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Obecní úřad informuje:
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Pro vnitřní potřeby obce

Výdej poštovních zásilek: mimo
výdejní dobu dle domluvy
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12,00
12,00
12,00

u

Oder

 Mikroregion Odersko v tomto
roce slaví dvacetileté výročí!!!

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:
20.7.,31.8.,28.9.,26.10.,3.11.,
21.12.

 V sobotu 3. 7. 2021 se bude
konat tradiční červencový
turnaj pořádaný TJ Rozkvět.
 V pondělí 12. 7. 2021 v 17
hodin se bude konat
organizační schůzka k oslavě
30 let samostatnosti obce.
 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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--------------------------------------------------------------------------

Upozornění na provoz Obecní hospůdky!!!!
Během letních prázdnin bude hospůdka přesunuta
na Výletní zahradu ve Vésce!!!
Otevřeno bude v pátek, v sobotu a ve svátky.
V rámci podpory místních spolků nebude otevřeno v době konání
spolkových sportovních akcí.
Všichni jste srdečně zváni!!!
----------------------------------------------------------------------
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Organizační schůzka ke slavnosti 30 let
samostatnosti obce




v pondělí 12. 7. 2021
v 17 hodin
na hřišti TJ Rozkvět

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří chtějí pomoci při organizaci
Oslavy 30 let samostatnosti obce na společnou organizační schůzku.
Musíme zajistit před sobotou 4. 9. 2021:
1. příprava prasete – zabíjačka, výrobky
2. převoz stanů, lávek a stolů z Vésky
3. chystání a stavění stanů na hřišti
4. převoz skákacího hradu
5. převoz hospodského zboží, aranžmá
6. vaření guláše
7. příprava sálů KD
Musíme zajistit v sobotu 4. 9. 2021 - začátek akce ve 13,00 hodin,
nutno přijít už v půl:
- prodej v klubovně - káva, čaj a prodej koláčků, jitrnic, guláše apod.
- prodej piva, alko a nealko v pergole
- prodej masa na jehle
- od cca 13 h. rozvoz hostů po vsi dle plánku - řidič a průvodce
- ZŠ - průvodce paní učitelky – již domluveno
- hospůdka a sál - průvodce
- kaple sv. J. Nepomuckého - otevřena k nahlédnutí – kdo bude hlídat?
- kostel ve Vésce - otevřen k nahlédnutí - kdo bude hlídat?
- po celou dobu akce dohled nad sociálním zařízení a dezinfekcí
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Důležitá je neděle 5. 9. 2021 a úklid!
Sraz ve 14 hodin na hřišti.
Vše se musí uklidit, rozložit, poskládat a odvézt zpět do Vésky!!!
Pomocné ruce potřebujeme!!!
Děkujeme.
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Mobilní rozhlas

Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas,
díky které s vámi nyní můžeme komunikovat
moderně a efektivně. Občané, kteří se do
Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou
dostávat důležité informace o dění v
obci Heřmanice u Oder, a to prostřednictvím
SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního
Rozhlasu?
poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z
mobilu
novinky z úřadu přímo do telefonu
upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, atd.
pozvánky na sportovní a kulturní akce
pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají
účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit,
jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu
s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1.
Přes webovou stránku
https://hermaniceuoder.mobilnirozhlas.cz/registrace
2.
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas
Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3.
Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce
Heřmanice u Oder
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KDO JSME A CO DĚLÁME
Jsme dobrovolný svazek 10 obcí, který byl založen za účelem vzájemné
spolupráce. Členskými obcemi jsou Heřmanice u Oder, Heřmánky,
Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Kunín, Luboměř,
Mankovice, Odry, Spálov a Vražné.
Letos slavíme 20 let spolu a chceme je oslavit spolu s vámi v prosinci!
Více informací zveřejníme na podzim.
AKTUÁLNÍ PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE OBCE HEŘMANICE U ODER
Projekt „V obcích Mikroregionu Odersko to žije!“
Tento projekt umožnil nákup nového mobiliáře, a to 1 ks
velkokapacitního stanu, 8 ks stolových sad k posezení a informační
ekologické tabule. Mobiliář bude zapůjčován členským obcím od
července 2021.
Projekt „Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko“
V rámci tohoto projektu se v poslední době zfinalizovaly práce na
nových obecních webech, proběhly dva workshopy na téma
Komunikace obce a mikroregionu – konkrétně komunikace
prostřednictvím facebooku, obecního zpravodaje a také proběhla výuka
grafického programu na výrobu letáků a pozvánek. Dokončuje se
realizace elektronických úředních desek, které ve vaší obci budou již
během prázdnin fungovat!
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Projekt „STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko“.
Díky tomuto projektu bude mít vaše obec k dispozici plastové kelímky,
misky, boxy na opakované používání!
Mikroregion rovněž pomáhal zpracovávat žádosti o dotace: např.
oprava komunikací v Heřmanicích u Oder, v Jakubčovicích nad Odrou
a v Luboměři, dále žádost na rekonstrukci objektu ZŠ v Heřmanicích u
Oder a ve Vražném, na projektovou dokumentaci pro obce Jakubčovice
nad Odrou a Spálov.
Moravskoslezský kraj vyhlásil vítěze
CEN CESTOVNÍHO RUCHU ZA ROK 2020
V rámci Mikroregionu Odersko máme několik krásných umístění!
 V kategorii Nejsvětovější místo se na 2. místě umístil zámek
Kunín.

Zámek Kunín je otevřený
Út – Ne: od 9:00 do
17:00
/poslední
v 16:00/.

prohlídka

je
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 V kategorii Nejlepší počin roku zvítězil Flascharův důl v Odrách.
Flascharův důl zve na prohlídku St – Ne: od 9:00 do 17:00.

Začátky prohlídek jsou
v 9:00, 11:00, 13:00,
15:00.
Prohlídku je nutno
rezervovat
v rezervačním systému
na
www.flascharuvdul.cz

 V kategorii Osobnost cestovního ruchu obsadili 1. místo Věra a
Jaroslav Královi, majitelé Vodního mlýna Wesselsky a 2. místo
paní Alena Zemanová, předsedkyně spolku Krajina břidlice.
Vodní mlýn Wesselsky můžete navštívit Po-Ne: od 9:00 do
17:00, poslední prohlídka v 16:00.

Srdečně zveme k návštěvě k těchto míst v našem mikroregionu!!!
Mikroregion Odersko, www.odersko.cz facebook.com/MikroregionOdersko
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Bezpečnost dětí o letních prázdninách
V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý
denní režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme,
vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně
jako po celý rok, bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí.
V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na
zajištění dohledu nad dětmi.
Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas










Domluvte si s dítětem,
v jak velkém okruhu od
domova se může samo
pohybovat a kam jít
nesmí.
Ujistěte se, že dítě ví, ke
komu může jít bez vás na
návštěvu.
Pokud děti zůstávají samy
doma,
naučte
je
automaticky po příchodu
zamykat dveře a neotvírat
nikomu, kdo na ně bude
zvonit.
Pokud
nejste
doma,
informujte děti předem o
tom, že někdo přijde na
návštěvu.
Zdůrazněte jim, ať nikomu
nesdělují do telefonu, že
jsou samy doma.

červenec
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Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i
kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na
štěňátko.
Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče
od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.

Bezpečné sportování a koupání














Dbejte na to, aby si dítě zvyklo
používat základní
ochranné
pomůcky při sportování.
Při jízdě na jízdním kole,
koloběžce,
skateboardu
či
kolečkových bruslích je nezbytné
užití helmy, chráničů loktů,
zápěstí a kolen.
Zopakujte dětem základní zásady
bezpečného pohybu v silničním
provozu a používání reflexních
prvků pro lepší viditelnost.
Při koupání v domácím bazénu
nebo
na
koupališti
nikdy
nenechávejte děti bez dozoru.
Děti poučte, aby nechodily
k vodě samotné, nekoupaly se
v nebezpečných místech, jako
jsou jezy, splavy, hráze.
V místech, kde neznají terén, tedy
hloubku vody a členitost dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly.
Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do
vody příliš rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.
Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu
– hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího,
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mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou
službu.
Čas strávený u počítače











Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním
telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem
venkovní pohybové aktivity.
Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na
internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich
pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený
u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.
Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné
dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.
V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom
chtěli, aby se oni chovali k nám.
Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které
se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.
Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a
videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé
e-maily nebo vzkazy.
Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat
svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují
či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
24. června 2021
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Předání nových dřevěných staveb na hřišti TJ Rozkvět
V sobotu 19. 6. 2021 proběhlo předání klíčů k dřevěným stavbám
postavených dle návrhů samotných členů TJ Rozkvět - prodejní
stánek, sklad a přístřešek pro kapely.
Klíče předala starostka obce Vendula Jarošová předsedovi TJ Rozkvět
Martinu Pavlíkovi.
Nechybělo ani slavnostní stříhání stuhy, které nachystal místostarosta
Pavel Křenek
Nezbývá než popřát, ať dobře slouží!!!
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Vítání občánků
V sobotu 26. 6. 2021 proběhla oslava Vítání občánků narozených od
května 2019 do května 2021. Pro naši obec je to snad největší číslo
v historii, přivítali jsme 18 dětí!!! Na sále bylo živo, protože některé děti
už zvědavě pobíhaly.
Hudebně nás provázely paní Alena Jestřebská a Pavla Baráková.
Dárečky od dětí z naší základní školy předávala rodičům Valentýnka
Jarošová.
Na přípravě a výzdobě sálu se podíleli manželé Chromkovi a zastupitelé
obce.
Celou fotogalerii si můžete prohlédnout ve fotogalerii obce na
webových stránkách.
Všem zúčastněným velmi děkujeme.

červenec
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Zprávičky z naší místní školičky
Mezinárodní den dětí
Letošní krásný svátek dětí z celého světa byl ve znamení radosti,
zábavy a her na školní zahradě. Začali jsme padákovým
dobrodružstvím, poté jsme soutěžili pro radost v nejrůznějších
disciplínách a na závěr nás čekalo kácení májky s opékáním špekáčků
u obrovského ohně. Všem dětem přejeme vše krásné a radostné k jejich
svátku! Děkujeme za velikou podporu Barunce Vaškové a v neposlední
řadě panu Pavlu Šenkovi! Všichni malí i velcí jsme si užili báječné
odpoledne a připojili se tak k oslavám na celé zeměkouli...

Katovna Odry
Konečně se po dlouhých měsících otevírají brány muzeí v naší zemi!
Bleskově jsme využili této příležitosti a hned první den jsme se rozhodli
navštívit známé oderské místo s názvem KATOVNA. Zásluhou
neochvějné lidské touhy mnoha dobrovolníků vznikl prostor pro
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nevšední setkávání. A tak jsme se
mohli ponořit do daleké historie,
kdy naše kraje brázdili loupežníci a
bylo nutné mít k dispozici mučící
nástroje a vězení. Katovna je také
místem, kde se můžeme setkat v
Poodří s pohádkovými strážci
pokladů Prutníčky. A také jsme se
přenesli do doby, kdy naši
předkové ještě v nedávné době žili
v době bez internetu a dalších
vymožeností
moderní
doby.
Katovnu můžete navštívit vždy ve
středu a v sobotu. Upřímně
doporučujeme, ověřeno školáčky
naší školičky!
Muzeum Suchdol nad Odrou
Červnové počasí přineslo už krásné teplé počasí a my vyrazili na výlet
za dalšími zážitky. Našim cílem bylo unikátní muzeum v Suchdole nad
Odrou, které má několik zajímavých expozic. U kluků měla největší
ohlas expozice věnovaná
vojenské
archeologii
a
zejména letectví, kde jsme se
mohli doslova přenést v čase
do dramatické historie, kdy
ve světě zuřila válka. Dívky,
jako vytrvalé milovnice koní,
byly
potěšeny
expozicí
věnovanou
koním
a
slavnému PONY EXPRESSU,
kterou
svým
životem

červenec
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obohatil místní rodák Bohumil Kašpárek. Muzeum v Suchdole nad
Odrou doplňuje také expozice věnovaná MORAVSKÝM BRATŘÍM, zde
se musíme vypravit později, protože už jsme spěchali na autobus. Vřele
doporučujeme návštěvu zdejšího výjimečného muzea!
Dílna U Slunce
Zpočátku to vypadalo,
že se ani nedostaneme
bez bouřky ze školy na
autobusovou zastávku,
ale nakonec se nám
podařilo vyrazit vstříc
krásnému
dobrodružství. Čekalo
nás totiž v Jeseníku nad
Odrou kouzelné tvoření
s hlínou, ovčí vlnou,
pečení pizzy z kváskového těsta a kolíkový stav. Manželé Šárka a Lumír
Kuchaříkovi se dlouhodobě věnují starým řemeslům, a tak jsme prožili
krásný den na jejich
venkovské usedlosti.
Děkujeme také paní
Danielce a Ivetce za
krásné
výrobky.
Všem dětem patří
velká pochvala za
vzorné
chování
během programu i
cestování!
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Školička pro předškoláky 2021
Jsme velmi rádi, že i letos si mohli budoucí prvňáčci vyzkoušet školu.
Dostavili se v hojném počtu a společně jsme si to užili i včetně výuky na
naší školní zahradě.

Kamínky
Našli jste takový
kámen? Tak to jste
našli
malovaný
putovní kamínek.
Myšlenka této hry
není o pořádání lovu
na kamínky, ale o
sdíleném příjemném
prožitku, relaxaci a
radosti z tvoření,
možnosti
sdílet
společný
čas
s
dětmi, pocitu štěstí z
náhodného nálezu a pak třeba i radosti, když nález někdo bude sdílet.
Kamínek si můžete nechat, ale ještě líp -> nechte ho putovat zase někde
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dál. Naši školáci se aktivně zapojili do hry a vytvořili své vlastní kamínky,
které o prázdninách vyšlou na cesty. Přejeme jim Šťastnou cestu!

Abeceda na zahradě

Začalo to online a
skončilo
to
v
Heřmanicích u Oder
ve školní zahradě
pod ořešákem.
Ptáte se co? Tvůrčí
setkávání skupiny
učitelek MŠ a ZŠ z
ORP Odry. Šikovné
paní
učitelky
z
různých školských
zařízení
pod
vedením
naší
Kristýny
Ondřejové společně tvořily krabici plnou aktivit pro hravé učení se venku.
Nazvaly ji "Abeceda na zahradě".
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Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, skla, plastů, kovů,
nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití
odpadu v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie.
To je tolik, kolik průměrně za rok spotřebuje více než 344 tisíc
domácností.
Naše obec má 358 obyvatel a za rok 2020 jsme vytřídili 20,850 tun
odpadu.
Děkujeme, že třídíte.
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Vašut Cyril
Sumega Peter
Fojtík Jaroslav
Biskup Zdeněk
Šímová Irena
Novoryta Ivo
Sumegová Anna

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

Blahopřejeme!!!

červenec
2021
27

28

Zpravodaj

obce
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