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Již druhým rokem se věnuji funkci kronikářky obce Heřmanice u Oder. Jmenuji se
Daniela Galdová a v naší obci žiji od mého narození, momentálně ve vlastním domečku
s partnerem Janem Špundou a 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
První dva lednové týdny nás zasáhla pořádná sněhová zima. Rtuť teploměru spadla až
20 stupňů pod nulou. Pořádné sněhové nadílky se nám dostává v únoru.
V sobotu 7. a v neděli 8. ledna se uskutečnila tradiční tříkrálová sbírka. Za mrazivého
počasí děti v doprovodu dobrovolnice paní Anny Biskupové vykoledovaly pro Charitu
Odry 6.962 Kč.
Hned druhou sobotu zaplnili sál kulturního domu tanečně naladění hosté v plesových
šatech a oblecích. Obecní ples získává zpátky své jméno a o vstupenky je zájem již
v předprodeji. Obec nabídla hostům kvalitní hudbu a bohatou tombolu. Hlavní cenou
bylo divoké prase.
V naší základní škole probíhá den otevřených dveří. Škola i vedení obce se z důvodu
nízkého počtu dětí, snaží všemi způsoby a možnostmi přilákat předškoláky, dojíždějící i
ze vzdálenějších obcí. Hned několik takových rodičů s dětmi naší školu v tento den se
zájmem navštívili. Budeme doufat, že se v září opět shledáme.
Tři týdny v měsíci panuje smogová situace. Začíná chřipkové období.
Českou republiku zasáhla ptačí chřipka. K naší obci je nejbližší ložisko nákazy
v Přerově.
Vedení obce se po posledním předávání obecního bytu novému nájemníkovi rozhodlo,
že provede nutné úpravy, opravy, doplnění chybějících komponentů v bytech apod.
V bytové jednotce číslo sedm v budově bytového domu č. p. 69 došlo k celkové výměně
zásuvek, doplnění chybějících lišt u linolea, výměně hlavních bytových dveří. Byl
vymalován a zateplen strop ve sklepě patřící k bytu číslo sedm. Po domluvě s ostatními
nájemníky byly v některých bytech dle potřeby vyměněny elektrické sporáky, bojlery,
interiérové dveře a lišty.
Obec pokračuje v provozování hostince. Hostinci se daří hospodařit se ziskem. Obsluhu
zajišťuje paní Emilie Doubková s občasnou výpomocí při velkých obecních akcích paní
Ivetou Vyvlečkovou.

Únor
Po několika letech se obecní zastupitelstvo po projednání rozhodlo o úpravě stanovení
výše nájemného za obecní byty. Pro všechny stejně byla stanovena cena za metr
čtvereční a to ve výši 38,76 Kč. V závěru se celková výše nájmu nájemníkům nezvýšila,
jen upravila. V druhém kroku došlo k navýšení nájemného o 500 Kč a to právě
z důvodu revitalizace a zkvalitnění bydlení. Se všemi nájemníky byly podepsány
dodatky nájemních smluv obsahující tyto změny.
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Poslední únorovou sobotu za hlasitého zpěvu a doprovodu harmoniky prošel vesnicí
masopustní průvod. Večer se maškary a občané sešli na sále kulturního domu. Letos byl
pro ně v režii TJ Rozkvět připraven k pobavení sestřih zábavných vystoupení
z minulých ročníků této akce.
Pro návštěvníky základní školy je připravena výstava velkoformátových fotografií
Kouzelná Arktida a Sedm úžasných pralesů, kterou škole zapůjčila nezávislá ekologická
organizace Greenpeace.

Březen
Základní škola pořádá každoroční dětský maškarní ples. Za pomoci rodičů, pedagogů a
kulturního výboru obce se vše vydařilo podle plánu. Dokazoval to sál plný radostných
veselých dětí v maškarních převlecích. Úsměv na tvářích dětí vykouzlil nám všem
známý klaun Pepíno z Kamenky.
Poslední březnové dny vítá začínající jaro teplé počasí a sluníčko.

Duben
Dne 4. dubna probíhá v základní škole zápis prvňáčků.
O pár dní později se v prostorách základní školy koná Velikonoční jarmark. Organizace
se ujalo vedení obce s kulturním výborem a základní škola. Pro návštěvníky byl
připraven široký sortiment řemeslných výrobků, velikonoční dekorace, keramika,
šperky, drátenictví, textilní a pletené výrobky. Samozřejmě zde nesměli chybět
Včelařící z úspěšného Včelařského kroužku mládeže Kančí hory. Chlapci si tady také
mohli uplést tatar. Velikonoční jarmark, konaný v naší obci takto poprvé, se opravdu
vydařil a snad se v příštím roce opět uskuteční. Obr. č. 1
V půli dubna nás překvapila sněhová nadílka. Nasněžilo až 10 cm sněhu. Sníh se díky
chladným dnům udržel až do konce měsíce.
Po výpovědi nájemkyně z nájmů obecního bytu v budově školy č. p. 47, byt č. 1 a po
předání bytu vedení obce, došlo k posouzení špatného a nevhodného stavu bytu. Vedení
obce se rozhodlo obecní byty postupně zrekonstruovat a zmodernizovat. Do bytů se
dlouhé roky nic neinvestovalo, krom výměn střešních oken. V bytě č. 1 byla během pěti
týdnů vyměněna celá podlahová plocha za nové osb desky a podlahové lino, zásuvky,
interiérové dveře do koupelny a toalety, na kuchyňské lince se vyměnila pracovní
deska, dřez a byla doplněna digestoř, elektrické přímotopy byly vyměněny za elektrický
kotel, nové rozvody a radiátory, větší rekonstrukce proběhla v koupelně, kdy při snaze
vyměnit starou vanu, spadla půlka zdi, která byla promočená a plesnivá. Pro nové
nájemce byl byt připraven k předání na začátku května.
Základní škola stále bojuje s finančními prostředky. Ze strany krajského úřadu dochází
z důvodu malého počtu žáků ke zkrácení prostředků na platy pedagogických
pracovníků. Vedení obce se snaží krom mimořádných dotací škole, pomoct i v oblasti
provozu a veškeré náklady na provoz budovy začíná obec hradit z obecního rozpočtu.
Jedná se především o zajištění úklidu školy, úhradu nákladů za vodné, elektrickou
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energii, topení. Po přijetí výpovědi kuchařky, se rozhoduje o úplném zrušení školní
kuchyně a jídelny, čímž se zajistí další finanční úspory. Od nového školního roku se
zajistí školní výdejna a obědy se budou dovážet z oderské školní jídelny.

Květen
Včelařskému kroužku mládeže Kančí hory, pod vedením registrované včelařky a
učitelky Kristýny Ondřejové, se výborně daří. Sestry Šusterovy získaly prvenství
v oblastním kole včelařské soutěže Zlatá včela. Obr. č. 2. Na činnosti včelařského
kroužku spolupracují tři objekty. Zřizovatelem kroužku je Základní organizaci českého
svazu včelařů Odry, o.s. (ZO ČSV Odry), finanční podporu k nákupu metodických
pomůcek a literatury pro malé včelaře zajištuje Občanské sdružení Naše Kamenka a
naše základní škola poskytuje prostory a vybavení k teoretickým znalostem o včelách.
Mladí včelaříci nás reprezentují nejen na soutěžích, ale i na různých jarmarcích,
včelařských poutích a podobných tradičních kulturních akcích pořádaných v okolních
městech a obcích. Nejen naše mládež se v této oblasti snaží. Čím dál tím víc místních
občanů se začíná aktivně věnovat chovu včel.
Základní škola organizuje každoroční eko-brigádu v rámci Dne země. Cílem této
brigády je uklidit starou oderskou cestu od odpadků směrem do adrenalinového
střediska Heiparku v Tošovicích. Žáci tímto podporují kampaň Ukliďme svět –
ukliďme Česko. Letos na tomto úseky děti vysbíraly 15 kilo odpadků. Obr. č. 3.
Dne 13. 5. se na sále kulturního domu uskutečnil Den maminek. Pro naše milované
maminky a babičky si děti ze základní školy připravily bohatý kulturní program –
přednes básní, dramatizaci anglických písní, vystoupení s ozvučenými válci a na závěr
děti předaly maminkám ručně vyráběné dárečky.
Na hřišti se pořádá fotbalový turnaj přípravek. Malí fotbalisté mezi sebou svedli krásné
souboje v duchu fair play a nakonec se naši heřmaničtí fotbalisté umístili na pátém
místě z šesti družstev.
Dne 23. 5. se okolo 16 hodiny spustil silný lokální přívalový déšť, který způsobil
bleskovou povodeň. Déšť sice trval jen asi 20 minut, ale silná voda stáhla z polí bahno a
napáchala velké škody. V Heřmanicích se ucpaly kanály, voda rozpojila betonové
skruže a podemlela cestu u kaple sv. Jana Nepomuckého. Na komunikaci u obecního
úřadu byl stržen asfalt. Byly poničeny zahrady a zatopeny sklepy. Obec okamžitě
zajišťuje opravy. Obr. 4, 5 a 6.
Dne 26. 5. 2017 slaví své životní jubileum 81 let nejstarší žena, občanka obce, paní
Františka Janíčková, Heřmanice u Oder č. p. 24.

Červen
Dne 9. 6. 2017 slaví své životní jubileum 80 let nejstarší muž, občan obce, pan Josef
Janíček, Heřmanice u Oder č. p. 16.
V obci, za budovou kulturního domu, probíhá stavba Obecní komunitní pergoly
s opěrnou zdí a kameninovou rovnaninou. Pergola bude všem veřejně přístupná a
4

Kronika Obce Heřmanice u Oder za rok 2017

v době výuky ji mohou využívat i děti z naší školy. Ve veřejné zakázce vyhrála soutěž
s nejnižší cenovou nabídkou 569 546 Kč bez DPH firma Stavební práce Petr Orava.
Technický dozor vykonává Ing. Jitka Štefková. Na tento projekt byla obci uznána 40 %
dotace z programu Podpora rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj. Obr. 7.
Aktivní členové TJ Rozkvět Heřmanice u Oder pořádají na hřišti tradiční Kácení máje.
Tomuto předchází fotbalové zápasy žáků i mužů.
Poslední červnový víkend je hlavní událostí v naší obci desátý ročník Vésčanské lávky,
v organizaci Spolku žen. V šikovných maskách a převlecích se soutěžící družstva utkala
v devíti komických soutěžních disciplínách. Vítězné první místo opět obhájili
heřmaničtí. Obr. 8 a 9
Zastupitelstvo obce na svém 32. zasedání schvaluje navýšení rozpočtu obce na
dokončení stavby Zatrubnění otevřeného koryta kanalizace v Heřmanicích, která byla
v červenci loňského roku pozastavena. Důvodem zastavení stavby byly nesrovnalosti ve
vypracovaném projektu, který zadávalo bývalé vedení obce, nevhodně použitý materiál
k zasypání potrubí stavební firmou a neschválení navýšení rozpočtu k dokončení
stavby. Vedení obce nechalo vypracovat znalecký posudek, oslovilo advokáta
k zastupování s protistranou. Advokát obci doporučuje navýšit rozpočet a stavbu
dokončit, aby se předešlo dlouholetému soudnímu sporu, který by byl časově i finančně
náročnější pro obec bez ohledu na to, kdo by spor vyhrál. Stavba by měla být po
předběžné konsultaci s firmou Plastmont – inženýrské sítě, dokončena do konce tohoto
roku.
Je dokončena oprava Božích muk sv. Václava, kterou během jara prováděl pan
Miroslav Berger z Heřmanic u Oder. Boží muka se nachází na kraji lesa ve směru na
Heřmánky. Obci byla na opravu této sakrální stavby poskytnuta dotace z programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků od Ministerstva zemědělství. Celkové
náklady na opravu činily 32 300 Kč, z dotací bylo čerpáno 22.610 Kč. Slavnostní
procházkou došli dne 30. 6. 2017 všichni zúčastnění mše svaté z kaple sv. Jana
Nepomuckého k opraveným mukám, která pan farář požehnal. Obr. č. 10
Vedení obce a vedení místní základní školy navrhuje zastupitelstvu obce změnu
v poskytování finančních příspěvků žákům nastupujícím do první třídy a vycházejících
ze třídy čtvrté. Změna spočívá v tom, že finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč a 4.000 Kč
pro jednoho žáka v první třídě a vycházejícího ze čtvrté třídy, který byl předáván
rodičům žáků, se už uskutečňovat nebude. Naopak finanční příspěvek na žáka dostane
přímo základní škola ve výši 1.000 Kč na počet žáků školy na daný školní rok,
s účelovým využitím k nákupu učebních pomůcek, sešitů, výkresů apod. Zastupitelstvo
obce tuto změnu po projednání schvaluje.
Dětem je rozdáno vysvědčení a všichni se těšíme na prázdninové léto. Obr. č. 11

Červenec
Sbor dobrovolných hasičů Véska byl dne 9. 7. 2017 přítomen velkolepé slavnosti
svěcení hasičské stříkačky Požárních tříd společenství středních škol č. 3 jména Jana
Pavla II. v Tomašově Mazověckim v Polsku. V rámci podpory mezinárodní spolupráce
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bylo při této příležitosti podepsaná dohoda o spolupráci mezi uvedenou střední školou a
Sborem dobrovolným hasičů Véska.
Koncem měsíce pořádal Sbor dobrovolných hasičů Véska 22. ročník požární soutěže O
pohár starostky obce. Soutěžní požární útok se konal tradičně na cvičišti za kostelem,
v kategoriích muži, ženy a PS-8.

Srpen
Celý tento měsíc probíhá další rozsáhla rekonstrukce bytu č. 2 v budově základní školy
č. p. 47. Současní nájemníci si po domluvě s vedením obce vystěhovali všechny své
osobní věci a nábytek a předali byt řemeslníkům. Z bytu byla vystěhovaná plesnivá
kuchyňská linka, v místnosti kuchyně byl vyměněn sádrokarton a došlo k celkovému
zateplení bytu. Do bytu byla nainstalovaná nová kuchyňská linka. Také celá koupelna
podstoupila výměnu sádrokartonu, obkladů, kachliček, vany, toalety. V celém bytě bylo
položeno nové podlahové lino, elektrické přímotopy byly vyměněny za elektrický kotel,
nové rozvody a radiátory. Nájemníci se mohli zpátky nastěhovat začátkem září.
Hojné účasti hráčů a návštěvníků se těší Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice, který
organizuje na fotbalovém hřišti Bublinkový fotbal. Pro osvěžení v horkém dni a po
vyčerpávajícím zápase v obrovské nafouklé gumové bublině, byla pro hráče připravena
hasičská nádrž naplněná vodou. Příjemnou atmosféru celého dne doplnil klidný večer
při taneční zábavě. Obr. č. 12
Na 33. zasedání Zastupitelstva obce podává pan Stanislav Ptáček rezignaci na funkci
člena zastupitelstva. Na jeho místo nastupuje další v pořadí pan Radek Bosák.
Zastupitelé po projednání nesouhlasí s bezúplatným převodem kaple sv. Huberta ve
Vésce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. O tento převod už
usilovalo minulé vedení obce, ale žádosti nebylo vyhověno. Až po upozornění starostky
obce na chátrající stav kaple, padající omítku a nutné zajištění bezpečnosti u hlavní
silnice, nabídl úřad bezúplatný převod obci. Z důvodu vysokých investičních nákladů,
které by musela obce jako vlastník do nutných oprav kaple investovat, nemá obec o
převod zájem.
Srpnové teploty jsou spíše podprůměrné. Zasahují nás silné větry.
V lesích se houbařům zatím nedaří, jen pastviny jsou plné bílých žampionů.
Bytový dům na horním konci obce, č p. 68 a 69, dostává novou podobu. Obr. č. 13 Po
dvaačtyřiceti letech se mění způsob vytápění, z kotle na tuhá paliva, se přechází na
vytápění tepelným čerpadlem. Následující text je na mou žádost zpracován panem
Pavlem Křenkem, předsedou Společenství vlastníků bytové domu, současným
místostarostou obce.
Bytový dům s šestnácti byty je v současné době v osobním vlastnictví členů Společenství
vlastníků 68, 69 Heřmanice u Oder založeného v červnu roku 2012. Z toho čtyři byty
jsou ve vlastnictví obce Heřmanice u Oder.
Od založení Společenství vlastníků bylo všem členům jasné, že bude potřeba investovat
do oprav a modernizace, ale na účtu fondu oprav bylo málo peněz, proto se na bytovém
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domě prováděly jen nutné opravy a zároveň se finance šetřily.
Základním podnětem nutnosti začít revitalizaci domu je starý kotel na tuhá paliva, který
je již několik let udržován na hranici provozuschopnosti, jeho životnost je u konce.
Z topného okruhu uniká topná voda a je nutné ho stále dopouštět. Jsme v situaci, kdy
hrozí, že se v průběhu topné sezony stane neschopný provozu.
Tří členný výbor Společenství vlastníků, v sestavě předseda Pavel Křenek, členka Mgr.
Vendula Jarošová a členka Kateřina Vašutová, sledují možnosti získání dotace na
revitalizaci domu a možnosti jakým způsobem nahradit vytápění domu a zautomatizovat
provoz topení, poněvadž se při starém způsobu vytápění v topné sezoně střídají po týdnu
zástupci jednotlivých bytů při topení, kteří si zajišťují topivo na vlastní náklady. Někteří
topili uhlím, jiní koksem, ale převážně se topí dřevem. To přinášelo problémy v tom, že
jednotliví topiči museli mít školení topičů, na topení si většinou museli brát z práce
dovolenou a většinou se netopilo v noci, což se projevovalo na velkých výkyvech teplot
během dne a noci. Tím vznikaly problémy v podobě stížností, že jeden topí méně než ten
druhý.
Při výběru nového zdroje vytápění nepřipadal v úvahu plyn, který není do obce přiveden
a automatický kotel na tuhá paliva by také potřeboval obsluhu, která by musela neustále
manipulovat s uhlím a popelem. S tím by také byly spojeny náklady na zakoupení uhlí,
skladování, vývoz popele, zaškolení a placení práce nejméně dvou topičů. Další
nabízenou možností je vytápění domu tepelným čerpadlem. Tepelná čerpadla mají již
v této době lepší parametry výkonu a začínají se používat na vytápění bytových domů a
velkých budov. Tepelná čerpadla jsou tak úsporná, že se bytová družstva a společenství
vlastníků ve větších městech začínají odpojovat od centrálních tepláren z důvodu úspor
za vytápění až dvou třetin nákladů. Nepřehlédnutelnou výhodou je to, že provoz
tepelného čerpadla nezatěžuje životní prostředí jako kotle na tuhá paliva, je plně
automatické, nepotřebuje revize, komín a topiče. Počáteční nevýhodou je ovšem
pořizovací cena a nutnost zateplení pláště domu, poněvadž tepelné čerpadlo pracuje
s nižší teplotou topné vody.
Technické a jiné informace týkající se plánované revitalizace shromažďoval výbor již
rok a půl před vlastní realizací. Jednou z velkých výhod byla možnost využít dotaci
z dotačního titulu Evropské unie, Integrovaného regionálního programu (IROP), který
byl vyhlášen 18. 12. 2015. Dotace byla určena na energeticky úsporná opatření
bytových domů s počtem bytů více než čtyři. Dotace byla rozdělena na dvě třídy
financování dle procentuálního snížení energetické náročnosti. První byla 25,5 % při
snížení energetické náročnosti od 20 % do 40 % a druhá 32,3 % při snížení energetické
náročnosti nad 40 %. Na začátku července roku 2016 přišla vítaná změna. Hlavní
pozitivum pro žadatele bylo zvýšení podpory prostředků financování z EU z 25,5 % na
30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které
přesáhly 40 % energetických úspor, mohly získat podporu 40 % místo původních 32,3
%. Členové společenství vyhodnotili nabízené možnosti, většinovým počtem hlasů
odsouhlasily záměr revitalizace a využití dotace na financování. Úkolem výboru byla
nutnost nechat vypracovat stavební projekt, který bude vyhovovat požadavkům IROP a
také aby byl předlohou pro výběrové řízení při výběru zhotovitele plánované
revitalizace. Dále musel zajistit administrativního pracovníka pro zpracování žádosti o
dotaci a výběrového řízení na zhotovitele revitalizace domu.
7
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Na účtu společenství stále není dostatek vlastních financí a tak výbor společenství
nechává vypracovat několik nabídek od bankovních a úvěrových institucí pro
financování revitalizace. Přijali jsme nabídku České spořitelny na úvěr v hodnotě
3.300.000,- Kč s úrokem 1,23 % při celé délce trvání splácení patnácti let, bez ručení,
s bezplatným vedením úvěrového účtu a možností mimořádných splátek. Měsíční splátka
úvěru na byt činí 500,- Kč. Možnost mimořádného splacení části úvěru byla vítána,
protože po získání dotace bude značná část úvěru splacena.
Současně s prací kolem revitalizace měl výbor společenství ještě další povinnosti a to
vypracování Stanov společenství dle Nového občanského zákoníku a převod šesti bytů
do osobního vlastnictví, které v tu dobu ještě patřily bytovému družstvu Venkov, Šenov u
Nového Jičína. Bylo potřeba všechny tyto úkony stihnout do doby uzavírání smluv s
institucemi a zhotoviteli díla.
Po vypracování projektové dokumentace nutné k revitalizaci bytového domu bylo dne
23. 5. 2017 uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele stavby, současně probíhaly
úkony k vyřízení stavebního povolení. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy
možných zhotovitelů. Hlavním hodnotícím kritériem vítěze, byla kromě jiných,
ekonomická výhodnost nabídek. Po splnění všech požadavků výběrového řízení vyhrála
firma Tomáš Straub s.r.o. z Hlučína, která nabídla nejnižší cenu za zhotovení díla
v hodnotě 2.843.408,46,- Kč bez DPH. Dne 3. 7. 2017 je zahájena revitalizace bytového
domu, které ještě před několika měsíci předcházelo zateplení stropů ve sklepech,
výměna potrubí odpadních vod a výkop pro potrubí odpadních vod z okapů střechy a
budoucích tepelných čerpadel na jižní straně domu. Tyto práce byly prováděny v rámci
úspor za pomocí dobrovolníků z bytového domu. Po předání stavby panu
stavbyvedoucímu firmy Tomáš Straub s.r.o. nastala komplikace v podobě nutnosti
vypracování ornitologického posudku, poněvadž se zjistilo, že ve staré polystyrénové
izolaci na severní straně domu hnízdí rorýsi obecní, kteří jsou zákonem chráněni. Dle
ornitologického posudku bylo možno pracovat na této straně domu, až rorýsi zaopatří
své mladé a odletí do teplých krajů. Další podmínkou bylo provést náhradní opatření
v podobě umístění budky pro čtyři páry rorýsů obecných, která bude zabudována do
zateplení domu. Požadovanou budku pro rorýse zhotovil zručný občan Heřmanic u
Oder, pan Miroslav Berger a byla umístěna pod pravý podhled střechy severní strany
domu. Práce na domě probíhaly odborně a svižně, jen někdy nebylo možno pracovat za
špatných povětrnostních podmínek (déšť, vysoké venkovní teploty) z důvodu zachování
správných technologických postupů. Přesto bylo hotové dílo předáno včas k užívání dle
smlouvy dne 30. 9. 2017.
Během měsíce září panovaly průměrné denní teploty okolo 10 až 15 stupňů celsia a tak
byl zpočátku problém s komfortní pokojovou teplotou v bytech, protože byl starý kotel
demontován a tepelná čerpadla byla spuštěna až 22. 9. 2017. Tepelná čerpadla typu
vzduch - voda jsou dle projektu navržena a namontována celkem tři, typového označení
IVT AIR X 170 o výkonu jedné jednotky 17 Kw s vestavěným elektro kotlem 9 Kw.
Elektrický kotel je v jednotce instalován jako pomocný, případně záložní zdroj, pomáhá
tepelnému čerpadlu dotápět při teplotách nižších jak mínus patnáct stupňů celsia a také
při možné poruše tepelného čerpadla.
Hlavním zdrojem pohonu tepelných čerpadel je elektřina, bytový dům používá sazbu
D57d, která obsahuje cenu za vysoký i nízký tarif cca 1,- Kč za kilowatthodinu.
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Namontovaná tepelná čerpadla umí vyrobit z jedné kilowatty elektřiny až pět kilowatt
tepla. Předpokládaná spotřeba elektřiny pro vytápění jednoho bytu je 500 až 700,- Kč
měsíčně. Dle výpočtu energetických ztrát po zateplení pláště domu byla stanovena
nejvyšší možná potřeba výkonu na vytápění domu v hodnotě 48 Kw. Namontovaná
tepelná čerpadla tento požadavek splňují s rezervou.
Po spuštění tepelných čerpadel panovaly mezi obyvateli obavy z toho, že tento způsob
nevytopí jejich byty, poněvadž nový typ vytápění pracoval s nižší teplotou topné vody a
potřeboval změnit staré návyky větrání bytů. Z důvodu revolučního způsobu vytápění,
do té doby v naší obci téměř jedinečný, vznikaly různé předsudky a negativní názory lidí
se šířily po vesnici. Vedení výboru společenství dělalo vše proto, aby se co nejdříve
obyvatelé seznámili se zásadami topení novým zdrojem vytápění a zároveň se snažilo
vyregulovat topnou soustavu ke spokojenosti všech obyvatel domu. S postupem času a
klesajících venkovních teplot, ubývá připomínek a naopak přibývá kladných ohlasů.
Obyvatelé si chválí hlavně komfortní teplotu v bytech a to i v noci. Hodně se také
změnilo prostředí bývalé kotelny a hlavní chodby, kde se již nevyskytuje prach a kouř,
jak tomu bylo v předešlých letech.
V současné době jsou předány veškeré dokumenty související s revitalizací domu na
zpracování k získání dotací, po vyhodnocení z IROP bude stanovena částka, která bude
vyplacena na účet Společenství vlastníků 68, 69 Heřmanice u Oder.

Září
Na slavnostním zahájení školního roku 2017/2018 jsme srdečně přivítali tři nové
prváčky. Tradičně se tohoto programu účastnila starostka obce a ředitel firmy Eurovia
Jakubčovice nad Odrou s dárky pro žáky. Obr. č. 14 Tento školní rok jsou naplněny
třídy první, druhá a třetí.
Starostka obce paní Vendula Jarošová s místostarostou panem Pavlem Křenkem,
vydávají všem občanům, kteří projevili zájem, na základě smlouvy o přenechání věci a
následné darování, kompostéry. Celkem se heřmanickým rodinám a chatařům rozdalo
necelých 100 kompostérů. Na nákup kompostérů obdržela obce dotaci, kterou zajišťoval
Mikroregion Odersko.
Dne 9. 9. 2017 se koná slavnostní otevření Obecní komunitní pergoly. Obr. č. 15 Paní
starostka všem přítomným hostům a zástupcům firem, které se na stavbě podíleli,
představila celý projekt a průběh stavby, slavnostně přestřihla stuhu a pozvala přítomné
k ochutnávce pečeného selete a čepovaného piva. Během celého slavnostního
slunečného odpoledne panovala příjemná atmosféra.
Začátkem měsíce se rozběhly stavební práce výměny vodovodního potrubí firmou
SmVak. Horní část obce je rozkopaná a za deštivého, chladného a větrného počasí
rozbahněná. Firma mění potrubí v místech nejčastějších havárii, od budovy bývalé
vodárny, přes areál firmy Agro, přes pozemek u bytového domu, přes zahradu rodiny
Feglerových č. p. 36, kolem obecní komunikace u domů č. p. 34 a chaty č. e. 09, až po
zahradu před domem č. p. 37. Stavba způsobila omezení příjezdů k uvedeným domům
na několik týdnů.
9

Kronika Obce Heřmanice u Oder za rok 2017

Z důvodu přijetí výpovědi z pracovního poměru kuchařky ve školní jídelně a z důvodu
stále panující špatné finanční situace školy, se vedení obce s vedením školy rozhodlo
pracovní místo kuchařky ve školní jídelně dále nově neobsazovat a změnit školní
jídelnu na školní výdejnu, kde se bude vydávat jídlo dětem, pedagogickým
pracovníkům, zaměstnancům obce a občanům, dovážené ze školní jídelny z Oder.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi stavby technické vybavení bez čísla popisného
stojící na pozemku p. č. 111 v k. ú. Heřmanice u Oder – budova bývalé vodárky, od
společnosti SmVak Ostrava a. s. s příslušenstvím (podzemní nádrž, oplocení včetně
branky) za cenu 1.000 Kč.

Říjen
Obec ve spolupráci s Taneční školou Martina Svetlanskeho organizuje druhý ročník
tanečního kurzu pro dospělé, kterého se účastní každou středu na sále kulturního domu
účastníci minulého ročníku, ale i noví zájemci a příznivci tance a pohybu.
Vedení obce spolu s Kulturním výborem obce pořádá tradiční podzimní setkání,
tentokrát s Cimbálovou muzikou. Nedílnou součástí akce je soutěž o nejlepší
zavařeninu roku 2017. Přes velkou snahu pořádajících je návštěvnost této akce
každoročně velice malá.
V režii Spolku žen se vyráží na naučný a dobrodružný zájezd do Loštic s prohlídkou
muzea tvarůžků a do zábavného parku Permonium v Oslavanech u Brna.
Říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zúčastnilo
69,17 % místních voličů. Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 a to 53 hlasů, 38 hlasů
obdržela Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, 23 hlasů Česká pirátská
strana, 20 hlasů KDU-ČSL, 16 hlasů ČSSD, 13 hlasů KSČM, 8 hlasů ODS, 3 hlasy
Starostové a nezávislí, 3 hlasy TOP 09, 2 hlasy Radostné Česko, 2 hlasy Rozumní –
stop migraci a diktátu EU, 1 hlas Řád národa, 1 hlas Realisté a 1 hlas Dělnická strana
sociální spravedlnosti.
Přes celou republiku se poslední říjnový víkend přehnala ničivá vichřice Herwart. Krom
krátkodobého výpadku elektrického proudu na veřejném osvětlení vichřice nezpůsobila
v naší obci tak ničivé škody jako v jiných částech republiky. Více v části Významné
události roku 2017 v Česku.
Dne 30. 10. jsou započaty stavební práce na akci Zatrubnění otevřeného koryta
kanalizace v Heřmanicích u Oder. Obr. 16, 17, 18

Listopad
Dne 2. 11. 2017 uctívá SDH Véska pochodem s praporem a pietním zapálením svíček
na místním hřbitově památku zesnulým hasičům. O dva dny později pořádá tento sbor
za nezvykle teplého a slunečného počasí již třetí ročník požární soutěže O
svatomartinskou husu.
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Na náklady obce jsou na několika místech v obci se špatným výhledem při výjezdu
z obecních komunikací na hlavní silnici umístěny dopravní zrcadla, dodané firmou
Dopravní značení Brands, která podala nejnižší cenovou nabídku.
Je to rok co obec provozuje obecní hospůdku, na základě živnostenského opatření, jako
vedlejší hospodářskou činnost. Vzhledem k vyšším vstupním nákladům obce k zajištění
provozu hostince je vykazována ztráta, ale měsíčně si hostinec vede dobře, se ziskem,
hospodaří se svých příjmů na svém účtu. Měsíčně je prováděna inventarizace zboží, je
evidován sklad zboží a měsíční kontroly prodeje a nákupu zboží. Ušetření nákladů na
vytápění přináší možnost spotřeby vlastního dřeva ze zásob a z obecních lesů. Provozní
doba je stále jen v pátek a v sobotu.

Prosinec
Začátkem prosince se všechny heřmanické děti sešli se svými rodiči či prarodiči na sále
kulturního domu při mikulášské nadílce. Tentokrát si Mikuláš s čerty a andělem
připravil pro děti divadelní představení krásné čertovské pohádky. Poté co se dětem
rozdaly všechny sladké dárečky, se přešlo na náves k rozsvícení vánočního stromu. Pod
pergolou probíhal vánoční jarmark, s tradičními vánočními výrobky a punčem.
Zastupitelstvo obce schvaluje na svém prosincovém zasedání podání žádosti o dotaci na
projekt „Oprava propustků a místních komunikací po přívalových deštích“ z dotačního
titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Žádá tímto o dotaci ve výši 1 300 000 Kč.
Štědrý den byl teplotně nadprůměrný. Sníh sice mírně pokryl zem před vánočními
svátky, ale díky teplotám nad nulou hned roztál.
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Přehled hospodaření naší obce v roce 2017
Obec hospodaří s šestimilionovým 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 2017 z rozpočtu obce 740.000 Kč, určené na
provoz školy a na platy zaměstnanců školy.

Obec uspěla v žádostech o dotaci a v roce 2017 získala:


dotaci na Záměr opravy Božích muk sv. Václava 22.610 Kč (od Ministerstva
zemědělství)



dotaci na výstavbu Komunitní obecní pergoly 400 000 Kč (od Ministerstva pro
místní rozvoj)



dotaci na Hospodaření v lesích 135 900 Kč (od Ministerstva zemědělství)



dotaci na činnost JPO- V 3 200 Kč (od Krajského úřadu MSK)



dotaci na pořízení kompostérů 295 872,41 Kč (přes Mikroregionu Odersko)

Obec poskytla ze svého rozpočtu tyto účelové dotace:


9 557 Kč pro TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na pořádání turnaje přípravky



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



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



9 815 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice na nákup sportovních hadic

Majetkoprávní úkony obce – nákup a pořízení:


Kopírovací stroj se stolkem 46 029 Kč



Nádoby na posypový materiál 26 104 Kč
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Čištění kanalizace 47 569 Kč



Změna územního plánu obce Heřmanice u Oder č. 1 72 600 Kč



Sety laviček se stolem skládací 10 ks 19 889 Kč



Fotbalové branky 33 021 Kč



Ochranné pomůcky JPO- V (oblečení, obuv, přilby) 36 300 Kč



Pultová mraznička 6 184 Kč



Výměna mola na rybníku ve Vésce 7 442 Kč



Výměna vchodových dveří v budově šaten TJ 35 090 Kč (hrazeno z pojistného
plnění)



Oprava a výměna střešní krytiny hospodářské budovy na zahradě OÚ 33 994 Kč



Výměna oken hasičské zbrojnice Véska 21 474 Kč



Termonádoby k zajištění dovozu obědů 10 721 Kč



Diagnostika vozovek v obci 62 799 Kč



Dopravní zrcadla 29 046 Kč



Zatrubnění otevřeného koryta kanalizace 423 894 Kč



Motorová pila 14 990 Kč



Oprava Božích muk sv. Václava 32 300 Kč (čerpáno z dotace 22 610 Kč)



Oprava komunikace k lomu 34 445 Kč



Oprava komunikace Stará Oderská 69 588 Kč



Oprava komunikace „za Březinou ke staré Oderské“ 28 314 Kč



Oprava komunikace tryskovou technologií 14 000 Kč



Kompostéry pro občany 348 091,07 Kč (čerpáno z dotace 295 872,41 Kč)



Oprava schodů a zábradlí do školy 53 484 Kč



Projektová dokumentace Světelná místa 37 548,72 Kč



Geometrické zaměření pozemků v obci 19 450 Kč



Oprava střechy Poradny Véska 43 318 Kč



Práce a hospodaření v lesích 585 395 Kč



Oprava a údržba a energie veřejného osvětlení 254 582 Kč



Obecní komunitní pergola s opěrnou zdí 793 433 Kč



Oprava střídaček na hřišti 26 606 Kč



Opravy bytů č. p. 47 – rozsáhlá oprava – 381 743 Kč



Oprava bytů č. p. 68 a 69 – drobné úpravy – 48 474 Kč
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Revitalizace Zahrady Véska – oprava přístřešků, pokrývačské práce, montáž
palubek a nosných prvků přístřešků, výměna okna, natírání palubek, montáž
posezení, zhotovení stropu z palubek, projektová dokumentace, svedení dešťové
vody, oprava elektroinstalace, vše celkem za 323 905 Kč



Investiční i neinvestiční náklady po přívalových deštích – opravy kanalizace,
oprava přemostění, vypracování projektové dokumentace opravy kanalizace,
vypracování projektové dokumentace opravy komunikace, monitoring, vše
celkem za 447 026 Kč

Jednoduchý přehled hospodaření živnostenské činnosti obce Heřmanice u Oder Provozování obecní hospůdky:
období

sklad *

příjem **

výdej

12/2016

5 311 Kč

47 254 Kč

42 449 Kč

1/2017

7 958 Kč

38 488 Kč

35 837 Kč

2/2017

12 419 Kč

36 470 Kč

22 629 Kč

3/2017

12 478 Kč

21 002 Kč

34 323 Kč

4/2017

10 283 Kč

23 002 Kč

23 417 Kč

5/2017

6 860 Kč

33 702 Kč

13 052 Kč

6/2017

5 407 Kč

23 912 Kč

12 453 Kč

7/2017

3 296 Kč

23 864 Kč

24 753 Kč

8/2017

7 055 Kč

20 218 Kč

26 350 Kč

9/2017

10 938 Kč

29 624 Kč

25 350 Kč

10/2017

5 837 Kč

25 783 Kč

23 094 Kč

11/2017

8 599 Kč

19 891 Kč

23 212 Kč

* zůstatek zboží na skladu je uvedený v částkách bez DPH
** tržby jsou uvedeny včetně DPH
Průměrně 10.000 Kč koluje v zálohovaných obalech.
Výdaje za dané období obsahují:



nákup zboží
spotřebu vody 1890 Kč
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spotřebu elektrické energie 6105 Kč
mzdové náklady 75 Kč /hod.
sanitaci výčepní technologie co dva měsíce 350 Kč
nákup hygienických potřeb a čisticích prostředků cca 120 Kč/měsíc
vedení účtu a pojištění platební karty cca 120 Kč/měsíc
zakoupení společenské hry šipky 1 408 Kč
zakoupení stojanových popelníků 2 178 Kč
zakoupení podsedáků na židle 5 338 Kč
zakoupení zástěry, trička, vesty s logem Radegast 1 075 Kč

Z účtu hostince byl zakoupen kulečníkový stůl s příslušenstvvím, zakoupení bylo
schváleno zastupitelstvem obce.
Při založení živnosti bylo na účet, zřízený pro provozování obecní hospůdky, převedeno
50.000 Kč z účtu obce. V dubnu 2017 byla stejná částka odvedena zpátky na účet obce.
Hostinec hospodaří ze svých příjmů.

Složení zastupitelstva obce a výborů obce v roce 2017
Zastupitelé:
 Mgr. Vendula Jarošová - starostka obce


Pavel Křenek - místostarosta obce



Emílie Doubková - předseda kontrolního výboru, členka výboru pro občanské
záležitosti



Iveta Vyvlečková - předseda finančního výboru



Stanislav Ptáček – do 28. 8. 2017



Radek Bosák – od 28. 8. 2017



Irena Šímová - předseda kulturního výboru



Jaroslav Duda

Členové kontrolního výboru – Petr Sumega, Radek Bosák
Členové finančního výboru – Martin Biskup, František Válek do 22. 5. 2017,
Bohuslava Škutová od 22. 5. 2017
Členové kulturního výboru – Mgr. Terezie Šímová, Bc. Pavla Baráková
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Obyvatelstvo – pohyb a změny obyvatelstva
K 1. 1. 2017 žije v obci 326 obyvatel.
V roce 2017 se v Heřmanicích u Oder narodily tyto děti:












6. 4. 2017 Ptáček Dominik
24. 4. 2017 Kudělová Julie
17. 5. 2017 Juříček Robert
17. 5. 2017 Juříček Kryštof
20. 5. 2017 Sumegová Tereza
30. 5. 2017 Pavlík Martin
15. 6. 2017 Ovčáčíková Klára
25. 6. 2017 Korschinský Kryštof
2. 8. 2017 Vašková Gita
26. 9. 2017 Veselý Zdeněk
2. 11. 2017 Kryčfalušij Maxim

V roce 2017 se do Heřmanic u Oder přistěhovali:






Jarošová Magdaléna
Klimša Jaromír
Gabryš Jiří
Gabryšová Renáta
Vašková Alena

V roce 2017 se z Heřmanic u Oder odstěhovali:





Gonsior Daniel
Gonsiorová Charlotte
Chromková Petra
Chvostek Marek

V roce 2017 uzavřeli sňatek tito občané:





Mikulášková Kateřina a Václav Šíma, 2. 5. 2017
Koubková Jana a Pokora Jiří, 20. 5. 2017
Králová Linda a Trčka Michal, 3. 6. 2017
Svobodová Jana a Helísek Aleš, 14. 9. 2017

V roce 2017 nás navždy opustili tito občané:




9. 3. 2017 Vašková Anna
14. 11. 2017 Macháčová Marta
8. 12. 2017 Zavadinka Milan

K 31. 12. 2017 žije v obci 335 obyvatel, z toho 177 mužů a 158 žen. Průměrný věk
obyvatel je 32,92 let.
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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 2017 v Česku


Severozápadní Čechy, především Krušné hory zasáhl vítr o síle orkánu.
Na Klínovci byl naměřen poryv o rychlosti 119 km/hod.



V Ostravě se koná 109. Mistrovství Evropy v krasobruslení.



Humanitární pracovník Petr Jašek byl v Súdánu odsouzen k 20 letům odnětí
svobody za údajnou protistátní činnost.



Odstartovala druhá a hlavní vlna EET – od března povinně hlásí své tržby
obchodníci, připojili se tak k hotelům a restauracím.



Ve věku 84 let zemřel kardinál Miloslav Vlk, v posledních měsících života trpěl
rakovinou plic s metastázemi do kostí.



Senát schválil tzv. protikuřácký zákon. Od konce května platí absolutní zákaz
kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin.



Český premiér Bohuslav Sobotka chtěl podat demisi celé vlády, jde o reakci na
korunové dluhopisy Andreje Babiše.



Doživotně odsouzený vězeň za dvojnásobnou vraždu Jiří Kájínek byl propuštěn
po třiadvaceti letech vězení na svobodu. Milost mu udělil prezident české
republiky Miloš Zeman.



Od září platí zákon zakazující billboardy v okolí dálnic a silnic prvních tříd.



Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila vydání poslanců
hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.



Po nešťastném pádu z Karlova mostu do řeky Vltavy zemřel český herec Jan
Tříska. Bylo mu jednaosmdesát let. Herec žijící v USA přijel do Prahy natáčet
nový film.



Říjnové Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
2017, které vyhrálo hnutí ANO, na druhém místě ODS následované Piráty.



Prezident Miloš

Zeman jmenoval Andreje

Babiše,

vítěze

říjnových

voleb, premiérem.


Celou střední Evropou, včetně České republiky se prohnala vichřice Herwart,
která byla nejsilnější za poslední dekádu. Vyžádala si životy několika lidí a
způsobila velké materiální škody. Několik obcí a měst bylo bez elektrického
proudu.



Česká národní banka zvýšila úrokové sazby, podražily hypotéky.



V pouhých 49 letech zemřela wimbledonská šampionka Jana Novotná.
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Ostravsko zasáhlo zemětřesení s magnitudou 3,5.



Prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše.

Významné světové události roku 2017


Čtyřicátým pátým prezidentem Spojených státu Amerických se stal Donald J.
Trump.



Velká Británie, po referendu o brexitu, oficiálně zahájila odchod z Evropské
unie.



Spojené státy vypálili 7. dubna z torpédoborců ve Středozemním moři 59 raket
Tomahawk. Takto masivní útok na syrskou leteckou základnu Šajrát byl odvetou
za chemický útok na civilisty v provincii Idlib, který nařídil provést syrský
prezident Bašár Asad.



22. května se na konci koncertu americké zpěvačky Ariany Grande odpálil
sebevražedný útočník. Útok si vyžádal na 22 obětí na životech a 119 zraněných.
Šlo o největší teroristický útok ve Velké Británii od útoků v Londýně v roce
2005.



Katalánský premiér Carles Puigdemont vypsal na 1. října referendum o
nezávislosti Katalánska na Španělsku. V samotném referendu se pro
samostatnost Katalánska vyjádřilo přes 90 % hlasujících a byla vyhlášena
nezávislost. Události po referendu vyústily v demonstrace a v politickou krizi,
během které Španělsko omezilo Katalánsku autonomii a vydalo zatykač na
katalánského premiéra, který uprchl do Belgie.



Po téměř čtyřiceti letech byl Robert Mugabe donucen pod nátlakem armády i
některých politických oponentů rezignovat dne 21. listopadu na post prezidenta
Zimbabwe.



Donald Trump ve středu 6. prosince večer oznámil, že Spojené státy uznají
Jeruzalém jako hlavní město Izraele. V reakci na toto rozhodnutí vyšlo několik
stovek Palestinců do ulic a začalo pálit americké i izraelské vlajky. 21. prosince
se na Valném shromáždění OSN vyslovilo 128 zemí s nesouhlasem amerického
uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Devět států bylo proti a 35 států
(včetně ČR) se hlasování zdrželo.
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Fotodokumentace

Obr. č. 1 Velikonoční jarmark v prostorách ZŠ Heřmanice u Oder

Obr. č. 2 Sestry Šusterovy na soutěži Zlatá včela
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Obr. č. 3 Žáci naší školy při kampani Ukliďme svět – Ukliďme Česko

Obr. č. 4 Lokální povodeň – pohled z okna obecního úřadu
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Obr. č. 5 Škody po lokální povodni

Obr. č. 6 Lokální povodeň na výletní zahradě ve Vésce
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Obr. č. 7 Stav před zahájením stavby Obecní komunitní pergoly

Dokončená stavba Obecní komunitní pergoly
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Obr. č. 8 Vésčanská lávka 2017 – Heřmanický tým

Obr. č. 9 Vésčanská lávka 2017 – tým z Vésky
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Obr. č. 10 Boží muka sv. Václava před a po opravě

Obr. č. 11 Závěr školního roku 2016/2017
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Obr. č. 12 Bublinkový fotbal

Obr. č. 13 Bytový dom č. p. 68 a 69 před zahájením revitalizace
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Bytový dům č. p. 68 a 69 po dokončení revitalizace

Obr. č. 14 Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018
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Obr. č. 15 Slavnostní otevření Obecní komunitní pergoly

Obr. č. 16 Zatrubnění otevřeného koryta
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Obr. č. 17 Zatrubnění otevřeného koryta

Obr. č. 18 Zatrubnění otevřeného koryta
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