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Obecní úřad informuje:
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

u

Oder

 Stále jsou přijímány platby za
komunální odpad za I. čtvrtletí
2021.

Otevírací doba úřadu:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

He řmanice

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.
,23.11., 21.12.

 Zápis do MŠ Kamenka
probíhá online od 3. 5. do 7.
5. 2021.
 Ve čtvrtek 13. 5. 2021 se
koná kontrolní audit z MSK.
 Veřejné zasedání ZO
Heřmanice u Oder se bude
konat 24. 5. 2021 v 17 hodin
v budově obecního úřadu
Heřmanice u Oder. Změna
termínu vyhrazena.
 Z důvodu koronaviru se stále
nemohou konat oslavy Dne
Matek a vítání občánků.
 Termín svozu odpadu velkého
objemu v roce 2021 bude na
jaře 8. 5. 2021 a na podzim
11. 9. 2021.
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Vážení občané,
okolnosti nás přinutily přesunout kontejnery na plast, papír, sklo a textil ze
stanoviště šikmo před obchodem Hruška na stanoviště za obchod Hruška
k parkovišti u bytového domu.
Důvodů k přemístění je několik:
1. Současné stanoviště kontejnerů je na soukromém pozemku.
2. Opakované hromadění pytlů s odpadky kolem kontejnerů lidmi, kteří obcí
pouze projíždějí.
3. Častý nepořádek kolem kontejnerů uprostřed obce kazí celkový vzhled a
dojem.
Kontejnery jsou od 27. 4. 2021 postupně převáženy za obchod dle toho, jak
budou vysypané a prázdné.
Věříme, že tento krok bude vést ke spokojenosti nás všech.
Vedení obce.

4

Zpravodaj

obce

He řmanice

u

Oder

Informace k očkování

Očkovací centrum v Odrách vyzývá všechny občany starší 55 let, nechť se
registrují k očkování proti nemoci Covid-19.
V současné době očkovací centrum v Odrách disponuje dostatečným
množstvím očkovacích vakcín.
Zájemci o očkování se mohou registrovat prostřednictvím centrálního
rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví České republiky, případně
přes Městské informační centrum Odry.
Místním občanům nabízíme pomoc s registrací zde na našem obecním úřadě.
Děkujeme za spolupráci.
Vedení obce.

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
PRM – směs měkké, tvrdé délka 0,3 – 0,5 m
PRM – tvrdé délka 1 m
PRMS - manipulační zbytky délky 0,3 – 0,5 m

800,950,1300,350,-

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
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Virtuální exkurze v elektrárnách
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších
prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí
show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci
navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do
jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny.
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31
tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak
dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého
energetického menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ
servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti
na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických
provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny
bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek
elektráren těšit? Špičková technika interaktivního TV studia umožňuje propojit
unikátní 3D modely, animace a videa ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální
pokusy, originální rekvizity dovezené přímo z elektráren a prostor pro divácké
dotazy. Někteří z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost
vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných
exkurzích nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí
bezemisní energie a kam se ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že
v létě budeme moci naše infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás
naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. On-line prohlídky ale v určité
podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského
roku se k do elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to
nemluvím o pozitivních ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno
nás přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě o kousek dál a nabídnout
lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli
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jsme pro ně program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější.
Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční
výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu
nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije nejen
poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ
Kateřina Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na
webu www.virtualnevelektrarne.cz.
On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku.
Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne
pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS
Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit,
které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line
prostředí například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost
lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu
www.svetenergie.cz
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Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)

Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek motorkářů, kteří
podcení svůj stroj nebo nejsou dostatečně zkušení k řízení silnějších motorek.
Co bychom měli vědět a na co si dát pozor před a při jízdě?
• Jeden z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky. S tímto je
provázaná hustota vzduchu v pneumatice a dezén. Než vyjedete na cestu,
ujistěte se, že dezén předního kola je rovnoměrný po celé délce kola. Pokud si
všimnete, že boční strana je tzv. sjetá a dezén ubývá, zhoršují se jízdní
vlastnosti. Tlak v pneumatice je zpravidla uvedený na nálepce umístěné na
rámu stroje.
• Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez
speciálního motocyklového oblečení a vybavení.
• Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má
o poznání delší brzdnou dráhu než vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné
rozestupy.
• Dalším neméně podstatným faktorem jízdy, je včas a adekvátně reagovat
na krizové momenty, které mohou přijít. V hustém městském provozu se často
stává, že řidič zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve
zpětném zrcátku a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si
úhybný manévr.
• Asi každý motorkář již zažil náhle odbočení automobilů doleva v momentě,
kdy to chtěl pořádně rozjet rovně. Tato situace je považována za jednu z
nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může
lehce přehlídnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!
• Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost.
Motorka sama o sobě vybízí k svižné jízdě, vždyť právě dynamika je největším
lákadlem. V tomto směru je velmi krátkozraké jezdit na hraně možností (tzv.
nadoraz).
• Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin,
veškeré chemické procesy, které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně
ovládat. Ze stejného důvodu není vhodné sedat na motorku rozzuřený nebo
jinak psychický rozhozený.
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Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
1. dubna 2021

květen

2021

9

E- kola pro Poodří. Výzva je stále ještě otevřená!
Rádi byste si na kole projeli Poodří, ale bojíte se, že stoupání do kopců
nezvládnete? Nezoufejte, jsou tu e-kola, jejichž počet v uplynulých měsících
v TO Poodří vzrostl díky projektu Moravskoslezského kraje. Ten si klade za
cíl podpořit zájem o cykloturistiku nejen u aktivních sportovců, ale také u
lidí s pohybovým omezením, seniorů či nesportovců.
Například v rekreačním areálu Spálovského mlýna se dočkali milého
překvapení v podobě e-kol v čase předvánočním. Takže teď si můžete zdejší
úchvatnou krajinu bez větší námahy, ale s o to větší chutí… Rozhodně se sem
vypravte, je tu krásně!
E-kola, která byla pořízena díky podpoře ze strany MSK, jsou dále k dispozici
například v IC Fulnek, v Bernarticích na Technotrase v sídle společnosti UAX,
českého výrobce oblečení nejen pro volný čas, s originálními a neotřelými
potisky, nebo v Hostinci u Feldů v Klimkovicích, odkud se na výlet po okolí
můžete vydat po malé přestávce – je tu totiž vyhlášená kuchyně. Pohodovou
zastávku si na e-kole můžete udělat v Mlýnu Wesselsky v Loučkách u Oder,
kde je dobíjecí stanice. Než vyrazíte dál, určitě si prohlédněte pohádkový
vodní mlýn i zevnitř, stojí to opravdu za to!
Tipy na nejhezčí místa a na výlety po Poodří najdete na www.poodri.com i
na https://severnimorava.travel/, kde je spousta informací zaměřených na
turisty,
na
https://severnimorava.travel/musite-videt/e-kola-prokraj/homepage můžete vyhledat místa, kde si v Moravskoslezském kraji
můžete e-kola v rámci projektu půjčit. Možnost získat podporu díky programu
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ stále
trvá,
výzva
je
otevřena
do
konce
května
2022.
(https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-podpora-rozvojecykloturistiky-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2021-3439 )
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří
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Současné trendy podvodníků - vishing a spoofing
Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun.
Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající aktivitu
skupiny osob, které využívají jednu z metod sociálního inženýrství a to
takzvaný vishing. Jedná se o princip, který je založený na telefonních
hovorech, kdy se v tomto případě osoby volajících zpravidla představují jako
pracovníci banky, kteří zjistili napadení bankovního účtu. Tito domnělí
pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich
hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční prostředky
byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet s tím, že budou po
vyřešení celé věci následně vráceny, což se samozřejmě nestane. Uvedené
osoby tímto způsobem mohou vylákat i další citlivé údaje, které následně
zneužijí. Tento typ podvodného jednání je nebezpečný zejména v tom, že
falešní pracovníci bank mohou již před hovorem nejenom znát různé
informace o osobách, které kontaktují, ale hlavně při hovorech užívají tak
zvaný spoofing telefonního čísla, při kterém dokážou napodobit jakékoliv
telefonní číslo, včetně infolinek bank. Rovněž bylo zaznamenáno několik
případů, při kterých telefonicky kontaktují další osoby, které vystupují jako
policisté, s cílem ujistit o pravdivosti tvrzení ohledně napadení bankovního
účtu a nutnosti převodu peněz na „bezpečný“ bankovní účet dle předchozích
instrukcí domnělých pracovníků bank.
Obecné zásady:
Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě
žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo
přístupové údaje k online bankovnictví.
Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód,
který Vám přišel formou SMS zprávy.
Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo,
odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho
počítače.
Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
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Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá
doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své
osobní nebo přihlašovací údaje.
Aktualizovat software, antivirový program, firewall.
Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného
podvodného jednání.
Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které
Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové
stránky, apod.)
Policie ČR varuje:
Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo
pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení
a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v
ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě
pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným
způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku
Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.
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Zprávičky z naší místní školičky
Deskové hry

Konečně jsme se opět mohli ponořit do hraní
našich oblíbených společenských her. Jako
první po předlouhé distanční výuce jsme se
rozhodli pro hru, která zkrátka neomrzí:
SUPERFARMÁŘ. Cílem je shromáždit od
každého domácího zvířete po jednom
kousku, ale pozor se musí dát na nečekanou
návštěvu lišky nebo vlka, kdy můžeme (a
zpravidla přicházíme) o všechna získaná
zvířátka. Superfarmářkou se tentokrát stala
neúnavná Lucinka Přikrylová. Gratulujeme!

Hudební nástroje
Tamtam je název bubnu, který jsme spolu vyráběli, zatímco za okny řádila
sněhová vánice. Je neuvěřitelné, že zpracování nejrůznějšího domácího
odpadu vykouzlilo již tolik hudebních nástrojů! Dvě plechovky, ubrousek,
kousek igelitu a trocha trpělivosti umožní vzniknout další radosti v dětských
očích. Pozor, začínáme bubnovat!
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Poděkování

Letošní školní rok provází nejrůznější omezení, která zasáhla také do zápisu
dětí do první třídy a současně s tím také do přípravné školičky pro naše milé
předškoláčky. Nemohli jsme z důvodu pandemie otevřít dveře naší školy, aby

si ji mohly všechny děti prohlédnout a vyzkoušet si zábavné úkoly s paní
učitelkou Dášou. Proto jsme velice rádi přijali krásnou nabídku paní
Blanky Sedlaříkové a Terezky Šímové, které společnými silami pro naše
nejmenší připravily milou vzpomínku na školní začátky: krásnou hračku
MEDVÍDKA. Děkujeme upřímně za tak vřelou podporu právě pro tyto děti,
které se určitě s radostí těší na své první školní úspěchy! Děti ze školy
připravují také drobnou pozornost pro děti k zápisu, záložku do knížky se
jménem budoucího prvňáčka.
Paní Blance a Terezce posíláme v e l i k é poděkování!
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Počasí je jako na houpačce a po pár hřejivých dnech přichází vytrvalé sněžení.
Děti se však přesto těší ven na oblíbený kroužek, ve kterém měli tentokrát
pátrací hru v okolí školy s názvem Vajíčka. Cílem bylo vyhledat tolik žlutých
plastových vajíček, kolik je písmen v abecedě. Pod každým písmenem se dále
nacházela další výzva: Například písmeno T jako těstoviny. Děti využívají s
radostí zázemí pergoly nejen při silném slunci v letních měsících, ale i při dešti
nebo dubnovém sněžení.
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Kulináři
První společný školní týden po distanční výuce jsme zakončili ochutnávkou
piškotového dezertu. Vyráběli jsme tentokrát z bílého jogurtu, zakysané
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smetany, špetky mletého cukru, kakaa a piškotů. Dobrota byla hotová za pár
minut a chutnala výtečně

Střípky ze školní družinky

Zkoušeli jsme zapouštět do sebe různé barvy, pozorovali jsme u příležitosti
DNE ZEMĚ přírodu a ještě jsme stihli radovánky na hřišti a také voňavého
chlupatého cestovatele s Verunkou Hajdovou. Děkujeme Verunce a také
maminkám za trpělivost s našimi věrnými milovníky koní!

Paní učitelky ze ZŠ Heřmanice u Oder

V letošním roce se do první třídy zapsalo
rekordních 9 prvňáčků !!!!!

květen

2021

Zprávičky z Mateřské školky Kamenka
Rekonstrukce kuchyně
Když nám bylo oznámeno,
že se zavře školka, nelenili
jsme.
Obtelefonovali
řemeslníky,
abychom
zjistili, zda je reálné se
v rámci
omezeného
rozpočtu,
pustit
do
rekonstrukce
kuchyně,
která v MŠ slouží jako
výdejna obědů. Vše se
začalo skládat pomalu jako
puzzle a během měsíce
března, kdy byla MŠ
zavřená, jsme měli plné ruce práce.
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Touto cestou bych chtěla poděkovat za dar zachovalé kuchyňské linky, za
dovoz kuchyňské linky rodičům z lesní třídy, ochotným řemeslníkům
z Vítkova, Oder a Heřmanic, provozním pracovnicím a učitelkám za pracovní
nasazení, se kterým se nám společnými silami, podařilo zútulnit prostory
školkové kuchyně.

Petra Dokoupilová, učitelka MŠ Kamenka

květen

2021
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 Duda Jaroslav

 Zavadinková Zdeňka

 Janíčková Františka

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

Blahopřejeme!!!

květen
2021
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