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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:
27.4.,25.5.,22.6.,20.7.,31.8.,28.9.,26.
10.,23.11., 21.12.
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u
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 Zápis do 1. třídy Základní školy
Heřmanice u Oder probíhá do 1.30. dubna 2021 bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
 Od 12. 4. 2021 přijímáme platby
za komunální odpad za I. čtvrtletí
2021.
 Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Heřmanice u Oder se bude
konat 26. 4. 2021 v 17 hodin
v budově
obecního
úřadu
Heřmanice u Oder.
 Zápis do 1. třídy Základní školy
Heřmanice u Oder probíhá do 1.30. dubna 2021 bez osobní
přítomnosti dětí ve škole

 Termín svozu Velkoobjemového
odpadu v roce 2021 bude na jaře
8. 5. 2021 a na podzim 11.9.
2021.
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Zápis z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice u Oder
ze dne 24. 3. 2021
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Mgr. Vendula Jarošová, Emilie Doubková, Dominik Šíma, Radek Bosák, Iveta
Vyvlečková, Petr Sumega, Pavel Křenek
1. Starostka obce Mgr. Vendula Jarošová zahájila 21. zasedání Zastupitelstva obce
v 17:00, přivítala přítomné zastupitele. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v počtu 7
členů bylo usnášení schopné a schválilo program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
2. Ověřovatelem zápisu a usnesení byli navrženi Dominik Šíma a Emilie Doubková,
zapisovatel Martin Biskup.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
3. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 20. zasedání ZO. Starostka informovala
zastupitele o průběžném plnění jednotlivých úkolů. ZO bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. 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.
»Pronájem pozemku parc. č. 155/2 v k. ú. Véska u Oder panu Stanislavu Ptáčkovi za
cenu 0,50 Kč/1m² dle podmínek zveřejněného záměru a pověření starostky obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
»Pronájem pozemku parc. č. 100 v k. ú. Heřmanice u Oder panu Karlu Ptáčkovi za
cenu 0,80 Kč/1m² dle podmínek zveřejněného záměru a pověření starostky obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
5. ZO odkládá z důvodu nemoci manažerky Mikroregionu Odersko Mgr. Elen
Vahalíkové představení dobrovolného svazku obcí, seznámení s projekty, s činností
apod.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
6. Společnost Vítkovská Energy s.r.o. představila prostřednictvím svého jednatele na
20. jednání zastupitelstva obce záměr společnosti postavit a provozovat projekt
fotovoltaické elektrárny v katastru obce Heřmanice u Oder na parc. č. 365/1
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v majetku pana Ing. Čestmíra Tomáše. Pozemek 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. ZO po řádném
projednání neschvaluje investiční záměr společnosti Vítkovská Energy s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 1(Bosák). Proti 5. Zdrželi se 1 (Sumega).
7. ZO po řádném projednání schvaluje Podání žádosti o dotaci do výzvy VPS – 228 –
3 – 2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí vyhlášené Ministerstvem
financí ČR na projekt „Rekonstrukce objektu ZŠ v Heřmanicích u Oder“.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
8. ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2021, které bylo provedeno
starostkou obce ke dni 3. 2. 2021 v rámci schválených kompetencí usnesením č.30
ze dne 24. 4. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
9. ZO neschvaluje Revokaci usnesení č. 20, bod č. 10. O odkoupení pozemku parc. č.
175 /1 v k. ú. Heřmanice u Oder projevilo zájem více žadatelů, Obec Heřmanice u
Oder se tedy vrací k původní variantě, pozemek odkoupí zpět do svého vlastnictví a
následně bude vyhlášen záměr prodeje.
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0.
10. ZO bere na vědomí pronájem pozemku parc. č. 155/2 v k. ú. Véska u Oder panu
S. P. za cenu 0,50 Kč/1m² dle podmínek zveřejněného záměru, který jako jediný podal
cenovou nabídku a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
11. ZO bere na vědomí pronájem pozemku parc. č. 100 v k. ú. Heřmanice u Oder panu
K. P. za cenu 0,80 Kč/1m² dle podmínek zveřejněného záměru, který jako jediný
podal cenovou nabídku a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
12. Diskuze
 Emilie Doubková:
- požádala o likvidaci vánočního stromečku ve Vésce. Radek Bosák se domluví
s SDH Véska.
- vznesla dotaz ohledně posezení s informační tabulí, které bylo odstraněno před
cca před dvěmi lety z důvodu hniloby u rybníku ve Vésce. Zda bude postaveno
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nové a případně kdy. Pavel Křenek odpověděl, že je v plánu postavit více
posezení. Budou stavěna průběžně.
- upozornila na špatný stav kaple sv. Huberta. Starostka obce vyzve majitele
k zajištění bezpečnosti.
 Pavel Křenek:
- informace k projektové dokumentaci na sanaci budovy ZŠ a OÚ Heřmanice u
Oder
- informace k výměně kotle v budově obchodu
- informace k opravám cest v obci a k uložení dřeva u vodárky
 Dominik Šíma:
- Upozornil na špatné dveře na hřišti TJ Rozkvět v nově postavených přístřešcích.
Závěr: Nebylo žádných jiných dotazů a připomínek. Starostka obce poděkovala
zastupitelům za účast. Zasedání bylo ukončeno v 17:38 hod.
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Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u Oder ze dne 24. 3. 2021
Zastupitelstvo obce po projednání:
SCHVALUJE:
1. Program jednání 21. zasedání ZO.
2. Ověřovatele zápisu a usnesení Emilie Doubková a Dominik Šíma.
Zapisovatel: Martin Biskup.
3. Doplnění programu k projednání o body usnesení č. 10, 11.
4. Podání žádosti o dotaci do výzvy VPS – 228 – 3 – 2021 z podprogramu
298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí vyhlášené Ministerstvem financí ČR na
projekt „Rekonstrukce objektu ZŠ v Heřmanicích u Oder“.
ODKLÁDÁ:
5. Mikroregion Odersko - dobrovolný svazek obcí – historie, projekty apod.
NESCHVALUJE:
6. Investiční záměr společnosti Vítkovská Energy s.r.o.
7. Revokaci usnesení č. 20, bod č. 10.
BERE NA VĚDOMÍ:
8. Kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u
Oder.
9. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
10. Pronájem pozemku parc. č. 155/2 v k. ú. Véska u Oder panu S. P. za cenu 0,50
Kč/1m² dle podmínek zveřejněného záměru, který jako jediný podal cenovou
nabídku a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
11. Pronájem pozemku parc. č. 100 v k. ú. Heřmanice u Oder panu K. P. za cenu
0,80 Kč/1m²

dle podmínek zveřejněného záměru, který jako jediný podal

cenovou nabídku a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
12. Připomínky z diskuse.
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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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Jarní práce – bezpečně!
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce
s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si chtějí usnadnit práci s
odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů,
chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího plošného vypalování, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak
pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří
se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu.
Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a
firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní
vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou
nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Dostatečným uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou.
Nejlepší je přesvědčit se přiložením ruky na takto prolité ohniště, zda není ještě horké.
Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A
to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek
na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit
opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu
informovat Integrované bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je
umístěn

na

webových

stránkách

Hasičského

záchranného

sboru

Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě
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těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování,
popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily
vzniku požáru.
Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze
doporučit
i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou
hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně
- nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ke
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje
odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají potřebný dohled, pokutou až do výše
25 000 Kč.

Elektrospotřebiče v domácnosti
Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí nás
prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v místech, kde
trávíme volný čas.
Jsou nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších příčin požárů.
V domácnostech se hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky, žehličky, varné
konvice, fritézy, elektrické ruční nářadí apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes
ujištění prodávajícího, dostatečně bezpečný a spolehlivý a tak se často stává, že si
domů nevědomky pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné
elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je
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buď technická porucha na elektrickém spotřebiči, nebo lidská nepozornost a
nedbalost.
Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při nákupu
spotřebičů věnovat pozornost některým zásadním informacím:
- nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je
dobré si ověřit, zda je na výrobku i značka některé akreditované zkušebny;
-

přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu
výrobku musí být označeno jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a
údaje o modelu nebo typu;

-

nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině,
záruční list a pokladní doklad

Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je
nesprávný a neúplný s množstvím gramatických chyb, mělo by nás to před
zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž musíme uvážit, zda příkon
spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být zapojen.
Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je lépe si jej
nepořizovat, i když nás prodávající a cena přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní
riziko s sebou nese i nákup použitých spotřebičů, ke kterým není žádný návod
k použití, neznáme jeho stáří a technický stav.
Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče.
Vzhledem k tomu, že nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní
spotřebiče se při provozu zahřívají, je důležité zabezpečit dostatečně chlazený
prostor v okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí, následnému vzplanutí a
rozšíření požáru.
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických
zásuvek.
Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové obvody
a jakými jističi jsou osazeny, abychom mohli elektrický spotřebič připojit bez
nebezpečí, že síť přetížíme.
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty a to
především, když upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina
prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna přenést maximálně 2300 W. Rozhodně
by se prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp. rozdvojkou, protože
právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly zasunovat rozdvojky
do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často se stává, že prodlužovací
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šňůry jsou ukrývány různě pod koberci, za skříněmi apod., kde jsou podmínky pro
vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc přecházením a přejížděním kabelu, který
je ukryt pod kobercem může časem dojít k jeho poškození. Prodlužovací šňůry by
měly být vedeny přehledně a v žádném případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo
sponami s ostrými hranami. Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do řádně
uzemněných tříkolíkových zásuvek (zásuvky se dvěma otvory a jedním kolíkem), které
jsou nainstalovány osobou s příslušnou kvalifikací.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety,
akumulační kamna apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým
materiálem (např. sušení prádla).
„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič vzhledem
k možnému přehřátí a následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na např. u
televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu tepla a brání přehřátí spotřebiče.
Všechna takováto bezpečnostní upozornění musí samozřejmě obsahovat
dokumentace od výrobce spotřebiče.
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. Především
pokud se jedná o pečící troubu, varnou desku nebo jiný spotřebič, kde právě
připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o fritézy, toustovače, domácí pekárny apod.,
kde může dojít nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru. Některé
spotřebiče jsou již dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj
automaticky odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu.
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává,
předepisují technické předpisy a technické normy jejich pravidelné kontroly. Současná
legislativa nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných
v domácnosti.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám
a proto není od věci, a můžeme to jen doporučit, nechat si používané elektrické
spotřebiče občas překontrolovat odborníkem.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Tip na výlet v době covidové, v čase velikonočním
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a zároveň obdobím vítání
jara. Kvůli covidu-19 jsou tradice spojené s těmito dny narušeny, ale i tak můžeme
Velikonoce prožít co nejlépe, někdo v rozjímání, jiný v okouzlení jarní přírodou,
přičemž jedna varianta nevylučuje druhou...
Takovým místem je například křížová cesta vedoucí podél silnice z Bílovce do Bílova
přes známé výletiště Hublesku. Je součástí vycházkové trasy po červené i zelené
turistické značce a nabízí neopakovatelný pohled na Bílovec i na daleké Beskydy. A
také zklidnění u každého z patnácti zastavení, v nichž se snoubí nádherná příroda
s industriálními materiály, které neodmyslitelně patří k tomuto regionu. Siluety z
povětrnostně odolné patinující oceli vytvářejí společně s betonovými podstavci
přirozený kontrast ke zdejší přírodě a navíc nabízejí úchvatné průhledy do okolí.
Stávají se tak rámy výtvarných děl, jejichž tvůrci jsou jednotlivá roční období. K tomuto
duchovnímu místu a zároveň galerii v přírodě se můžete vydat pěšky i kole. A nejen o
Velikonocích…
Neméně pozitivně na vás zapůsobí
i fyzicky
nenáročná
procházka
Františkovou
cestou
v Blahutovicích.
Jméno dostala po sv. Františku z Assisi a je
jednou ze čtyř desítek Františkových
poutních cest v Evropě. Začíná a končí
v bývalém klášteře, v jehož kapli se konají i
výstavy a semináře, odpočinout si můžete
na deseti zastaveních, z nichž každé vám
nabídne něco nového. Vnímejte, relaxujte,
meditujte, radujte se z každého okamžiku.
Tohle místo s nedalekým rybníkem a
dvěma kapličkami vás zcela jistě nadchne
a úplně pohltí. Je jaro a příroda otevírá svou
laskavou náruč prohřátou slunečními
paprsky.
Turistická oblast Poodří
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské
Kravařsko

14

Zpravodaj

obce

He řmanice

u

Oder

Zprávičky z naší místní školičky
Škola bez školáčků
Děti odcházely tentokrát
domů na distanční výuku
vybavené zcela novými
tablety. V
uplynulých
týdnech jsme se opět
přesvědčili, jak je škola bez
školáčků opuštěná. Je to
podobné, jako když nám
venku několik dnů nesvítí
slunce. V okamžiku, kdy po
delší
době
vysvitne,
životadárné teplo a světlo
okamžitě pronikne do
našich úsměvů. Tak i my se
moc těšíme... až naší školou opět zacupitají papučky, až hračky najdou ty nejtvořivější
ručky, až paní učitelky s úsměvem krásné jedničky napíší, až škola zase dětský smích
uslyší. Moc se těšíme na návrat těch obyčejně krásných dnů, kdy vše samozřejmé je
nyní tak vzdálené. Krásné jaro a hodně slunce v duši vám všem!
Průzkum-Recyklohraní, aneb ukliďme si svět
Do průzkumu se v tomto
týdnu pod vedením paní
učitelky
Kristýny
Ondřejové zapojili také
naši žáci 2., 3. a 5.
ročníku. Udělali jsme si
vlastní názor na stav
vody v naší republice a
debatovali o nedostatku
pitné
vody
v
celosvětovém měřítku.
Už víme co je perlátor a
co znamená zkratka
"tzv."
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Velikonoční online družinka
Velikonoce se již blíží a my rozhodně nezahálíme! Dnes jsme na společném setkání
vytvořili papírové přáníčko, vyrobili jsme si velikonoční výzdobu převážně z přírodních
materiálů a stihli jsme ještě papírovou ovečku z vaty. V průběhu jsme také hádali slova
z veselých jarních básniček. Děkujeme dětem za pečlivou přípravu a radost ze tvoření!

Online velikonoční téma s rodilým mluvčím Jesse Courtemanche
Děkujeme MAP II ORP Odry za tuto příležitost.
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Zápis
do ZŠ Heřmanice u Oder
P

1.-30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Tiskopisy k vyplnění je možno stáhnout na webových stránkách obce:
www.hermaniceuoder.cz nebo školy: www.hermanickaskola.cz
Pokud nemáte možnost tisku, budou tiskopisy k vyzvednutí v obchodě v
Heřmanicích u Oder nebo na Obecním úřadě.
Do školy můžete doručit v době od 1. 4. do 30. 4. 2021 těmito způsoby:
1. Pokud máte datovou schránku - do datové schránky školy: jnhmmcv
2. Pokud máte elektronický podpis - elektronicky podepsané e-mailem na
adresu: skola@hermaniceuoder.cz
3. Pokud nemáte datovou schránku ani elektronický podpis - poštou nebo
rovnou do schránky školy ve vedlejším bočním vchodě zprava na Obecní
úřad Heřmanice u Oder nebo na Obecním úřadě, kde můžete také pořídit
kopii rodného listu a přiložit.
Pokud se školy v průběhu měsíce dubna 2021 otevřou, bude možné vyplněné
tiskopisy předat osobně v kanceláři školy v době od 8:00 do 15:30.
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Připravujeme Školičku pro předškoláky
pod vedením paní učitelky
Dáši Mikulové.
Účast je nezávazná.
Termíny budou upřesněny v závislosti na vývoji situace v naší zemi.

Paní učitelky ze ZŠ Heřmanice u Oder
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 Mikloš Július

 Vyvlečková Jana

 Vyvlečka Václav

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

Blahopřejeme!!!

duben
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