
lojové koule lákaly hned k focení dětí.
Vysypané dobroty do korýtka byly
pastvou i pro oči. Tak věříme, že i zvěř
měla Štědrý večer.

Vycházka pokračovala i k posedu, kde
se pár odvážlivců mohlo pokochat
okolní přírodou.
Poslední den strávený ve školce děti
přivítaly paní učitelky v krojích. Hned z
rána si každý mohl vyzkoušet věštbu
pomocí hrníčků, co ho čeká v příštím
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roce. Ochutnávalo se cukroví, které přinesly
maminky. Děti nazdobily perníčky a ... zazvonil
zvonek a čekalo nás všechny velké překvapení!!!
Pan Přikryl nás obdaroval hromadou sněhu. Měli
byste vidět ty nádherné jiskřičky v očích dětí!!!! Moc
děkujeme za skvělý nápad.

únor

2021
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Za MŠ Kamenka
paní učitelka Kamila
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Korytář Josef
Kozelková Ludmila
Peňak Karol
Tyčová Marie
Feglerová Milena
Fojtíková Dagmar
Hajdová Eva
Chromek Antonín

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

Blahopřejeme!!!

únor
2021
23
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