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Již třetím 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 pátek nového roku se koná na obecním sále kulturního domu Obecní ples.
Příjemnou atmosféru doplnila hudební produkce s názvem Láska Band. Obecní ples
navštívilo 62 platících hostů.
Druhý lednový víkend volíme prezidenta republiky. V naší obci se tohoto kola účastnilo
67,3 % voličů. Do druhého kola voleb prezidenta republiky si naší občané zvolili Ing.
Miloše Zemana s 87 hlasy a prof. Ing. Jiřího Drahoše DrSc., dr. h. c. s 34 hlasy. V
druhém kole konaném ve dnech 26. a 27. ledna uspěl a byl zvolen prezidentem
republiky Ing. Miloš Zeman. Ze 191 voličů, kteří hlasovali v druhém kole voleb v naší
obci, získal 118 hlasů.
Prostory obecního úřadu dostávají nový vzhled. Je zapotřebí vyměnit zastaralé
elektrické vedení, vyměnit vrzající nevzhledné podlahy, omítky, radiátory, osvětlení a
kancelářský nábytek. Z důvodu finančních úspor jsou zednické práce svěřeny do rukou
technickému pracovníkovi obce panu Pavlu Šenkovi z Mankovic. Práce se provádějí
postupně za provozu úřadu, z části je jen omezen provoz knihovny.
Do Tříkrálové sbírky přispěli občané Heřmanice u Oder a Vésky celkem 7 284 Kč.

Únor
Sobotní ráno 10. února prochází obcí za radostného zpěvu hojný průvod masopustních
maškar. Zastavení a navštívení každého obydlí v Heřmanicích i ve Vésce dokončí
průvod až v odpoledních hodinách v obecní hospůdce, kde je pro všechny masky
připraven guláš. Letošní organizace jedné z největších akcí v obci je po dlouhé době
opět v režii obce. Večerní pochovávání basy v plném sále kulturního domu je doplněné
vystoupením s názvem Tři bratři. Místní dobrovolníci a zájemci o legraci a dobrou
náladu se každý víkend, měsíc před vystoupením, scházeli k nacvičování a zkoušení
ukázky z pohádky Zdeňka Svěráka. Pěvecky i herecky velice podařené komediální
vystoupení sklidilo velký aplaus diváků. Foto č. 1
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V druhé půlce měsíce nás zasáhly silné mrazy. V noci klesá rtuť teploměru až k -20
stupňům Celsia, přes den k -15. Český hydrometeorologický ústav vydává výstrahu na
velmi nízké teploty na Moravě a ve Slezsku.
Nastává období chřipkové epidemie.
Zastupitelstvo obce řeší několikaletý problém s převodem pozemku hřiště od Státního
pozemkového úřadu do majetku obce a schvaluje podpis směnné smlouvy, na základě
které smění část pozemku louky u lesa směrem k lomu a doplatí 133 tis. za parcelu na
hřišti.
Zastupitelstvo obce vydává Změnu č. 1 Územního plánu obce Heřmanice u Oder.
Děti z naší základní školy se aktivně věnují třídění a sběru odpadu v rámci školní
recyklománie. V roce 2017 společně vytřídili a odevzdali k dalšímu zpracování 70 kg
drobných elektrospotřebičů, 18 kg baterií, 1127 kg papíru a 94 kg hliníku.
Školáci první a druhé třídy spolu s Lesní třídou z Mateřské školy v Kamence plní úkoly
projektu Adopce Mořského oka. Na stromech kolem mořského oka zavěsili ptačí budky,
sýkorníček a doplnili krmítka semínky.
Spolek žen pořádá zimní odpoledne plné her pro děti i dospělé na ledové ploše rybníku
ve Vésce. Promrzlí účastníci se mohli zahřát při opékání párků. Foto č. 2

Březen
První březnové dny k nám přichází jaro. Slunečné, teplé počasí vytáhlo ze země první
jarní květiny. Ale v druhé půlce měsíce vše zasypal jemný poprašek sněhu, fouká silný,
mrazivý vítr.
Třetího března se koná tradiční maškarní ples organizovaný základní školou. Místní sál
je plný dětí i dospělých. Pedagogický sbor spolu s rodiči připravili pro děti všech
věkových kategorií několikahodinový maraton her, pohybových aktivit a zábavy. Foto
č. 3
Obec se opět i tento rok připojuje k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Dne 10. 3.
je na budově obecního úřadu vyvěšena tibetská vlajka.
Velký úspěch zaznamenaly komunitní velikonoční tvůrčí dílny v základní škole.
Školáci, děti z mateřské školy z Kamenky a hosté si mohli osahat zanikající rukodělné
dovednosti, jako práci s keramikou, zdobení perníčků či zdobení kraslic. Pod vedením
včelařského kroužku si mohli školáci a malí předškoláci na návštěvě vyzkoušet ve
včelařských kuklách a kloboucích „jako“ vybírání medu z demonstračního úlu,

3

Kronika obce Heřmanice u Oder roku 2018
odvíčkování plástu, vytáčení a pastování medu. Na závěr doopravdy ochutnali med a
odlili ozdobičku z včelího vosku.
Pravidelně se v kronice obce Heřmanice u Oder setkáváme s informacemi o činnosti
včelařského kroužku. Považuji za důležité představit kroužek podrobněji. Byl založen 9.
září 2013, jeho zakladatelkou je Kristýna Ondřejová, DiS., vedoucí kroužku,
registrovaná včelařka a učitelka na Základní škole Heřmanice u Oder. Kristýna
absolvovala studium oboru Včelař v SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky (2013-2016). Na
činnosti tohoto kroužku spolupracují tři subjekty:
- Základní organizace Českého svazu včelařů Odry, z.s. jako zřizovatel včelařského
kroužku mládeže,
- spolek Naše Kamenka z. s. , díky jeho finanční podpoře mají včelaříci k dispozici
včely, všechny pomůcky a literaturu,
- Základní škola Heřmanice u Oder poskytuje kroužku prostory a na školní zahradě mají
včelaříci umístěn pozorovací úl.
Včelařský kroužek prezentuje svou činnost a včelařské řemeslo formou poznávací a
kreativní dílničky pro veřejnost na veřejných akcích a soutěžích, na vánočních a
velikonočních jarmarcích apod. Na těchto akcích nabízejí členové kroužku lákavé
nahlédnutí do života včel a včelařů v podobě vědomostních kvízů a her, jako: „Poznáš
co je na preparátu v mikroskopu?“, „Přiřaď názvy včelařských pomůcek či včelích
produktů“, „Najdi na plástu mezi včelami matičku“, „Seřaď vývojová stádia včely“,
„Urči deset včelařsky významných rostlin podle obrázku“, „Poskládej včelu z
jednotlivých částí“. Pro zkušené včelaře pak vychytávky jako „Popiš části úlu a co vidíš
na plástech“ nebo „Přiřaď nemoci včel k jejich původcům“. Účastníci mohou
nakouknout do demonstrativního úlu s fotoplásty, zájemci si mohou vystavené včelí
produkty očichat, včelařské pomůcky osahat a vyzkoušet. Šikovní návštěvníci včelařské
dílničky si odlévají ozdobičku ze včelího vosku, nebo stočí svíčku z voskové mezistěny.
Včelaříci zapojili svou školu do projektu Ministerstva zemědělství „Medová snídaně“.
(Pozn. tento text čerpán s dovolením Kristýny Ondřejové z internetových stránek obce
www.hermaniceuoder.cz, sekce Základní školy, Včelařský kroužek)

Duben
Členové sboru dobrovolných hasičů z

Vésky tradičně (již osmým rokem) o

velikonocích realizují pro všechny zájemce pletení tatarů v hasičské zbrojnici. Foto č. 4
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V základní škole probíhá zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019. Zápisu se
zúčastnili čtyři předškoláci, kteří zahájí svou povinnou školní docházku v září v naší
škole.
Školáci se spolu s lesní třídou z mateřské školy z Kamenky zapojují do celorepublikové
kampaně „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“, jejímž smyslem je přivést lidi k aktivnímu
zájmu o stav životního prostředí v blízkém okolí domova. 18 dětí a 5 dospěláků
společně nasbírali po cestě na Mořské oko 15 kg odpadů.
Slečna Terezka Šusterová ze „Včelařského kroužku Oderské vrchy“ přivezla bronzovou
včelu ze soutěže Zlatá včela v Mostech u Jablunkova.

Květen
Teplé jaro, dosahující vysokých, až letních teplot, bez jarních mrazíků, zapříčinilo
rychlejší růst vegetace. Veškerá úroda je o měsíc napřed. Statistiky uvádějí, že počasí je
až o 40 dní napřed. Průměrné teploty odpovídají v historických tabulkách začátku
července. Sklízíme jahody a třešně. Největší obavu ale přináší všem zahrádkářům a
zemědělcům nedostatek vody.
Od května je účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli General Data
Protection Regulation (používaná zkratka GDPR), které přináší zásadní změny
v ochraně osobních údajů občanům celé Evropské unie. V této souvislosti vzniká
zpracovatelům a správcům osobních údajů – v našem případě obci a škole – povinnost
jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je pro všechny obce
Mikroregionu Odersko zvolen pan Tomáš Bíbrlík. Náklady na jeho činnost jsou hrazeny
z rozpočtu školy a pro obec z Mikroregionu Odersko v rámci projektu Centra
společných služeb. S účinností tohoto zákona obci a škole vyplývá spousta nových
povinností, zpracování dokumentů, dodatků ke smlouvám a zajištění opatření
k zabezpečení osobních dat v prostorách úřadu a školy. Za porušování nařízení hrozí
astronomické pokuty.
První květnovou neděli vypukla akce zvaná Heřmancup, jejíž vznik májí v rukách mladí
aktivní nadšenci z řad TJ Rozkvět Heřmanice u Oder. Akce je společná pro rodiče a
děti. Hlavní disciplínou tohoto závodu, kterého se zúčastnilo 25 rodinných týmů, byl
běh, doplněn netradičními úkoly, jako třídění odpadů, plavba na raftu na rybníce ve
Vésce, střelba z luku a znalostní úkoly. Organizátoři nakonec vyhlásili vítěze ve třech
kategoriích. Foto č. 5
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Poslední sobota v květnu se nesla v duchu kácení máje. Na hřišti si vedení TJ Rozkvět
přichystalo pro dětské návštěvníky řadu soutěží, her a největší radostí pro děti byla
nastříkaná hasicí pěna, do které se vrhali nejen po nohách. Podávaly se domácí
bramboráky, klobásy a makrely. Také ve Vésce se kácí májka a to pod vedením členů
SDH Véska. Přítomným nabídli vaječnou smaženici a uspořádali turnaj ve stolním
fotbale.
Kulturní výbor spolu s vedením obce připravil tradiční Den matek s vítáním občánků.
Letos s opravdu obrovskou účastí. Starostka obce přivítala do našich řad občanů deset
nově narozeným miminek. Hudebně provázela toto příjemné odpoledne Mgr. Alena
Jestřebská se svými žačkami a své taneční a recitační vystoupení i s dárečky pro
maminky si připravily také děti z naší školy.
Školáci s příchodem jarních dnů sbírají pampelišky a vyrábí ve školní družině
pampeliškový med. Černý bez suší na čaj a z části vyrábí bezinkový sirup. S nadšením
si vyrobili před vchodem do školy bylinkovou zahrádku.
Naší obec reprezentují na světové úrovni dvě naše občanky. Za mažoretky Vítkov
vystupují na evropských soutěžích a umisťují se úspěšně na prvních třech místech
Tereza Škutová z Vésky a Marcela Křížová z Heřmanic.

Červen
Měsíc červen je ve znamení studeného počasí, doprovázeného silnými větry a velkými
průtržemi deště. Konec měsíce je neobvykle chladný, rtuť teploměru nevyskočí na víc
jak 12 stupňů Celsia.
Pro zemědělce začínají žně, dřív než byli v předchozích letech zvyklí.
Letošní Vésčanské lávky Spolku žen se zúčastnily tři družstva a to soutěžící tým
z Heřmanic, Vésky a Vlkovic. Téma soutěží a celého odpoledne bylo „Cesta kolem
Vésky za čtyři hodiny“. Vítěznou cenu si odnesli soutěžící z Heřmanic. Foto č. 6
Konec školního roku přináší změny. Neloučíme se nejen s koncem školního roku, ale i
s pedagogickými pracovníky. Paní učitelka Mgr. Hana Kostelníková odchází do
zaslouženého důchodu. Několik let vedla v naší základní škole kroužek flétniček,
doprovázela děti na kytaru a klavír. I pan ředitel Mgr. Kamil Moravec se rozhodl opustit
tento vzdělávací objekt a vedení obce vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele školy.
Foto č. 7
Také mateřská škola v Kamence, kterou navštěvují všechny heřmanické děti
předškolního roku (od 2,5 let do 6 let) prochází pedagogickými změnami. Zakladatelka
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lesní třídy Jana Sikorová odchází a její nástupkyní bude Mgr. Hana Molnarová. Novou
ředitelkou mateřské školy Čtyřlístek je Mgr. Kateřina Žůrková.

Červenec
Na šumavské Kvildě bylo 2. července naměřeno -3,5 stupňů Celsia. Děti čekají na pravé
letní počasí. To přichází až koncem prvního červencového týdne.
V samoobslužné prodejně potravin se mění provozovatel. Do své budovy se vrací
s prodejnou majitel a to společnost Coop – Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně. Do
dnešních dnů zde provozovala prodej firma Hruška.
První červencový víkend patřil tradičně fotbalovému turnaji se spřáteleným fotbalovým
družstvem ze slovenské Oravské Lesné.
Poslední červencový víkend byl naopak v organizaci hasičské soutěže ve Vésce O pohár
starostky obce.

Srpen
Naše obec se letos zúčastnila celostátní soutěže Vesnice roku 2018. Vedení obce spolu
se zástupci spolků, školy a farnosti představili hodnotící komisi naší vesnici ve všech
směrech. Dne 3. 8. bylo ve vítězné obci Úvalno na Bruntálsku slavnostní vyhodnocení
soutěže. Diplom pro naši obec za občanskou pospolitost převzali Miluše Chromková ze
Spolku žen a místostarosta obce Pavel Křenek. Foto č. 8 Při této slavnostní příležitosti
bylo v obecní hospůdce a pod pergolou připraveno pro občany čepované pivo a drobné
pohoštění.
V sobotu 4. 8. uspořádali členové SDH Heřmanice u Oder zábavné odpoledne pro
příznivce Bumber Ball fotbalu.
U příležitosti stého výročí samostatnosti Polska v polské obci Wawal v okresu města
Tomaszow Mazowiecki podepsala starostka obce Heřmanice u Oder Mgr. Vendula
Jarošová s tamním starostou ve středu 15. 8. 2018 dohodu o spolupráci, ve věci
kulturního života, výměny pracovních zkušeností a navázání přátelských vztahů. Na
znamení respektu a úcty obou zemí byla zasazena českými a polskými hasiči společně
s představiteli obou obcí lípa, český národní strom. Celou akci zorganizoval pan
Tomasz Wachon, který je potomek zdejších obyvatel, kteří ve druhé světové válce
uprchli před Němci do Polska. Při hledání svých kořenů navázal jako učitel odborného
hasičského vzdělání spolupráci a přátelské vztahy se sborem dobrovolných hasiči
z Vésky.
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Celý srpen panuje horké letní počasí a stále přetrvává období sucha.

Září
Dne 3. 9. 2019 slavnostně zahajujeme školní rok. Po prázdninách bude naší školu
navštěvovat 15 žáků, z toho čtyři noví prvňáčci. Školáci využívají stále krásného letního
počasí a hned první školní týden vyráží na Chrastavec s papírovými draky na Drakiádu
za humny. Vítr foukal příznivý a draci se po obloze divoce vznášeli.
Foto č. 9
V polovině září byla pro všechny občany připravena akce s názvem Podzimní posezení
pod pergolou. Byla to zároveň poslední akce konaná obcí ve volebním období 20142018. Při této příležitosti jsme si připomenuli sté výročí vzniku samostatného
československého státu. Vedení obce předalo deseti nejstarším občanům obce malý
dárek. V sále kulturního domu se konala soutěž Zavařenina roku. Bylo oceněno šest
nejlepších výrobků. Hosté si mohli prohlédnout historické i současné fotografie obce a
spolků, kroniky obce, propagační materiály a svůj koutek zde měl i včelařský kroužek.
Ve velmi příjemné atmosféře si všichni mohli zazpívat s cimbálovou muzikou
Konopjan. K občerstvení se podávalo čepované pivo a pečené prasátko. Foto č. 10
Dobrovolní hasiči z Heřmanic při příležitosti výročí vzniku ČSR sami vysadili u kaple
sv. Jana Nepomuckého v Heřmanicích národní strom lípu. Dobrovolní hasiči z Vésky
vysadili lípu u rybníka ve Vésce, k této akci pozvali i veřejnost, slavnostním průvodem
došli ke kostelu, kde všichni usedli ke mši, celebrované panem Oldřichem Mášou, který
jako bývalý místní farář přijal pozvání.
Spolek žen letos opět organizuje zájezd, tentokrát na zámek do Milotic. Po cestě
účastníci navštívili konírnu a projeli se drezínou. Na zámku se po komentované
prohlídce mohla děvčata vžít do role princezen tím, že se oblékla do zámeckých
kostýmů. Proběhlo i seznámení s místním kastelánem a známým spisovatelem Evženem
Bočkem, který rád účastnicím podepsal své knihy.
Celý měsíc přetrvává krásné letní počasí.

Říjen
Tento měsíc je ve znamení voleb do zastupitelstva obce. V posledních dvou číslech
měsíčního vydání obecního zpravodaje dostala každá z pěti kandidujících stran v obci
prostor k představení se a k přesvědčení potencionálního voliče dát hlas tomu
správnému. Ne všechny strany využili možnosti říct tímto prostřednictvím, co by jejich
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kandidáti byli schopni a ochotni dobrého obci přinést, kterou cestou by se chtěli dát a
jak naší obec rozvíjet. To se také ukázalo po sečtení všech hlasů a vyhlášení výsledků
voleb. Současné vedení v čele se starostkou Mgr. Vendulou Jarošovou a místostarostou
Pavlem Křenkem obhájilo svou pozici a tito dva kandidáti získali také nejvíce hlasů.
Jejich strana KDU-ČSL získala čtyři mandáty, z celkových sedm, tři strany získali po
jednom mandátu, jedna z kandidujících stran nezískala mandát žádný. Z 266 voličů
z volebního seznamu přišlo odevzdat svůj hlas 208 občanů, což je 78,20 % volební
účast.
Jmenný seznam nově zvolených zastupitelů
Počet hlasů
125
116
84
82
57
57
38

Jméno kandidáta
Mgr. Vendula Jarošová
Pavel Křenek
Iveta Vyvlečková
Šíma Dominik
Emilie Doubková
Petr Sumega
Radek Bosák

Politická přísl.
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP

Navrhující strana
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
NK

Po ustavujícím zasedání, konaném dne 29. 10. 2018, zvolili noví členové zastupitelstva
starostkou obce Mgr. Vendulu Jarošovou a místostarostou Pavla Křenka.

V dolní části obce se realizuje akce „Oprava propustků a několika místních komunikací
po přívalových deštích“. Obec na tuto akci obdržela dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 1 093 641 Kč. Ve veřejné zakázce na výběr nejvýhodnější cenové
nabídky zvítězila firma LUBKAR s. r. o. se sídlem v Jerlochovicích s nabídkou
1 489 594,25 Kč. Oprava se týká kanalizačního propustku u kaple sv. Jana
Nepomuckého, části komunikace k biofarmě, komunikace kolem dolních bytových
domů, komunikace k a za obecní úřad. Tyto cesty byly při květnové přívalové průtrži
deště v roce 2017 značně poničeny. Celkové náklady na tuto velkou investiční akci jsou
vyčísleny v části Přehled hospodaření naší obce v roce 2018.
V obecní hospůdce je třeba vyměnit topení. Vedení obce k tomu tlačí především zákaz
používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, ale také vzhled vstupní chodby do sálu a prostoru
hostince v budově kulturního domu. Starý kotel je nevyhovující, nesplňuje zákonné
podmínky při vytápění, je u vstupu do hostince nevzhledný. Proto se zastupitelé po
několika schůzkách s odborníky rozhodli o odstranění starého kotle, zasypání prostoru
9
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pod kotlem a výměně celé podlahy v chodbě, vložení a obestavění krbové vložky. S tím
souvisí doplnění záložního zdroje, výměna radiátorů a vyvložkování komína. Foto č. 11
Následně se nechal upravit i terén kolem budovy sálu a hostince a kolem obecní
komunitní pergoly. Terén se vyrovnal a uválcoval asfaltovou drtí a kolem budovy se
vykopal nový odvod dešťové vody.
V říjnu začínají opět taneční kurzy pro dospělé pod vedením lektora Martina
Svetlánsky. Letos se kurzu účastní sedm tanečních párů. Taneční kurz se koná na
obecním sále kulturního domu každou středu večer. Konání kurzu a celý provoz
obecního sálu ovšem omezila situace s havárií krbového topného tělesa na sále. Při
jednom ze středečních tanečních večerů se krbová římsa propadla. Vedení obce ihned
informovala řemeslníky kamnáře, kteří krb v roce 2013 stavěli. Po ohledání stavu krbu
bylo zapotřebí zavolat Policii ČR a celou událost nahlásit jako škodu, kterou způsobila
neznámá osoba. Vyšetřením vyšlo najevo, že viníkem je malíř, který prostory sálu v létě
tohoto roku maloval. Přiznal se, že při malování stoupl na římsu, která se propadla a
následně ji neodborně opravil a nic vedení obce nenahlásil. Řemeslníci kamnáři po
znaleckém posudku provedli opravu krbu s náklady v částce 58 tisíc korun. Obec bude
škodu po pachateli vymáhat.

Listopad
Členové sboru dobrovolných hasičů z Vésky uctili na místním hřbitově ve Vésce
památku zesnulých. Hned další víkend byl v jejich režii při konání recesistické hasičské
soutěže „O svatomartinskou husu“. Za příjemného počasí se soutěže zúčastnilo 22
družstev, někteří se k útoku převlékli do vtipných kostýmů.
Děti ze školy venku umisťují ptačí krmítka. Ve škole se pořád něco děje. Pro veřejnost
je připraveno komunitní Martinské posvícení, plné her, soutěží a ochutnávání dobrot.
Školáci navštívili v krásném nově opraveném kostele sv. Josefa ve Fulneku výstavu „O
životě Jana Amose Komenského“.
Koncem měsíce se značně ochlazuje. Objevuje se první sněhový poprašek.
Spolek žen organizuje pro děti lucerničkový pochod do tajemného místa, do skály ve
Vésce. Děti zde hledají poklad, hrají na schovávanou, mohou se ohřát u ohně, teplým
čajem nebo vydatnou kuřecí polévkou.
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Prosinec
Mikulášská nadílka se z důvodu oprav krbu na obecním sále letos koná v kostele ve
Vésce. V úvodním slovu představil místostarosta obce Pavel Křenek program sobotního
mikulášského podvečera. Rodina Ovčáčíkova zahrála poutavou scénku o svatém
Mikuláši. Ve velice příjemné atmosféře rozdal Mikuláš s andělem všem přítomným
dětem balíčky dobrot a ovoce. Poté se všichni přesunuli na náves a se zapálenými
prskavkami přihlíželi slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku. Na výletní zahradě
se rozléval čaj a svařák. Foto č. 12
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce na rok 2019. Na posledním zasedání
tohoto roku se mimo jiné projednávalo i navýšení ceny za pronájem pozemků, které
občané užívají jako zahrady/zahrádky a to dle znaleckého posudku na 5 Kč/m2.
Uplynul rok, co se bytový dům č. p. 68 a 69 vytápí novým způsobem a to tepelným
čerpadlem (pozn. o celé realizaci Revitalizace bytového domu je podrobný popis
v Kronice obce Heřmanice u Oder roku 2017). Náklady na vytápění za roční topnou
sezonu vychází na jeden byt 6.000 Kč. Obyvatelé domu jsou velice spokojeni, jak
s náklady, tak s činností tepelného čerpadla. Během prvních měsíců dokonce topili na
vyšší tarif za elektrickou energii, až po měsíci lednu došlo k vyjednání nižší ceny a to 1
Kč za 1 kWh za oba tarify, vysoký i nízký. Všechny byty lze za jakéhokoliv zimního
počasí vytopit na 26 stupňů Celsia. Jen okrajní střešní obecní byty bojují s nižší teplotou
v interiéru bytu a to především při silných nárazových větrech. Je zapotřebí utěsnit okna
a zateplit tyto střešní prostory. Obec bude muset v příštím roce vynaložit opět větší
finanční náklady na zajištění dobrých podmínek bydlení. Na poslední schůzi
společenství vlastníků si vlastníci odsouhlasili celkovou rekonstrukci společných
sklepních prostor. S opravami se začíná v prosinci, celkové náklady se vyšplhali na 200
tis. Kč.
Sněhu jsme se do posledního prosincového dne nedočkali.
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Obyvatelstvo – pohyb a změny obyvatelstva
K 1. 1. 2018 žije v obci 335 obyvatel.
V roce 2018 se v Heřmanicích u Oder narodily tyto děti:
•

Gabryš Tadeáš

•

Šíma Jáchym

•

Svoboda Martin

•

Rőhrichová Alice

V roce 2018 se do Heřmanic u Oder přistěhovali:
•

Michálek Daniel – Heřmanice u Oder č. p. 17

V roce 2018 se z Heřmanic u Oder odstěhovali:
•

Kalická Bohuslava, z čísla popisného 47/1 (obecní byt)

•

Duda Jaroslav, z čísla popisného 47 (ohlašovna)

•

Martečková Ludmila, provdaná Sommerová (odstěhování při sňatku)

V roce 2018 nás navždy opustili tito občané:
•

Veselý Miroslav, 23. 12. 2018, nedožitých 72 let

•

Sumega Ján, 10. 6. 2018, 70 let

•

Černý Stanislav, 3. 10. 2018, 61 let

•

Fegler Lukáš, 16. 4. 2018, 38 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.
Údaje o pohybu a změnách obyvatelstva jsou uváděny dle nařízení Evropského
parlamenty a Rady EU – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

K 31. 12. 2018 žije v obci 333 obyvatel, z toho 156 žen a 177 mužů.
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Hospodaření obce – majetkoprávní úkony – nákup a pořízení
Obec hospodaří se 7,5 milionovým rozpočtem. Má hospodářskou činnost a to provoz
obecní hospůdky. Obec je plátce DPH v ekonomické činnosti (provoz obecní hospůdky
a lesní hospodářství).
Kromě provozních, povinných a běžných udržovacích prací, servisů, revizí a služeb na
chod obce byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky na:
•

Údržba veřejného osvětlení 96.717 Kč

•

Práce a hospodaření v obecních lesích 627.220 Kč

•

Geometrické zaměření pozemků v obci 34. 860 Kč

•

Opravy v obecních bytech, výměny spotřebičů, doplnění radiátorů 40.592 Kč

•

Opravy prostorů obecního úřadu a chodby 207.939 Kč

•

Oplocení výletní zahrady Véska 119.481 Kč

•

Oplocení školní zahrady 40.363 Kč

•

Výmalba základní školy 26.457 Kč

•

Opravy sálu KD – oprava garnýžové lišty na oponu, výmalba, výměna vstupních
dveří, opravy nábytkové sestavy 48.614 Kč

•

Oprava obecní cesty (směr Dolejší Kunčice) 138.312 Kč

•

Úprava terénu kolem budovy kulturního domu – asfaltový recyklát, výkopové a
zemní práce, drenáže a napojení svodů kolem budovy, stavební materiál 89.161
Kč

•

Zatrubnění otevřeného koryta (2018) – náklady související s kolaudací 7.110 Kč,
zařazeno do majetku obce jako zkolaudovaná stavba v pořizovací ceně 117 tis.

•

Oprava propustku a několika místních komunikací v obci po přívalových deštích
– projektová dokumentace, technický dozor, stavební práce 1 828 519 Kč (z
části hrazeno z dotace 1 093 tis.)

•

Výměna topného tělesa v hostinci – krb 50.000 Kč (záloha, dofakturováno
v roce 2019)

•

Oprava komínového průduchu v hostinci 19.997 Kč

•

Zapojení topení a krbové tělesa v hostinci 41.931 Kč

•

Oprava podlahy, stěn a stropu chodby v hostinci 46.473 Kč

•

Zapojení svítidla na kulečník, vývěsní tabule, oprava laviček 11.123 Kč
13
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Informace k jedné z největších investičních akcí obce za poslední roky – Oprava
propustku a několika místních komunikací v obci po přívalových deštích
V květnu 2017 po velkých přívalových deštích bylo vynaloženo na nutnou opravu
poničené kanalizace a částí komunikací k uvedení do provozuschopného stavu 447 026
Kč - opravy kanalizace, oprava přemostění, vypracování projektové dokumentace
opravy kanalizace, vypracování projektové dokumentace opravy komunikace,
monitoring.
Po podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, po schválení dotace a
výběrovém řízení na stavební firmu bylo na podzim 2018 započato s pracemi. Celkové
náklady ke dni 31. 12. 2018 činí 1 825 519 Kč. V roce 2019 bude ještě zapotřebí uhradit
stavební firmě vícepráce 445 tis. Kč, a náklady na dotační management ve výši
15.000 Kč. Celkové náklady na tuto akci činí 2 732 550 Kč. Obec obdržela na tuto akci
dotaci ve výši 1.093.641 Kč.

Odpadové hospodářství v obci Heřmanice u Oder 2018
Náklady obce na svoz a likvidaci odpadu:
biologický odpad 12.696 Kč
směsný komunální odpad 98.795 Kč
tříděný papír 3.680 Kč
tříděný plast 41.211 Kč
tříděné sklo 5.665 Kč
nebezpečný odpad 23.993 Kč
velkoobjemový odpad 49.707 Kč
Celkem: 235.747 Kč

Příjem poplatků od občanů za vývoz popelnic činí 115.920 Kč.
Obec obdržela odměny za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a. s. 53.067 Kč.
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Vedení obce uspělo se žádostmi o dotace na tyto projekty a akce:
•

neinvestiční účelová dotace na výdaje jednotek JPO-V, z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, poskytovaná obcím
prostřednictvím krajů, ve výši 4.900 Kč, určena na školení členů

•

dotace na hospodaření v lesích, ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
zemědělství, na účel obnovy, zajištění a výchovy lesních porostů, ve výši
117.450 Kč

•

dotace

na

odborné

ošetření

památného

stromu

lípy

ve

Vésce,

poskytovatel Ministerstvo zemědělství, z Programu péče o krajinu v roce 2018,
ve výši 25.047 Kč
•

investiční účelová dotace na akci Oprava propustků a několika místních
komunikací po přívalových deštích, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj,
z Programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, ve
výši 1.093.641 Kč

Obec Heřmanice u Oder poskytla v roce 2018 na základě veřejnoprávních smluv,
schválených zastupitelstvem obce tyto účelové dotace:
•

30.000 Kč TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na provozní náklady

•

10.000 Kč TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na fotbalový turnaj

•

10.000 Kč TJ Rozkvět Heřmanice u Oder na dresy a pořadatelské vesty

•

10.000 Kč Spolku žen na pořádání akce Dětský den

•

10.000 Kč Spolku žen na pořádání akce Vésčanská lávka

•

10.000 Kč SDH Véska na provozní náklady

•

10.000 Kč SDH Véska na obleky pro členy SDH k reprezentaci sboru

•

6. 552 Kč SDH Heřmanice u Oder na nákup hadic a pronájem haly - sdružování
občanů pro sport
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Významné události roku 2018 v České republice
•

Rok 2018 má v historii našeho státu určitou symboliku. Osud naší země
ovlivnily roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Česká města, obce, média a tisk
připomínají a přibližují události těchto let oslavami, vzpomínkovými akty,
výsadbou památného stromu lípy, kulturními programy, reportážemi aj.

•

12. a 13. ledna se koná přímá volba prezidenta. V prvním kole uspěli Miloš
Zeman (38,56 %) a Jiří Drahoš (26,6 %). Volby se zúčastnilo 61,92 % voličů.

•

26. a 27. ledna byl zvolen prezidentem republiky Miloš Zeman s 51,36 % hlasů.

•

Mladá snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká získala dvě zlaté medaile
v zimních olympijských hrách, stala se tak druhou olympioničkou v historii,
která získala zlaté medaile ve dvou různých sportech a vůbec první ženou, které
se to podařilo na jedněch zimních olympijských hrách.

•

Tisíce lidí v březnu demonstrovalo proti zvolení komunistického poslance
Zdeňka Ondráčka do

čela komise pro kontrolu Generální inspekce

bezpečnostních sborů. Součástí demonstrace byly i protesty proti současnému
premiérovi v demisi Andreji Babišovi.
•

Známé sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších roztálo o měsíc dřív než je
tomu zvykem. Zapříčinili to vysoké jarní teploty a méně nakumulovaného
sněhu.

•

Česká televize zahájila digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2.

•

Od prvního července začínají úřady vydávat povinně a bezplatně elektronické
občanské průkazy s čipem, dle podmínek nařízení Evropské unie.

•

5. a 6. října se konají volby do zastupitelstev obcí, v některých okrscích také
první kolo voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb se koná 12. a 13. října.

•

27. října byla po generální rekonstrukci, která trvala 42 měsíců, otevřena budova
Národního muzea v Praze. Rekonstrukce této národní kulturní památky je
jednou z největších a nejsložitějších v historii naší republiky.

•

28. října oslavuje celá republika 100 let vzniku Československa

•

Na seznam UNESCO – díla ústního a nehmotného dědictví lidstva byl zapsán
modrotisk – tradiční technika potisku textilií modré barvy s bílými vzory
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Významné události roku 2018 v zahraničí
•

V únoru probíhají 23. olympijské hry v japonském Pchjongčchangu.

•

Na Slovensku byl zastřelen investigativní mladý novinář Ján Kuciak a jeho
přítelkyně, za objednanou vraždu bylo obviněno hned několik lidí, vražda
rozpoutala několik protestních akcí a shromáždění proti aktuální politické situaci
na Slovensku.

•

USA, Spojené království a Francie provedly letecký útok na Sýrii, jako odplatu
za chemický útok, který Sýrie popírá.

•

Byl otevřen Krymský most pro osobní silniční dopravu.

•

V květnu se žení britský princ Harry s Meghan Markle.

•

V Evropské unii vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(tzv. GDPR)

•

Kanada se stala první zemí skupiny G7, která plně legalizovala rekreační užívání
grogy marihuana.

•

V Saudské Arábii umožnili ženám řídit auto.

•

Řecko zachvátily rozsáhlé požáry.

•

27. července se lidem naskytla možnost sledovat nejdelší pozorovatelné zatmění
měsíce v 21. století, které trvalo 1 hodinu, 43 minut a 34 vteřin.

•

V Italském Janově se zřítil dálniční most, zemřelo 35 lidí.

•

Kontinenty zasahují tsunami, hurikány a zemětřesení.

•

Raketa Ariane 5 vynesla sondu na cestu k Merkuru.
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Fotodokumentace

Foto č. 1 Masopustní průvod

Foto č. 2 Lednové hry Spolku žen
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Foto č. 3 Maškarní ples

Foto č. 4 Pletení tatarů v hasičské zbrojnici ve Vésce
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Foto č. 5 Heřmancup 2018
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Foto č. 6 Vésčanská lávka – soutěžní tým z Heřmanic

Foto č. 7 Závěr školního roku ZŠ Heřmanice u Oder

21

Kronika obce Heřmanice u Oder roku 2018
Foto č. 8 Diplom Vesnice roku 2018
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Foto č. 9 Drakiáda ZŠ Heřmanice u Oder

Foto č. 10 Podzimní posezení pod pergolou
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Foto č. 11 Nové topné těleso k vytápění hostince

24

Kronika obce Heřmanice u Oder roku 2018

Foto č. 12 Mikulášská nadílka a rozsvěcování vánočního stromu ve Vésce
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