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V lednu roku 2016 došlo k výměně kronikářů a po paní Doubkové, která kroniku psala
v roce 2015, jsem psaní kroniky převzala já, Daniela Galdová.
V naší obci žiji od mého narození, momentálně již třetím rokem ve vlastním domečku
s partnerem Janem Špundou a ročním synem Teodorem. Vystudovala jsem Vyšší
odbornou školu, obor Řízení a rozvoj regionální turistiky. Po absolutoriu jsem od srpna
roku 2008 začala pracovat jako ekonomický pracovník na obecním úřadě naší obce.
Leden
Nový rok a další zimní měsíc nám nepřinesl tu pravou zimu. Počasí přetrvává teplé,
skoro jarní, až koncem ledna nás potěšila sněhová nadílka.
Dne 9. 1. se v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Děti jako koledníci včele s paní
Annou Biskupovou obcházeli naše domovy, aby nám přinesli Boží požehnání. Letos
místní občané přispěli do sbírky částkou 6.056 Kč.
V tomto měsíci měl svou poslední mši v místním kostele ve Vésce pan farář Oldřich
Máša. Rozloučit se s ním přišel snad každý, kdo věděl, že nám tady bude chybět. Obr.
č. 1 Pan Máša změnil své působiště a odstěhoval se do Slezských Rudoltic u Bruntálu.
Fara zůstává prázdná, její stav ani dlouhodobému bydlení nevyhovuje. Mše svaté
v našem kostele bude sloužit P. Mgr. Zdenko Vavro, který bude dojíždět z farnosti
Spálov.
Poslední lednový pátek byl na programu obce Obecní ples. K tanci a k poslechu zahrála
kaple PHS se zpěvačkou, naší rodačkou Pavlou Barákovou.

Únor
Hned první sobotu v měsíci prošel naší vesnicí tradiční průvod masopustních maškar.
V hojném počtu, i přes nepřízeň počasí, s dobrou náladou se zastavily u našich domů,
aby nás tancem a písní rozveselily, něco dobrého do hospodyněk ochutnaly a na večerní
taneční zábavu pozvaly. Obr. č. 2
K zápisu do první třídy místní základní školy se dostavil z devíti možných předškoláků
pouze jeden, Jiří Pavlík. I přes veškerou snahu vedení obce (finanční příspěvek od obce
pro nastupující prvňáčky ve výši 1.000 Kč a vycházející čtvrťáky ve výši 4.000 Kč) i
pedagogických pracovníků školy (týden otevřených dveří školy pro předškoláky, tzv.
zápis nanečisto formou dobrodružné hry), rodiče předškoláků upřednostňují základní
školu ve Vítkově.
Na letošním dětském Maškarním plese, který pořádala základní škola spolu s Klubem
rodičů, vystoupil vypravěč pohádek a balonkový klaun Taraba. Plný sál dětí v různých
maskách doslova praskal ve švech. A děti i rodiče si to naplno užili. Kolo štěstí,
soutěže, karaoke, zumba, tombola – to všechno bylo součástí tohoto dne plného
dětského smíchu a radosti.
Na zamrzlých rybnících rejdí nadšenci zimního bruslení. Kolemjdoucí zde mohou
shlédnout i napínavé zápasy místních hokejových talentů.
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Březen
Obec Heřmanice u Oder se se schválením zastupitelstva obce zapojila do mezinárodní
kampaně Vlajka pro Tibet. Dne 10. 3. 2016 je vyvěšena na budově obecního úřadu
tibetská vlajka jako symbol solidarity s lidmi, kteří povstali proti čínské okupaci v roce
v padesátých letech minulého století.
Kořeny několika bříz stojících u budovy školy postupně vytlačovaly zděný školní plot a
bránili průchodu světla do oken školních tříd. Z tohoto důvodu byla obec nucena břízy
pokácet. Dva kmeny se zachovaly a místní řezbáři z nich vyřezali sovu, jako symbol
moudrosti, a u vchodu postavu chlapce s aktovkou. Sova je prací Ondřeje Březiny a
chlapec s aktovkou je prací Miroslava Bergera.
Děti navštěvující Včelařský kroužek mládeže Kančí hory ve škole, se aktivně účastnili
velikonočních jarmarků v Odrách a v Jerlochovicích.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vésce pořádá v hasičárně ve Vésce každoroční pletení
tatarů a vyráží na pomlázku vystrojeni v hasičských uniformách. Obr. č. 3
V obecním lese došlo k požáru, který byl způsoben při ořezávání stromů pod
elektrovody. Hořelo v devítiletém porostu o ploše 0,5 ha. Pětitisícová škoda stanovená
znalcem, bude firmou, která škodu způsobila, obci proplacena.

Duben
Aprílové počasí střídající déšť, kroupy, poletující sníh a paprsky slunce asi nikoho
nepřekvapuje.
Po loňské těžbě velkého množství dřeva napadeného kůrovcem se po ukončení úklidu
v obecních lesích začíná s rozsáhlou výsadbou stromků.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny Územního plánu obce Heřmanice u
Oder na základě podaných návrhů občanů. Na této věci se bude pracovat několik
měsíců. Dále pověřilo starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo Zatrubnění otevřeného
koryta v Heřmanicích u Oder s firmou Plastmont inženýrské sítě s. r. o. Tato finančně
nákladná stavba byla zahájena na základě žádostí vlastníků sousedních pozemků a
schválené projektové dokumentace stavby zastupitelstvem obce.
Pro heřmanické fotbalové týmy začíná jarní sezona. Naší obec reprezentují na zeleném
trávníku muži, starší žáci a mladší žáci. Po loňském vykácení náletů, jejichž kořeny
zasahovaly do hrací plochy obecního hřiště, vysazují dobrovolníci z TJ Rozkvět
Heřmanice u Oder náhradní lípy. Obr. č. 4 Terén hrací plochy není v těchto místech
způsobilý k fotbalovým zápasům. Žáci sezonu odehrají na nezasažené půlce hřiště, muži
své domácí zápasy přesměrují na hřiště v sousedních Jakubčovicích nad Odrou. Úpravu
hrací plochy zničené po vytažení kořenů zajišťuje finančně obec za pomoci
dobrovolných prací členů tělovýchovné jednoty.
Každý čtvrtek organizuje novopečená maminka Terezie Šímová se svou dcerkou
Mariánkou hravé cvičení pro rodiče s dětmi od devíti měsíců do tří let věku. Cílem
tohoto setkávání je zprostředkování plnohodnotného využití volného času rodin
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s malými dětmi, podpora spontánního pohybu a psychomotorického vývoje dítěte
hravou formou. Obr. 5
Ve večerních hodinách se potom otevírají dveře školy pro ženy každého věku ke
společnému cvičení k udržení kondice a štíhlé postavy.
Poslední dubnovou sobotu pořádá Sbor dobrovolných hasičů Véska zájezd na hasičskou
pouť na Svatý Hostýn.

Květen
Topná sezona pokračuje nadále i v tomto měsíci. Mrazy zničily úrodu meruněk, vína a
rajčat. V druhé půlce měsíce přichází již tolik očekávané sluníčko a teplo.
Začátkem měsíce dochází v naší obci k digitalizaci, tj. revizi souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečností v terénu.
Na základě skutečnosti, že je obec podsvícená, dochází postupně k doplnění veřejného
osvětlení na současných sloupech elektrického vedení.
K tradičnímu stavění májky došlo letos v obou částech obce. A tím došlo k tomu, že se
chlapci snažili májku shodit navzájem. Obě májky to ustály a vydržely do posledního
májového dne.
O víkendu 7. – 8. května se čtyři včelaříci z Včelařského kroužku mládeže Kančí hory
vydali reprezentovat obec a školu do Příbora a získat Zlatou včelu v oblastním kole
vědomostní soutěže mladých včelařů. První místo v kategorii do 11 let získala naše
Terezka Šusterová.
Na hřišti se utkala družstva z okolních obcí v hasičské soutěži. Tu tentokrát pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice u Oder.
Dne 15. 5. proběhlo na sále kulturního domu Vítání občánků, narozených od června
2015 do května tohoto roku. Rodičům narozených miminek byl předán starostkou obce
finanční dar ve výši tisíc korun a pohádková knížka. Tento slavnostní akt byl součástí
oslav Dne matek. Maminky a babičky potěšilo milé vystoupení dětí základní školy a
hudební vystoupení country kapely Smečka.
V pátek 22. 4. 2016 zorganizovala škola v rámci Dne Země tradiční eko-brigádu.
Úklidem a sběrem odpadků po lesní cestě směrem do těšovického HEI-parku podpořili
všichni zúčastnění mezinárodní kampaň Ukliďme svět – ukliďmě Česko.
Za slunečného počasí se na hřišti konal letošní Den dětí organizovaný Spolkem žen.
Zábavný program byl v režii divadelního spolku Arcus, s přehlídkou historických
zbraní, dobových kostýmů a soutěžními disciplínami pro děti. Přítomní mohli také
zhlédnout zajímavou ukázku Sokolníků o výcviku a životě dravých ptáků.
Je započato s rozsáhlou opravou výletní zahrady ve Vésce. Z tohoto důvodu se konané
akce přesouvají na hřiště s využitím prostor budovy šaten a klubovny TJ.
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Červen
Dne 10. 6. 2016 se farní kostel Navštívení Panny Marie ve Vésce zapojil do komunitní
akce Noc kostelů. Naši školáci vystoupili se zvonečkovým orchestrem pod vedením
paní učitelky Kristýny Ondřejové. Líbivé tóny zvonečků a soustředěné výrazy dětí
každého posluchače pohladí u srdce. Obr. č. 6 Zážitkem bylo vystoupení Smíšeného
pěveckého sboru Komenský Vítkov, vtipné divadelní vystoupení, komentovaná
prohlídka kostela a koncert žáků a pedagogů Střední pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy svaté Anežky v Odrách.
Před ukončením školního roku se školáci vydali na namáhavý výlet do Beskyd k soše
Radegasta a ke kapli sv. Cyrila a Metoděje.
Pan Libor Vyvlečka byl vyznamenán Zlatým křížem za dárcovství krve Spolkem
českého červeného kříže.
Dne 25. 6. 2016 se uskutečnil již devátý ročník Vésčanské lávky pořádané Spolkem
žen. Soutěžní družstva se utkala v několika groteskních disciplínách se zemědělskou
tématikou.

Červenec
V sobotu 2. července se v areálu TJ po roce setkali fotbalisti a sportovní nadšenci plní
síly a elánu dosáhnout těch nejlepších výsledků v tradičním fotbalovém turnaji. Na
zeleném trávníku se utkali mezi sebou naši známí s Oravské Lesné, fotbalový tým
z Větřkovic, mladí talentovaní heřmaničtí hráči a zkušení ostřílení heřmaničtí muži.
Tuto klasickou sestavu doplnili letos poprvé i polští přátelé z Tomaszow Mazowiecki.
Tým z Oravské Lesné opět obhájil první místo. Na antukovém hřišti se ve volejbalovém
turnaji utkala pouze čtyři družstva, o to větší byla jejich touha po vítězství. Odpoledne
se děti mohly vyřádit na skákacím hradě a ti nejmenší na nafukovací klouzačce.
Veselou náladu přinesl také Klaun Pepíno Prcek.
Na počest příchodu patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje je na budově obecního úřadu
vyvěšena v den státního svátku moravská vlajka.
Při stavbě vodního díla Zatrubnění otevřeného koryta se objevily problémy. Po
silnějším dešti došlo k vyzvednutí nově položených trubek spodní vodou. Firma
Plastnomt inženýrské sítě s. r. o. v rámci reklamace demontovala nové potrubí a
odčerpávala vodu. Za této situace je zjištěno, že v projektové dokumentaci stavby
nejsou zakresleny tři kanalizační přípojky. Projektant dopracoval projekt a firma
navýšila rozpočet akce o vícepráce ve výši 160 tisíc korun. Zastupitelstvo neschválilo
navýšení rozpočtu akce a přejí si stavbu ukončit a uvést do původního stavu. Starostka
obce řeší situaci s právníkem. Stavba je přerušena. Obec si nechává vypracovat
znalecký posudek na celé vodní dílo. Stavební firmě jsou uhrazeny náklady za
uskutečněnou práci do zastavení akce ve výši 220 393 Kč.
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Srpen
Prázdninové počasí se více jako dětem líbí zahradníkům. Časté srážky přispívají k dobré
zemědělské úrodě. V tomto měsíci byl zaznamenán jen jeden letní den.
Vedení obce pracuje na Strategickém plánu obce. Dle odevzdaných dotazníků se našim
občanům v obci žije spíše dobře, nejvíce si oceňují příznivého životního prostředí,
blízkosti přírody a klidného života. Nelíbí se jim špatné mezilidské vztahy, nezájem lidí
o obec a nevyhovující veřejný doprava. V obci občanům chybí nejvíce pošta a lékař.
Přednostně by obecní finanční prostředky respondenti využili na podporu bytové
výstavby, infrastruktury, rekonstrukci místních komunikací a péči o veřejnou zeleň a
prostředí v obci. Dotazníky odevzdalo z 257 dotazovaných jen 57 občanů, 33 žen a 19
mužů, převážně ve věku 30 – 49 let, z domácností bez dětí nebo s dětmi do 18 let.
V sousední obci Kamenka se konal tradiční Kamenský špalek. V soutěži s jedenácti
disciplínami nás reprezentovaly hned dvě družstva Vésčanských mužů. Ti starší si
přivezli ceny prvního místa.

Září
Letní počasí se nám přesunulo do prvního podzimního měsíce.
První školní den proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2016/2017. Uvítání dvou
prvňáčků, Jiříka Pavlíka a Tomáška Zimmera, se krom žáčků a pedagogického sboru
účastnil Bc. Jan Kaduch, ředitel firmy Eurovia Kamenolomy Jakubčovice nad Odrou,
který předal dětem věcné dárky a starostka obce Mgr. Vendula Jarošová, která předala
žákům první třídy tisícikorunový finanční příspěvek od obce. Pedagogický sbor je pro
začínající školní rok tvořen ředitelem Mgr. Kamilem Moravcem, učitelkami Mgr.
Hanou Kostelníkovu, Kristýnou Ondřejovou, DiS. a vychovatelkou školní družiny
Janou Zimmerovou. Obr. č. 7 Ve své činnosti pokračuje také Včelářský kroužek
mládeže Kančích hor, tentokrát v počtu pěti členů. Jako první úkol si včelaříci stanovili
umístění zapůjčeného pozorovacího úlu na školní zahradu. Úl má v zadní stěně
zabudovaná skleněná okénka, která umožňují pozorovateli sledovat pilné včely. První
školní měsíc je pro děti nabitý atraktivním programem. Krom výletu do ZOO Olomouc,
výšlapu do blízkého HEI-Parku v Tošovicích v rámci mezinárodní kampaně ukliďme
svět – ukliďme Česko, navštívení Městské galerie v Odrách a strávení příjemného dne
v oderské Katovně s vyprávěním oderských legend a pověstí, si školáci zpříjemnili
přicházející podzim pouštěním draků na tradiční drakiádě u Mořského oka. A ještě
jeden zážitek je čekal, a to natáčení televizního pořadu české televize Šikulové, ve
kterém děti předvedli jeden ze svých krásných koníčků – včelařství.
V kostele Navštívení Panny Marie ve Vésce je odsloužena mše za školáky a celou
základní školu.
Poslední zářijovou sobotu zorganizoval Spolek žen výlet na Dolní Moravu s návštěvou
Stezky v oblacích. Na padesátičlennou výpravu čekal na rozhledně krásný výhled. Obr.
č. 8
Moravské zemské muzeum v Brně – Památník Leoše Janáčka vystavuje výtvarné práce
našich školáků.
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Říjen
Římskokatolická farnost uspořádala slavnostní mši u příležitosti dokončení oprav kaple
sv. Jana Nepomuckého v Heřmanicích. Po mši svaté, spojené s žehnáním opravené
kaple rodákem Mons. Vojtěchem Šímou, čeká účastníky malé občerstvení. Oprava
kaple byla finančně i pracovně náročná. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pomoci
finanční částkou ve výši 50.000 Kč. Pracovalo se také dobrovolnicky. Je provedena
oprava střechy, věžičky, fasády a úprava okolního terénu. Při otevření kopule nebyl
nalezen žádný odkaz z minulosti. Zástupci farnosti Véska a Obce Heřmanice u Oder
vložili do schránky pohlednice, propagační letáčky, tři obecní zpravodaje z doby opravy
kaple a flash disk s fotografiemi obce z roku 2015 a 2016. Tuto schránku uložili
v kopuli kaple. Obr. č. 9
Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do zastupitelstev krajů. Pro občany naší obce
byly otevřeny dveře volební místnosti na sále Kulturního domu na návsi v Heřmanicích.
Vhodit svůj hlas do volební schránky přišlo 41,15 % občanů.
Od 12. 10. se každou středu koná na sále Kulturního domu Taneční kurz pod vedením
Taneční školy Martina Svetlánskeho. Tento kulturně sportovně vzdělávací pohybový
program zorganizovalo vedení obce na časté náměty našich občanů. Kurzu se účastní 7
párů. Jeden z nich se přidal jako přespolní, z Vítkova. Za osm lekcí se taneční páry
naučí jak standardní tak latinskoamerické tance. Obr. č. 10
Kulturní výbor obce připravil tradiční Podzimní setkání spojené se setkáním seniorů.
K poslechu zahrála dechová hudba z Luboměře. Na programu bylo oblíbené soutěžení o
nejlepší zavařeninu. Povidla, čalamádu, okurky nebo hrušky z kuchyní heřmanických
hospodyněk ochutnávala několikačlenná porota. Ti nejlepší byli oceněni dárky, které se
jim v kuchyni při připravování dalších pochutin budou jistě hodit. Obr. č. 11
Žáci ve škole absolvují vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko Rozhlédni se! Na
interaktivních stanovištích se za doprovodu specialisty na dopravní výchovu děti
naučili, jak se správně a bezpečně chovat jako chodci, cyklisté či bruslaři.

Listopad
První listopadové dny nám přináší mrazivé počasí. V druhé půlce měsíce se výrazně
otepluje a dny nám prosvítí asi už poslední letošní sluneční paprsky.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá 2. 11. 2016 Uctění památky zesnulých hasičů
pochodem praporu od hasičské zbrojnice a pietním zapálením svíček na místním
hřbitově ve Vésce.
Hned další víkend se na heřmanickém hřišti hasiči utkávají v druhém ročníku požární
soutěže O Svatomartinskou Husu, organizované Sborem dobrovolných hasičů z Vésky.
Mrazivé a větrné počasí je neodradilo a bojovali v požárním útoku ze všech sil. Soutěže
se zúčastnilo 20 družstev.
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení místního poplatku za psa z 300 Kč na 120 Kč.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích nabývá účinnosti od 1. 1.
nadcházejícího roku.
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Ředitel školy bojuje s finančními prostředky. Finanční příspěvky od kraje byly
pokráceny z důvodu malého počtu žáků. S úhradou provozních nákladů a oprav pomáhá
obec. Škola bude nucena ztrátu dofinancovávat z rezervního fondu.
Prosinec
Zastupitelstvo obce schválilo vyřízení živnostenského oprávnění k provozování
hostinské činnosti v místním hostinci. Po podané výpovědi z nájmu posledním
nájemcem hostince se na dvakrát zveřejněný záměr pronájmu nikdo nepřihlásil, což je
způsobené pravděpodobně zákonnou povinností zřídit v pohostinství od 1. 12. 2016
elektronickou evidenci tržeb, která je finančně nákladná. Obec jako provozovatel je od
této povinnosti osvobozena. První prosincový víkend je hostinec otevřen již pod
vedením obce.
3. 12. 2016 se na místním sále koná pro všechny heřmanické děti Mikulášská nadílka.
V pozdním odpoledni se občané spolu s dětmi z mikulášské zábavy sešli na návsi u
velkého stromu, který společně za zpěvu koled slavnostně rozsvítili.
Dne 7. 12. 2016 nás ve věku 87 let opustila nejstarší občanka obce paní Anežka
Fisterová.
Prosincové teploty se pohybují kolem bodu mrazu, zasahuje nás silný vítr, bez sněhu.
Na Štědrý den přírodu kouzelně zabělil mráz.
Na Štěpána se na sále Kulturního domu setkali jako každý rok příznivci stolního tenisu
poměřit své síly v tradičním turnaji.
Poslední den v roce se o půlnoci sešli občané na návsi v Heřmanicích přivítat tradičním
ohňostrojem rok nový.
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Informace k hospodaření obce
Obec hospodaří s pětimilionovým rozpočtem. Z důvodu vysokých příjmů za prodej
dřeva z obecního lesa se obec stává plátcem daně z přidané hodnoty v ekonomických
činnostech.
Mezi hlavní příjmy obce patří daňové příjmy a dotace, příjmy z prodeje pozemků
k výstavbě rodinných domků, příjmy z pronájmů obecních bytů a pronájmů pozemků.
Obec jako zřizovatel školy poskytla v roce 2016 z rozpočtu obce na provoz školy
390.000 Kč a na platy zaměstnanců školy 190.000 Kč.

Obec poskytla ze svého rozpočtu tyto účelové dotace:


10 000 Kč pro TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na nákup dresů pro žáčky



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 Sbor dobrovolných hasičů Véska na pořádání hasičské soutěže O
Svatomartinskou husu



50 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Véska na opravu kaple sv. Jana
Nepomuckého v Heřmanicích

Majetkoprávní úkony obce – nákup a pořízení:


oprava střešních oken bytového domu 78 603,- Kč



geodetické práce 61 940,- Kč



opravy a doplnění veřejného osvětlení 169 987,- Kč



právní služby 16 335,- Kč



nákup bubnové sekačky 22 990,- Kč



projektová dokumentace na akci Opěrná zeď a oplocení s pergolou 9 200,- Kč



pěstební činnost v obecních lesích 457 529,- Kč



Revitalizace rekreační plochy Zahrada Véska 376 396,- Kč (geometrické
zaměření, elekt. přípojka, projektová dokumentace, výkopové práce, dlažba,
hoblování trámů a barva, elektroinstalace, vyjádření SmVak, klempířské a
pokrývačské práce)



oprava dětských hřišť 56 756,- Kč



Zatrubnění otevřeného koryta 234 913,- Kč
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opravy střech hasičských zbrojnic 68 877,98 Kč



projektová dokumentace k rozšíření veřejného osvětlení k novostavbám
30 250,- Kč



nákup časomíry k hasičským soutěžím 21 680,- Kč



doplnění dopravního značení v obci 37 800,- Kč



oprava kanalizace – havarijní stav – propad zeminy 109 209,- Kč



lípy (náhradní výsadba na hřišti) 13 041,- Kč



odstranění kořenů na hřišti 25 894,- Kč



úpravy terénu hřiště 24 645,20 Kč



vybavení hostince (židle, výměna dveří) 66 000,- Kč

Složení zastupitelstva obce a výborů obce v roce 2016
Zastupitelé:
 Mgr. Vendula Jarošová - starostka obce


Pavel Křenek - místostarosta obce



Emílie Doubková - předseda kontrolního výboru od 10. 10. 2016, členka výboru
pro občanské záležitosti



Iveta Vyvlečková - předseda finančního výboru



Stanislav Ptáček - předseda kontrolního výboru do 13. 9. 2016



Irena Šímová - předseda kulturního výboru



Jaroslav Duda

Členové kontrolního výboru – Petr Sumega, Radek Bosák
Členové finančního výboru – Martin Biskup,, František Válek
Členové kulturního výboru – Mgr. Terezie Šímová, Bc. Pavla Baráková
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Obyvatelstvo – pohyb a změny obyvatelstva
K 1. 1. 2016 žije v obci 321 obyvatel.
V roce 2016 se v Heřmanicích u Oder narodily tyto děti:





29. 2. 2016 Staňa Mikeš
27. 3. 2016 Helísek Dominik
17. 4. 2016 Pokora Matyáš
15. 10. 2016 Chromková Klára

V roce 2016 se do Heřmanic u Oder přistěhovali:






Fromelius Dominik
Pidrmanová Martina
Pidrmanová Romana
Murka Ján
Kuděla Jan

V roce 2016 se z Heřmanic u Oder odstěhovali:




Duda Marek
Galčanová Barbora
Kalický Robin

V roce 2016 uzavřeli sňatek tito občané:




Šrklová Lucie a Burgermeister Dalibor, dne 20. 8. 2016
Feglerová Michaela a Svoboda Martin, dne 26. 9. 2016
Doubková Miluše a Chromek Pavel, dne 15. 10. 2016

V roce 2016 nás navždy opustili tito občané:



13. 1. 2016 Dulavová Božena z Vésky
7. 12. 2016 Fisterová Anežka z Vésky

Nejstarší občané obce:




Janíčková Františka 80 let
Janíček Josef 79 let
Chovancová Alžběta a Vrba Karel 77 let

K 31. 12. 2016 žije v obci 325 obyvatel, z toho 170 mužů a 155 žen. Průměrný věk
obyvatel je 39,5 let, z toho v Heřmanicích 37,8 let a ve Vésce 41,2 let.

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.
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Významné události roku 2016 v Česku


Praha je v roce 2016 Evropským hlavním městem sportu



Byl zrušen vojenský újezd Brdy, na jehož skoro celém území je vyhlášena
Chráněná krajinná oblast Brdy



Pro chodce platí od února nová povinnost mít na sobě reflexní prvky při chůzi
po silnici mimo obec



Ministerstvo dopravy zrušilo kategorii rychlostních silnic a většinu z nich
převedlo do dálniční sítě



Nejméně 27 mrtvých si vyžádala epidemie viru chřipky v Česku



9. března jsme byli svědci úplného zatmění slunce



Obcí Červená Hora na Náchodsku se prohnalo tornádo



Z letních olympijských her v brazilském Rio de Janeiro přivezli čeští
reprezentanti deset medailí, jednu zlatou, dvě stříbrné a sedm bronzových



7. – 8. říjen – Ve třetině senátních obvodů se konaly volby do Senátu Parlamentu
České republiky a současně v celé republice kromě Prahy volby do
zastupitelstev krajů



Do Prahy přijel tibetský duchovní vůdce 14. dalajláma Jeho Svatost Tändzin
Gjamccho



Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb

Významné světové události roku 2016


Desítky lidí umírají v důsledku teroristických útoků na evropská města



Spojené království Velké Británie a Irska vystupuje po britském referendu dne
23. června z Evropské unie, premiér Davdi Cameron rezignoval na svou funkci



Po devíti letech výstavby byl otevřen rozšířený Panamský průplav



Sonda Juno vstoupila na oběžnou dráhu kolem Jupiteru



Prezidentské volby v Americe vyhrál Donald Tramp
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Příloha č. 1 – fotodokumentace

Obr. č. 1 – Rozloučením s panem farářem Oldřichem Mášou

Obr č. 2 – Masopustní průvod
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Obr. č. 3 – Velikonoční pomlázka dobrovolných hasičů ve Vésce

Obr. č. 4 – sázení lip na hřišti
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Obr. č. 5 – Cvičení pro nejmenší děti ve školní tělocvičně

Obr. č. 6 – zvonečkový orchestr – Noc kostelů 2016
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Obr č. 7 – první školní den

Obr. č. 8 – zájezd Spolku žen na Dolní Moravu
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Obr. č. 9 – kaple před a po opravě

Obr. č. 10 – účastníci tanečního kurzu
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Obr. č. 11 – porota soutěže o nejlepší zavařeninu
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