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Jmenuji se Daniela Špundová a v obci Heřmanice u Oder bydlím od narození.
Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu a Hotelovou školu v Opavě, obor Řízení a
rozvoj regionální turistiky. Od roku 2008 pracuji jako ekonomický pracovník na
obecním úřadě naší obce. Funkci kronikáře obce Heřmanice u Oder se věnuji již
čtvrtým rokem.

LEDEN
S novým rokem přichází ta pravá ladovská zima, všechno zasypala až
patnácticentimetrová vrstva sněhu. Sněží skoro každý den v měsíci.
Dne 5. ledna se v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Tříkrálové pláště a koruny si
oblékly děti a rozdělily se do tří skupin, vždy za doprovodu dospělé osoby. Celkem
letos místní občané přispěli do kasiček částkou 8.643 Kč. Hotovost se předává Charitě
v Odrách a rozděluje se v tomto poměru: 65 % připadá na činnost Charity Odry, 15 %
na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % na humanitární pomoc
v zahraničí, 5 % na podporu projektů Charity Česká republika a 5 % je v souladu se
zákonem určeno na režie sbírky.
Dobrovolní hasiči z Vésky se již několikátý rok věnují sběru elektroodpadu. Zapojili
se do soutěže společnosti Elekrowin „Hasičská výzva aneb sbírej a vyhraj!“ a
s úspěchem obsadili druhé místo. Soutěže se zúčastnilo 900 sborů z celé České
republiky. Elektroodpad se pro výsledky soutěže přepočítává na počet kg na jednoho
obyvatele, ve Vésce je hlášeno k trvalému pobytu 62 obyvatel a sboru se podařilo
nasbírat 7376,14 Kg elektroodpadu. Členové sboru slavnostně převzali certifikát za
druhé místo v této soutěži.
Cena pitné vody dodávána do našich společností firmou Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a. s. byla pro rok 2019 stanovena na 46,05 Kč/m3 s 15 % DPH.
Obecní sál je od listopadu minulého roku uzavřen. Kamnáři zde opravují krb, který
byl zničen malířem při výmalbě sálu. Po dokončení této rozsáhlé opravy se zde sešli
dobrovolníci a prostory uklidili a vygruntovali tak, aby byl sál připraven na první
kulturní a společenskou akci v tomto roce, a to obecní ples.
ÚNOR
Osmý únorový den zaplnili sál kulturního domu dámy v plesových šatech a páni
v oblecích. Obecní ples je v naší obci již tradiční událostí, kterou vždy doprovází
příjemná, klidná atmosféra, bohatá tombola a kvalitní živá hudba. Jako hudební těleso
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se nám letos předvedla naše rodačka se zvučným a nádherným hlasem Pavla Baráková
s kapelou PHS. Foto č. 1 S touto kapelou vystupuje již od roku 2015 na mnoha plesech
a také svatebních hostinách, v různých koutech naší republiky, nejčastěji však
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Pavla je hudbou a zpěvem velice
zaměstnaná, aby ne, když je to její největší koníček a hlas je jejím velkým darem.
V období plesové sezony vystupuje s kapelou na různých společenských událostech
každý pátek a sobotu a od jara do podzimu zase na svatbách. Pavlu si zvou ale také
novomanželé jako sólovou zpěvačku v doprovodu muzikantů na obřady, jak církevní,
tak civilní. Jak už to tak v životě bývá, tak i na pohřbech občas zpívá. Dále pak Pavla
vystupuje na veřejných kulturních akcích s kapelou Pavla Baráková with Soul &
Pepper. V originálním složení zpěv, piano, kytara, baskytara, cajon a hoboj hrají ve
vlastních aranžích jazz, soul, blues a pop. Za největší úspěch považuje vystoupení na
benefičním koncertě v Praze na Hradčanech. Naposled se představili i v nám blízkých
Odrách, na náměstí, na oslavách 30 let od výročí 17. listopadu, kde ji pořadatelé
představili jako českou Adele (britská zpěvačka a skladatelka přebírající významné
hudební ocenění). Devětadvacetiletá Pavla žije v Heřmanicích od narození,
v rodinném domku se svými rodiči. Vystudovala bakalářské studium Slezské
nemocnice v Opavě, obor Sociální patologie a prevence a magisterské studium na
Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Charitativní a sociální práce. Od roku 2012
pracuje jako sociální pracovník v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z. s. Klub Zvoneček v Odrách, ve dvou poskytovaných službách – Centrum
denních služeb pro osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Únorový sníh se drží v mrazech až do půlky měsíce, náhlé oteplení až na 10 stupňů
Celsia a slunečné dny připomínají začátek jara.
BŘEZEN
Hned první březnovou sobotu žije celá vesnice velkou kulturní akcí, a to masopustním
průvodem s večerním programem a zábavou s živou hudbou. Jako každý rok v devět
hodin ráno vyráží skupina různorodých maškar, dle tradice v čele se Strakatým neboli
Laufrem, který vedení obce požádal o povolení průvodu v obci. Masopustní průvod
navštívil každý dům, vnesl do rodin radost a veselí, a občané za to maškary odměnili
něčím dobrým k snědku a na zahřátí. Místní ochotníci si na večer velmi precizně
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nacvičili všem známou pohádku Mrazík, ale v komediálním provedení. Za výborné
vystoupení si vysloužili od hostů v obecním sále velký potlesk. Foto č. 2
Dne 10. března se obec tradičně připojila ke kampani Vlajka pro Tibet, vyvěšením
tibetské vlajky na budově obecního úřadu.
V březnu panuje slunečné, ale chladné počasí. V noci z 11. na 12. března se obcí
prohnal velmi silný nárazový vítr, který spáchal nemálo škod. Jen v obecním lese
popadalo přes 50 m3 dřevní hmoty. Spadlými stromy v lese byla poničena obecní Boží
muka sv. Václava a na stavbě autobusové zastávky popadala krytina. Vítr poshazoval
některé ploty, přístřešky, fóliovníky i skleníky. Ve vedlejší Kamence vítr dokonce
shodil část střechy obývaného rodinného domu. Záchranné hasičské složky zasahovali
v různých částech republiky.
Malá heřmanická škola se prezentuje netradičními zájmovými kroužky. Včelařský
kroužek pokračuje ve svých aktivitách (podrobněji o včelařském kroužku v Kronice
obce Heřmanice u Oder za rok 2018). Dalším zajímavých kroužkem je kroužek Lesní
moudrosti, který se staví na třech pilířích – vnímání přírody, vnímání sebe sama a
vnímání ostatních. Kroužek probíhá převážně venku. Primárním účelem není něco se
naučit, ale všímat si, vzbudit zvědavost a zájem. Kroužek vede Bc. Michaela
Křivonožková z Dolejších Kunčic, jejíž dcera v naší základní škole absolvuje
povinnou školní docházku. Foto č. 3
Základní škola a Klub rodičů ZŠ připravil, jako každý rok, dětský maškarní ples.
Barevně vyzdobený sál kulturního domu byl opravdu plný jásotu, smíchu a radosti
malých dětí a jejich rodičů.
Vedení školy a žáci podporují svou účastí tradiční akce, které se odehrávají v sousední
vesnici v Kamence. Na konci měsíce se zapojili do vynášení Morany z Kamenky,
kterou pořádal spolek Naše Kamenka, z. s. Třetí organizace, která se do této akce
zapojila byla Mateřská škola Čtyřlístek v Kamence, ve které děti vytvořili figurínu
Morany ze slámy. Děti s doprovodem dospělých prošly dolní konec obce, v čele
průvodu se nesla Morana. Závěrečná oslava s upálením Morany a opékáním špekáčků
proběhla na zahradě Mateřské školy. Krásný slunečný den přilákal na oslavu téměř na
padesát malých a velkých návštěvníků. Kamenskou školku navštěvuje 12
heřmanických dětí ve věku od 3 do 6 let. Zájem o umístění předškoláka do této školky
je obrovský, nejen ze strany rodičů z Heřmanic, ale i z širokého okolí. Vedení školky
v Kamence usiluje o možnost rozšíření kapacity a o obnovu a rekonstrukci budovy a
prostor školky. Dvoutřídní škola s enviromentální profilací je odloučeným
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pracovištěm Mateřské školy Čtyřlístek v Odrách. Maximální kapacita duhové třídy je
20 dětí, lesní třídy 10 dětí.

DUBEN
Duben doprovází klasické aprílové počasí. Druhý víkend jsme se probudili do
zasněženého dne. Rtuť teploměru klesla na nulu. Chladné počasí se udrželo celý jeden
týden. Na Velikonoce se jaro vrátilo zpátky.
Zápisu do první třídy povinné školní docházky na školní rok 2019/2020 v naší škole
se zúčastnila pouze jedna předškolačka. Obec školu provozuje jako zřizovatel s velkou
finanční náročností.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vésce opět před velikonočním pondělím učil děti na
výletní zahradě ve Vésce plést tatary. Ve svým slavnostních uniformách členové sboru
navštívili na velikonoční koledu své známé v Heřmanicích a ve Vésce. Foto č. 4
Přátelská spolupráce základní školy s mateřskou školou v Kamence pokračuje i při
dalších oslavách a tradicích, takže i o Velikonocích. V prostorách naší školy jsou
uspořádány Komunitní velikonoční tvůrčí dílny. Školáci si vyzkoušeli rukodělné
dovednosti, jako například zdobení perníčků, odlévání z vosku, zdobení kraslic či
pletení tatarů. Tvůrčích dílen se účastní i maminky s malými dětmi.
Poslední dubnový den postavili dobrovolní hasiči z Heřmanic spolu se členy TJ
Rozkvět na hřišti v Heřmanicích Májku. Také na návsi ve Vésce stála Májka, o to se
postarali vésčanští dobrovolní hasiči.
KVĚTEN
Jako by se paní zima opět probudila, přinesla s sebou sníh a mínusové teploty. Většina
domácností musela v květnu ještě topit. Převládal silný studený vítr. V druhé půlce
měsíce se oteplilo.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vésce proběhla mše na oslavu patrona hasičů
Sv. Floriána.
Na sále kulturního domu připravilo vedení obce spolu se zastupiteli oslavu Dne matek.
Poděkovat maminkám, ale také všem heřmanickým ženám, za jejich celoživotní práci
a péči přišly děti ze základní školy s představením pohádky Červená Karkulka,
přednesem básní a hudebním vystoupením žáků s kytarou a flétnou. Součástí
slavnostního dne bylo, jak už je zvykem, vítání občánků, narozených v naší obci od
května 2018 do dubna 2019. Jako doprovodný program bylo vystoupení dvojice
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CURA SANA s léčivou a meditační hudbou. Tato manželská dvojice polské
národnosti žije v naši obci na čísle evidenčním 1 již druhým rokem. Foto č. 5
Ve dnech 24. a 25. května proběhly volby do Evropského Parlamentu. V naší obci byla
volební účast 31,94 %. Voliči si mohli vybrat ze čtyřiceti stran a hnutí. Třinácti z nich
dali svůj hlas. Nejvíce hlasů obdrželo hnutí ANO 2011, dále pak Pirátská strana a
Komunistická strana Čech a Moravy.
ČERVEN
S příchodem teplého slunného počasí přichází již zažité akce organizované místními
spolky.
Hned první červnový den je Dnem dětí. Oslavě tohoto dne se věnuje v naší obci již
poněkolikáté Spolek žen. Na heřmanickém hřišti je pro děti vždy připraven pestrý
program, tak aby zabavil a zaujal všechny věkové kategorie, například kolo štěstí,
pohybové hry nebo hudební doprovod známých dětských skladeb. Letos bylo velkým
lákadlem pro děti mobilní planetárium, a nejen děti ale i dospělí se mohli seznámit
s discgolfem.
A hned druhý červnový víkend to na hřišti zase žije. Sportovci z TJ Rozkvět
zorganizovali již druhý ročník rodinné soutěže Heřmancup. Radostí jim byl hojný
počet přihlášených soutěžících, celkem 36 týmů. Soutěžní trať měla několik stanovišť
s různými sportovními a vědomostními disciplínami, například střelba lukem,
přírodovědecký kvíz, slalom na koloběžce, či plavba na šlapadle na rybníce ve Vésce.
Pro ty nejmenší byl připraven skákací hrad.
Jen co se někteří vydýchali ze sportovních zážitků, už se připravovala další z velkých
tradičních, společenských, a především zábavných akcí v naši obci, a to Vésčanská
lávka s tématem návrat rockových legend. Soutěž tří družstev v devíti disciplínách
byla opět zakončena na rybníce s vlastnoručně vyrobenými plavidly.
Návštěvníci přicházejíc podpořit a fandit svému týmu se mohli občerstvit výbornými
hamburgery, steaky či grilovaným hermelínem a vysoutěžit jednu z pěkných cen
bohaté tomboly.
Na konci školního roku se děti v naší škole připravovaly nejen na předání vysvědčení
ale také na rozloučení s panem ředitelem Kamilem Moravcem. Mgr. Kamil Moravec
působil v naší škole ve funkci ředitele od roku 2007. Předal naší škole mnoho,
především vlídný přístup k dětem, které ho opravdu milovaly. Vytvářel ve třídách a
v pedagogickém sboru klidnou a milou atmosféru. Pedagogický sbor zároveň opouští
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učitelka Kristýna Ondřejová, která odchází na mateřskou dovolenou. Nástupcem na
ředitelské křeslo je Mgr. Gabriela Čížová, která vyhrála konkursní řízení, a která zde
už od druhého pololetí působí jako učitelka třetího a čtvrtého ročníku. Foto č. 6
Starostka a místostarosta obce připravili pro pana Kamila Moravce rozloučení
s poděkováním, za účasti učitelek, které za jeho funkce ve škole pracovaly. Foto č. 7
ČERVENEC
Začátek prázdnin je už dlouhá léta spojen s pořádáním fotbalového turnaje. Letos se
ho ovšem poprvé nezúčastnil tým z Oravské Lesné. Fotbalisté pěti družstev si i tak
v dobré a klidné atmosféře změřili své síly. Heřmaničtí muži dokonce vytvořili dva
týmy. Vítězem turnaje se stal tým z Větřkovic.
Koncem měsíce se konal 25. ročník hasičské soutěže O pohár starostky obce. Počasí
hasičům moc nepřálo, ale i za deště se soutěže zúčastnilo deset hasičských družstev.
V obecním lese se začíná pracovat na stavbě oplocenky, proti okusu mladých stromků
zvěří. Je to první oplocenka, kterou obec ve svých lesích vystavěla. O realizaci, výběr
dodavatelů a průběh stavby se stará místostarosta obce. Na výstavbu oplocenky obec
získala dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 52 500 Kč.
Vítězná firma z výběrového řízení na stavbu víceúčelového hřiště začala pracovat.
Po výsledku hygienické kontroly je zapotřebí vymalovat všechny prostory školy. Při
stěhování se pedagogický sbor spolu s pracovníky obce rovnou vrhl do velkého úklidu
a vytřídění nepotřebných věcí, které se ve škole za dlouhé roky nasbírali. Nová paní
ředitelka přináší nový vítr a vrhla se na úklid budovy od sklepa až po půdu. Generální
úprava vnitřních prostor je zapotřebí. Vedení obce rozhodlo o výměně elektrického
vedení v místnosti bývalé ředitelny, která se přeměnila na sborovnu. V této místnosti
se zabudovala velká vestavěná uzamykatelná skříň, která splňuje požadavky nařízení
GDPR a vyměnila se podlahová krytina.
Při dokončování posledních úklidových prací si pracovníci obce všimli mokrých fleků
na stropě v chodbě před sborovnou a v přízemních prostorách kuchyně. Staré
vodovodní potrubí popraskalo a byla nutná výměna vodovodních trubek.
Rekonstrukce musela proběhnout rychle, aby se škola mohla prvního září otevřít.

SRPEN
Celý měsíc se urputně pracovalo na opravě havárie vodovodního potrubí ve škole.
Všichni zaměstnanci obce a školy pomáhali, kde se dalo.
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Sbor dobrovolných hasičů zorganizoval na dopoledne 10. srpna setkání se
zasloužilými členy hasičského sboru, kterého se zúčastnili zástupci sborů
dobrovolných hasičů z Vésky, Kamenky, Oder, Veselí, Heřmánek, Klokočůvku,
Spálova a Jakubčovic. Setkání se konalo na výletní zahradě ve Vésce. Tento projekt
byl realizován za finanční podpory z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního
programu na podporu dobrovolných hasičů. Ke vzpomínání a povídání o časech
minulých i o dnešní době hrála seniorům country kapela. Na večer se na zahradu
přesunula mladší generace, a i ve velmi deštivé noci si všichni zúčastnění užili koncert
legendární rockové kapely Apači.
V letošním roce se nepodařilo postavit fotbalový tým TJ Rozkvět Heřmanice u Oder a
vedení tělovýchovné jednoty tak muselo tým ze soutěže odhlásit. V posledních letech
už většina hráčů nebyla místních, někteří dojížděli dokonce až z Ostravy. Tímto ale
sportovní činnost nekončí. Ti, kterým na tuto fotbalovou soutěž na velkém hřišti už
síly nestačí, ale kteří si pořád ještě rádi zahrají a zasoutěží, se s vedením dohodli a
založili veteránský tým. Přihlásili se do soutěže Veteránský fotbal, který je pro muže
od 35 let, hraje se turnajově, na malém hřišti, dvakrát patnáct minut. Do prvního
ročníku této soutěže se přihlásily čtyři týmy z okresu Nový Jičín. V srpnu proběhlo
první kolo ve Frenštátě pod Radhoštěm a druhé kolo ve Studénce. Foto č. 8
Tělovýchovná jednota startuje i s jinými aktivitami, a to s pořádáním turistických
výletů pro rodiny, dospělé jednotlivce, děti a mládež. Poprvé se vydali směrem na
Kružberk. K přepravě využili autobus místního dopravce pana Fojtíka. Po návratu
z výletu se v podvečer účastníci sešli na hřišti, kde ukončili tento příjemný slunečný
den opékáním špekáčků a promítáním pohádky.
Obec stále pracuje na údržbě a zvelebování Staré Oderské komunikace. Cesta je zcela
průchodná pro chodce i cyklisty od hlavní komunikace na horním konci vesnice (u
akátů), přes kraj areálu zemědělského družstva (za kravíny), po křižovatku polních
cest, na které nechala obec vybudovat zastřešené posezení. Foto č. 9 Výletník může
dále pokračovat cestou do lesa směrem na hlavní silnici, která vede z Vlkovic do
Vítovky (dále pak často následuje směr turistů a cyklistů nahoru do kopce do
zážitkového areálu Heipark Tošovice) nebo se vrátit do vesnice cestou mezi loukami
a poli na hlavní silnici vedoucí z Heřmanice do Vítovky.
Celé prázdniny panovalo typické letní počasí, neobjevovaly se žádné teplotní výkyvy.
Velkým nedostatkem jsou ovšem srážky. Sucho dělá starosti zemědělcům v celé
republice.
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ZÁŘÍ
Základní škola přivítala jednoho nového prvňáčka. Žákům se představil i nový
pedagogický sbor. První a druhou třídu vyučuje paní Dagmar Mikulová z Ostravy,
vychovatelkou je stále a nově i učitelkou anglického jazyka třetí a čtvrté třídy Mgr.
Hana Strnadelová Pastorková, hudební výchovu, angličtinu pro druhou třídu, hudební
kroužek a nově i hudební kroužek pro děti z Mateřské školy Kamenka vede studentka
olomoucké pedagogické fakulty Pavla Ovčáčíková. Pracovní činnosti, výtvarnou
východu, předmět člověk a jeho svět a kroužek lesní moudrosti je pod vedením Bc.
Michaely Křivonožkové a třídním učitelem třetího a čtvrtého ročníku je ředitelka školy
Mgr. Gabriela Čížová. Škola se zapojila do vzdělávacího programu UČÍME se
VENKU! V předmětu přírodověda tak děti poznávají přírodu přímo venku, ve
výtvarné výchově venku kreslí a vytváří z přírodnin a v pracovních činnostech
zakládají políčko k pěstování různých plodin. Žáci si takto posilují zdraví, jsou v
pohybu a vytváří si vztah k životnímu prostředí. Tento program vede k zvýšené
pozornosti žáků a lepším vzdělávacím výsledkům.
Zastupitelstvo obce schválilo Program pro poskytnutí návratných finančních
výpomocí Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.
výzva. Smyslem tohoto programu je získat finanční podporu od Státního fondu
životního prostředí, kterou obec poskytne žadateli, tzn. občanu naší obce, který si
vymění současný nezpůsobilý kotel na tuhá paliva na peletkový kotel, kotel na bioplyn
nebo tepelné čerpadlo. Obec takto poskytne občanům bezúročnou půjčku ve výši 200
000 Kč, občan splatí obci 135 000 Kč jednorázově (tuto částku obdrží žadatel od
Moravskoslezského kraje) a další částku doplatí obci ve smluvních splátkách. Obec si
tyto peníze může nechat a nemusí je vracet Státnímu fondu životního prostředí
v případě, že využije možnost programu, a to tzv. cíl 2 s podmínkou, že podporu
využije na změnu technologie vytápění ve své budově. Záměrem obce je v tomto
případě výměna kotlů na koks v budově základní školy a obecního úřadu za tepelné
čerpadlo. O tuto bezúročnou půjčku požádalo zatím 10 občanů. Realizace této akce by
měla začít probíhat v roce 2020.
ŘÍJEN
V sobotu 5. října proběhlo Slavnostní otevření víceúčelového hřiště. Zájem o výstavbu
takového hřiště byl ze strany místních občanů veliký. Jen díky dotační podpoře mohlo
vedení obce a zastupitelstvo obce tuto finančně nákladnou akci podpořit a odsouhlasit.
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Na tuto stavbu obec obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu
Obnova školního hřiště v obci Heřmanice u Oder – víceúčelové hřiště z programu
podpory rozvoje regionů 2019 v částce 1 076 000 Kč. Celkové náklady na tuto stavbu
činily 1.450.171,50. Firma Eurovia Kamenolomy a. s. darovala naší obci na stavbu
hřiště 290 tun kameniva v ceně 350 900 Kč. Slavnostní den provázelo deštivé a
studené počasí. Na travnatém hřišti byly pro účastníky akce připraveny plátěné
přístřešky s přímotopy a vyhřátá klubovna budovy šaten TJ. Všichni příchozí mohli
ochutnat grilované selátko či kuřecí steaky. Příjemným hudebním doprovodem této
události byla country kapela Vřesband. Paní starostka s Ing. Janem Kadúchem,
vedoucím sektoru lomu Morava, slavnostně přestřihli červenou stuhu, účastníci si
hřiště, na kterém se může hrát tenis, volejbal, nohejbal, fotbal či basketbal prohlédli a
ti mladší ho už rovnou ke sportovní aktivitě využili. Hřiště je veřejně přístupné
v daných časech dle provozního řádu. Foto č. 10
V měsíci říjnu se obec zapojila v rámci biologické likvidace odpadů do sběru
použitých potravinářských olejů a tuků. V obci jsou přistaveny na sběrných místech
zelené plastové nádoby, do kterých se použitý tuk z domácnosti vhází v použitých PET
lahvích. Svozová firma takto vytříděný tuk a oleje biologicky likviduje.
Sběr a svoz komunálního a tříděného odpadu je v naší obci zajištěn firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o. již několik let. Za vývoz jedné nádoby popelnice odpadu
z domácnosti platí občané obci částku ve výši 60 Kč. Ostatní vývozy tříděného odpadu
jsou pro občany zdarma. Obec tedy hradí firmě vývozy ze sběrných nádob vytříděného
skla, plastů, papíru a dvakrát za rok také odvoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Na biologický odpad slouží hnědé kontejnery, které se sváží na skládku do
Životic u Nového Jičína firmou ASOMPO a. s., ve které je obec akcionářem.
Elektroodpad, vysloužilé spotřebiče či malé baterie mohou občané odevzdávat do
malého kontejneru na obecním úřadě, dětem do školy nebo hasičskému sboru ve
Vésce.
Říjnové počasí je nadprůměrné, teplé a slunečné.

LISTOPAD
Druhý listopadový den, den uctění památky zesnulým, pořádal Sbor dobrovolných
hasičů ve Vésce tradiční průvod od požární zbrojnice ve Vésce na hřbitov. A hned
druhou sobotu proběhl v organizaci vésčanských hasičů za kostelem ve Vésce pátý
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ročník podzimní hasičské soutěže O Svatomartinskou husu, kterého se zúčastnilo
přibližně deset sborů. Soutěž byla obohacena prezentací protipožární techniky.
Také ve škole si žáci připomínají svátek sv. Martina, spojený se zvyky a tradicemi
oslavy tohoto dne.
Prostory velké školní šatny v přízemí se změnily na místnost pro stolní tenis. Nejen
žáci si v době družinky mohou zahrát tzv. ping pong, paní ředitelka nabídla toto
sportovní využití i zájemcům z řad místních občanů v odpoledních či večerních
hodinách.

PROSINEC
Mikulášská nadílka se druhým rokem konala v kostele Navštívení Panny Marie ve
Vésce. Mikulášské balíčky pro děti do patnácti let s trvalým pobytem v naší obci
každoročně zajišťuje obecní úřad. Rodina Ovčáčíková si pro děti a rodiče připravila
pěkné představení pohádky O veliké řepě. Představil se školní sboreček a také
zazpívaly děti z mateřské školy, které navštěvují pěvecký kroužek pod vedením Pavly
Ovčáčíkové. Mikuláš s andělem předal dětem balíčky plné dobrot a na závěr se na
návsi rozsvítil vánoční strom. Pro všechny byl zajištěn teplý čaj a svařák.
Na Štěpána se jako každý rok na sále kulturního domu soutěžilo o první místo
Štěpánského turnaje ve stolním tenise, pod záštitou TJ Rozkvět.
Zima je na konci roku 2019 mírná, bez sněhu a bez velkých mrazů.
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Přehled hospodaření naší obce v roce 2019
Obec hospodaří se sedmimilionovým rozpočtem. Obec je plátcem daně z přidané
hodnoty v ekonomických činnostech.
Mezi hlavní příjmy obce patří daňové příjmy a dotace, příjmy z prodeje dřeva,
příjmy z pronájmů obecních bytů a pronájmů pozemků.
Obec jako zřizovatel školy poskytla v roce 2019 z rozpočtu obce 670.000 Kč, určené
na provoz školy a na platy zaměstnanců školy.
Obec Heřmanice u Oder uspěla v žádostech o dotaci a v roce 2019 získala:


Dotaci ve výši 1.600 Kč na odbornou přípravu členů JPO-V (od
Moravskoslezského kraje)



Dotaci ve výši 29.000 Kč na výdaje souvisejícími s přípravou a konáním
voleb do Evropského Parlamentu (ze státního rozpočtu prostřednictvím
Moravskoslezského kraje)



Dotaci ve výši 1 760.000 Kč na vybudování Školního víceúčelového hřiště
(od Ministerstva pro místní rozvoj)



Dotaci ve výši 161.010 Kč na obnovu, zajištění a výchovu porostu v obecních
lesích (ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje)



Dotaci ve výši 1 680.000 Kč na podporu výměny kotlů v domácnostech (ze
Státního fondu životního prostředí)



Dotace ve výši 52.500 Kč na výstavbu oplocenky v obecních lesích (z
rozpočtu Moravskoslezského kraje)

Obec Heřmanice u Oder poskytla v roce 2019 na základě veřejnoprávních smluv,
schválených zastupitelstvem obce tyto účelové dotace:


10.000 Kč pro TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na pořádání akce Heřmancup



10.000 Kč pro TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na pořádání tradičního
červencového turnaje



30.000 Kč pro TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na provoz



10.000 Kč pro Spolek žen na pořádání akce Vésčanská lávka



10.000 Kč pro Spolek žen na pořádání akce Dětský den
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10.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Véska na pořádání hasičské soutěže
O Svatomartinskou husu



10.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Véska na pořádání hasičské soutěže
O pohár starostky obce

Majetkoprávní úkony obce – nákup a pořízení:


446.005 Kč Oprava propustku a několika místních komunikací



99.042 Kč Stavební úpravy hasičské zbrojnice Véska



81.115 Kč Oprava zdiva a elektroinstalace hasičské zbrojnice Véska



17.924 Kč Oprava poškozených Božích muk sv. Václava po živlu (vítr)



16.032 Kč Oprava střechy zastávky po živlu (vítr)



68.090 Kč Opravy a údržba komunikací – Stará Oderská, Kunčická a
záhumení Véska



20.933 Kč Oprava plotu kolem zahrady ZŠ



49.610 Kč Oprava oplocení ve Vésce



10.790 Kč Sekačka



99.192 Výměna oken v budově šaten TJ – v prostorách šaten, toalet a sprch



52.030 Kč Posezení na Staré Oderské



164 994 Kč Výměna a montáž střešních oken v bytě č. p. 69



29.095 Kč Obnova izolace v bytě č. p. 69



34.915 Kč Oprava sádrokartonu v bytě č. p. 69



38.500 Kč Zdravotní ořez stromů u rybníka ve Vésce



289.842 Kč Oprava vnitřních prostor ZŠ – sborovna, ředitelna, výměna lina,
výmalba, nábytek, elektroinstalace, osvětlení, stavební práce po havárii
vodovodního potrubí a oprava vodovodního porubí



158.907 Kč Oprava prostor obecního úřadu, knihovny, toalet a vstupní
chodby



20.316 Natěračské práce – dveře a zárubně v prostorách obecního úřadu



35.670 Kč Nový počítač v kanceláři účetní



16.166 Kč Multifunkční stroj – tiskárna a kopírka



26.203 Kč Oprava kotlů v budově ZŠ a OÚ



26.990 Kč Mulčovač VARI



17.832 Kč Odvodnění komunikace na Kamenském kopci
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111.629 Oprava zasedací místnosti Véska



40.120 Kč Instalace a obestavba krbové vložky v hostinci



10.322 Kč Chladící vitrína do hostince



29.838 Kč Zámková dlažba na hřišti



1.450.171,50 Kč Školní víceúčelové hřiště



89.117 Kč Oplocenka v obecním lese

Zpráva o ročním hospodaření v Obecní hospůdce za rok 2019
Náklady za rok 2019 (částky bez DPH)
Nákup drobného materiálu
Energie

2 960 Kč (čistící prostředky, hygien. potřeby)
8 920 Kč

(elektrická energie, vodné)

Nákup zboží k prodeji

169 012 Kč

Ostatní služby

130 113 Kč (OSA, sanitace výčepní technologie,
vedení účtu, elektroinstalace, krbové vytápění)

Mzdové náklady
Drobný majetek
Celkem náklady

103 200 Kč
10 322 Kč (chladící vitrína)
424 527 Kč

Výnosy za rok 2019 (částky bez DPH)
Výnosy z prodaného zboží
Úroky z běžného účtu
Celkem výnosy
Výsledek hospodaření

262 958 Kč
11 Kč
262 969 Kč
-161 557 Kč ZTRÁTA
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Složení zastupitelstva obce v roce 2019
Mgr. Vendula Jarošová – starostka obce
Pavel Křenek – místostarosta obce
Dominik Šíma – předseda kontrolního výboru
Iveta Vyvlečková – předseda finančního výboru
Radek Bosák – člen kontrolního výboru
Petr Sumega – člen finančního výboru
Emilie Doubková – člen kontrolního výboru, předseda výboru pro občanské
záležitosti

Obyvatelstvo – pohyb a změny obyvatelstva
K 1. 1. žije v obci 333 obyvatel.
V roce 2019 se v Heřmanicích u Oder narodily tyto děti:


Kuděla Jan Junior



Feglerová Kristýna



Šímová Josefína



Ovčáčík Tomáš

V roce 2019 se do Heřmanic u Oder přistěhovali:


Šimíček Ladislav – Véska č. p. 98



Janíková Radmila – Heřmanice u Oder č. p. 9



Kostková Lucie – Heřmanice u Oder č. p. 68



Řezníček Lukáč – Heřmanice u Oder č. e. 09



Řezníčková Adéla – Heřmanice u Oder č. e. 09



Spišiáková Kateřina – Heřmanice u Oder č. e. 09



Pavlík Jiří – Heřmanice u Oder č. p. 81



Pavlíková Magdaléna – Heřmanice u Oder č. p. 81



Pavlík Jiří – Heřmanice u Oder č. p. 81



Pavlík Jakub – Heřmanice u Oder č. p. 81

Kronika obce Heřmanice u Oder za rok 2019
V roce 2019 se z Heřmanic u Oder odstěhovali:


Kuděla Jan



Miklošová Julie



Kudělová Julie



Kuděla Jan Junior



Veteška Ondřej



Kubošová Blažena



Zdražil Jaroslav



Levová Lucie

V roce 2019 nás navždy opustili tito občané:


Vrba Karel, 19. 1. 2019, nedožitých 80 let



Lev Vladimír, 5. 5. 2019, 49 let



Šimíček Ladislav, 8. 7. 2019, 37 let



Janíček Josef, 9. 11. 2019, 82 let

V roce 2019 uzavřeli sňatek:


Špunda Jan a Špundová (roz. Galdová) Daniela



Demikát Adam a Demikátová (roz. Martečková) Lucie



Romža Ondřej a Romžová (roz. Březinová) Kateřina



Polcík Jaroslav a Polcíková (roz. Helísková) Eva

Pozn.: Obecnímu úřadu nejsou známy místa odstěhování občanů. Obecní úřad je
seznámen o uzavření sňatku pouze těch místních občanů, kteří ze své iniciativy
předloží oddací list k přepisu údajů o změně stavu v evidenci obyvatel.
Údaje o pohybu a změnách obyvatelstva jsou uváděny dle nařízení Evropského
parlamenty a Rady EU – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Ke dni 31. 12. 2019 žije v obci 335 obyvatel.
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Významné události roku 2019 v České republice


Dne 21. 1. 2019 bylo možno v České republice a v mnoha dalších státech úplné
zatmění měsíce.



Zemřel český filmový a pohádkový režisér Václav Vorlíček.



Ve dnech 24. a 25. května proběhly volby do Evropského Parlamentu,
s volební účastí 28,72 % (třetí nejmenší účast ze všech států Evropské unie).
Ve všech krajích krom Prahy vyhrálo ANO 2011, na druhém místě ODS a na
třetím místě Piráti. Česká republika získala v nově zvoleném Evropském
parlamentu 21 mandátů.



V Praze na Letné se 23. června konala největší protivládní demonstrace od
roku 1989, pořádaná spolkem Milion chvilek pro demokracii. Sešlo se zde více
než čtvrt milionu lidí.



Prvního října zemřel český zpěvák Karel Gott. Před jeho domem lidé zapalují
svíčky a pokládají květiny.



Dne 16. listopadu se konala v Praze na Letné další protivládní demonstrace
pořádaná spolkem Milion chvilek pro demokracii.



Ve Fakultní nemocnici v Ostravě došlo ke střelbě. Ozbrojený muž bez
varování, zblízka a v rychlém sledu zasáhl devět pacientů, čekajících
v čekárně. Sedm z nich přišlo o život. Sám střelec po útěku z nemocnice
spáchal sebevraždu. Šlo o třetí masovou vraždu od vzniku samostatné České
republiky.



Česká republika patří mezi prvních deset nejvyspělejších zemí světa.
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Významné události roku 2019 v zahraničí


V roce 2019 mělo dojít k brexitu – vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
Britští poslanci odmítli schválit brexitovou dohodu premiérky Mayové, po její
demisi neschválili ani dohodu jejího nástupce Johnsona. Brexit se tímto stále
odkládal, nakonec byl odklad prodlužován až do roku 2020.



Čínská měsíční sonda Čchang-e 4 jako první v historii přistála na odvrácené
straně Měsíce.



V prezidentských volbách na Slovenku zvítězila Zuzana Čaputová se ziskem
58,4 % hlasů.



15. dubna se ocitla v plamenech pařížská katedrála Notre-dame. Zbortila se
střecha a věž. Hasičům se podařilo oheň definitivně uhasil až druhý den.



Mezi 23. a 26. květnem lidé z celé Evropy volili obsazení Evropského
parlamentu. Účast byla od roku 1994 nejvyšší, a to 50,95 %. Nejvíce křesel
získala Evropská lidová strana, následovala jí frakce Pokrokové spojenectví
socialistů a demokratů.



Evropu ovládla extrémní vedra, ve střech státech byly překročeny rekordy.
V Německu v podvečerních hodinách naměřili 42,6 stupňů Celsia.



Na jihovýchodě USA a přilehlých ostrovech řádila tropická bouře Dorian, která
přinesla vítr o rychlostech až 295 kilometrů v hodině. Největší spoušť
zanechala na Bahamách.



9. října začala turecká operace Pramen míru na Severu Sýrie – tedy vpád
ozbrojených sil Turecka na území kurdských milic. Turecký prezident
požadoval jejich stažení z území, kam chtěl umístit syrské uprchlíky.
Následovaly kruté boje, které si vyžádaly ztráty i na civilním obyvatelstvu. Na
konci října sjednalo Rusko na obou stranách dohodu, Kurdové se stáhli.



Vůdce Islámského státu se při útěku před americkými speciálními jednotkami
odpálil i se svými dětmi v tunelu pod svým domem.



Italské Benátky postihly nejhorší záplavy za půlstoletí, na náměstí svatého
Marka dosahovala voda do výšky až jednoho metru.



V prosinci vybuchla sopka Whakaari na Novém Zélandě. Kráterem v tu chvíli
procházela skupina turistů, zemřelo jich celkem 18 a tři desítky přežili
s popáleninami.
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Fotodokumentace

Foto č. 1 Zpěvačka Pavla Baráková na Obecním plese 2019

Foto č. 2 Masopustní program – představení pohádky Mrazík
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Foto č. 3 Kroužek Lesní moudrosti při ZŠ Heřmanice u Oder

Foto č. 4 Hasiči na velikonočním šmigrustu u starostky obce
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Foto č. 5 CURA SANA

Foto č. 6 Konec školního roku 2018/2019
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Foto č. 7 Rozloučení s ředitelem školy Mgr. Kamilem Moravcem

Foto č. 8 Fotbalisti Veteránského fotbalu
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Foto č. 9 Posezení na Staré Oderské

Foto č. 10 Slavnostní otevření víceúčelového hřiště

