OBECNÍ ZPRAVODAJ
HEŘMANICE U ODER

Březen 2020

Obecní zpravodaj

březen 2020

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Heřmanice u Oder ze dne 24. 2. 2020
Přítomni členové zastupitelstva obce:
Mgr. Vendula Jarošová, Pavel Křenek, Dominik Šíma, Emilie
Doubková, Iveta Vyvlečková, Radek Bosák, Petr Sumega
Hosté: Miroslava Michálková Šálková, Martin Pavlík, Marek
Ambrož, Jaromír Tomaštík
1. Starostka obce Mgr. Vendula Jarošová zahájila 12. veřejné
zasedání Zastupitelstva obce v 17:00, přivítala přítomné
zastupitele a hosty. Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v počtu 7
členů bylo usnášení schopné a schválilo program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
2. Ověřovateli zápisu a usnesení byli navrženi Radek Bosák a
Dominik Šíma, zapisovatelem Silvie Mičková.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
3. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 11. zasedání ZO.
Starostka informovala zastupitele o průběžném plnění
jednotlivých úkolů. ZO bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0
4. Program byl doplněn o body k projednání: každý doplněný
bod programu se musí zvlášť schválit, aby se jím ZO dále
zabývalo.
» Žádost o projednání připojení se ke kampani Vlajka pro
Tibet.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
» Informace o možnosti pronájmu obecních pozemků v k. ú.
Véska u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
5. ZO bere na vědomí Zprávu o ročním hospodaření v Obecní
hospůdce za rok 2019. Zastupitelé provoz Obecní hospůdky
podporují, je to služba občanům.
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Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
6. ZO bere na vědomí Závěrečnou zprávu o provedení roční
inventarizace majetku obce Heřmanice u Oder za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
7. Pan Tomaštík Jaromír, jednatel společnosti a předseda
organizačního výboru rally představil společnost i plánovanou
trasu rychlostní zkoušky, která byla plánovaná na 8. 8. 2020.
Trasa by měla začínat v Heřmánkách a končit ve Vlkovicích.
Vedla by přes dolní část Heřmanic u Oder směrem na Vítovku.
Zastupitelé se shodli, že celá akce je nebezpečná a žádné
pojištění akce v jakékoli výši nenahradí zranění či úmrtí.
Nesouhlasně se rovněž vyjádřili přítomni občané obce. ZO po
projednání neschvaluje povolení rychlostní zkoušky při
motoristickém podniku pod názvem Rally Fulnek .
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0.
8. Zastupitelé projednali žádost pana Romana Froňka z Hooby
rally sprint. Hobby rally sprint měli záměr pořádat závod ze
Slezských Vlkovic směrem do Heřmanic. Cíl by byl na začátku
obce směrem od Vítovky. Příjezdová trasa pro závodníky by
vedla směrem od Heřmánek. Auta by se v obci pohybovala.
Zastupitelé se shodli, že celá akce je nebezpečná, navíc v místě
cíle jsou ohrady se zvířaty. Nesouhlasně se vyjádřili i přítomni
hosté. ZO po projednání neschvaluje závod Hobby rally sprint
plánovaný na 30. 5. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0.
9. ZO po projednání schvaluje nabídku manželů P. a R.K.
pozemku parc. č. 109/2 v k. ú. Heřmanice u Oder ke koupi
z titulu předkupního práva na základě podmínek Kupní smlouvy
ze dne 27. 10. 2014, v souladu s Čl. V - Předkupní právo včetně
úhrady za podíl na geometrickém plánu a Územní studii
Heřmanice u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
10. ZO po projednání schvaluje nabídku pana L. N.pozemku
parc. č. 109/4 v k. ú. Heřmanice u Oder ke koupi z titulu
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předkupního práva na základě podmínek Kupní smlouvy ze dne
27. 10. 2014, v souladu s Čl. V - Předkupní právo včetně úhrady
za podíl na geometrickém plánu a Územní studii Heřmanice u
Oder.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
11. Zastupitelé projednali s panem Markem Ambrožem
možnosti opravy TJ šaten včetně projektů. Byla domluvena
schůzka na místě samém ve čtvrtek 5. 3. 2020 v 16,00. hod. Bylo
projednáno rovněž topení v Obecní hospůdce. ZO bere na
vědomí
Informace
k rekonstrukci
elektroinstalace
a
vodoinstalace na šatnách TJ.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
12. Obec se kampaně zúčastňuje již 6 rokem. Jedná se o
symbolickou podporu malému národu, který má podobně jako
naše země před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním
režimem a okupací. ZO po projednání schvaluje Žádost o
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 1 (Doubková). Zdrželi se
1(Křenek).
13. Místostarosta přednesl možnost pronájmů dvou obecních
pozemků v k. ú. Véska u Oder. Pozemky jsou zarostlé, je nutné
provést prořezávky. Byla domluvena schůzka zastupitelů na
místě samém v neděli 1.3. 2020 v 9,00 hod. ZO bere na vědomí
Informace o možnosti pronájmu obecních pozemků parc. č.
155/2 a 403/1 v k. ú. Véska u Oder.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
14. Diskuse:
 Starostka obce informovala zastupitele o objednávce
obce Heřmanice u Oder 20 ks knih Slezské hrady a
zámky z nebe. Obec bude mít v knize prezentaci včetně
leteckého snímku.
 Starostka obce informovala zastupitele o odeslaných
dotačních žádostech a o zpracovaném Mykologickém
průzkumu na heřmanickou hasičskou zbrojnici.
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Paní Doubková se nabídla, že vymaluje autobusovou
zastávku ve Vésce.

Závěr: Nebylo žádných jiných dotazů a připomínek. Starostka
obce poděkovala zastupitelům za účast. Zasedání bylo
ukončeno v 19:08 hod.
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Heřmanice u
Oder ze dne 24. 2. 2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
SCHVALUJE:
1. Program jednání z 12. zasedání ZO.
2. Ověřovatele zápisu a usnesení: Bosák Radek, Dominik
Šíma.
Zapisovatel: Silvie Míčková.
3. Doplnění programu k projednání o body usnesení č. 6,
13.
4. Nabídku ke koupi pozemku parc. č. 109/2 v k. ú.
Heřmanice u Oder z titulu předkupního práva na základě
podmínek Kupní smlouvy ze dne 27. 10. 2014 včetně
úhrady podílu na geometrickém plánu a Územní studii.
5. Nabídku ke koupi pozemku parc. č. 109/4 v k. ú.
Heřmanice u Oder z titulu předkupního práva na základě
podmínek Kupní smlouvy ze dne 27. 10. 2014 včetně
úhrady podílu na geometrickém plánu a Územní studii.
6. Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
NESCHVALUJE:
7. Povolení rychlostní zkoušky při motoristickém podniku
pod názvem Rally Fulnek dne 8. 8. 2020.
8. Závod Hobby rally sprint dne 30. 5. 2020.
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BERE NA VĚDOMÍ:
9. Kontrolu plnění usnesení z 11. veřejného zasedání ZO.
10. Zprávu o ročním hospodaření v Obecní hospůdce za rok
2019.
11. Závěrečnou zprávu o provedení roční inventarizace
majetku obce Heřmanice u Oder.
12. Informace
k rekonstrukci
elektroinstalace
a
vodoinstalace na šatnách TJ.
13. Informace o možnosti pronájmu obecních pozemků parc.
č. 155/2 a 403/1 v k. ú. Véska u Oder.
14. Připomínky z diskuse.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

 V sobotu 14. 3. 2020 se bude konat Dětský maškarní ples.
 Zastupitelstvo obce Heřmanice u Oder je plánováno na pondělí 23. 3.
2020.
 Ve středu 25. 3. 2020 se koná sbírka Diakonie Broumov na OÚ.
 Poplatky za psa na rok 2020 jsou splatné do 31. 3. 2020.
 V úterý 21. 4. 2020 v 15,00 bude probíhat Zápis do 1. třídy ZŠ Heřmanice
u Oder.
 V sobotu 9. 5. 2020 se bude konat svoz Velkoobjemového odpadu.
 V sobotu 16. 5. 2020 se bude konat Den matek a vítání občánků.

Svoz plastových pytlů v roce 2020 vždy v úterý:
25.2., 24.3., 21.4., 19.5., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 17.11.,
29.12.

Velkoobjemový odpad v roce 2020 v sobotu:
9. 5., 14.11.

6

Obecní zpravodaj

březen 2020

Mikroregion Odersko rozšiřuje nabídku služeb pro své
členské obce
Od 1. ledna 2020 Mikroregion Odersko realizuje projekt
zaměřený na posílení strategického řízení a plánování v
rámci území Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím
zpracování strategických a analytických dokumentů.
Mikroregion Odersko během let 2020 a 2021 zpracuje obcím,
které o to projevily zájem, strategické a analytické dokumenty,
jako jsou rozvojové plány obcí a mikroregionu jako celku, audity
implementace evropského nařízení – GDPR a také podrobné
evidence obecního majetku, tedy tzv. pasporty, které pomohou
získat obcím přehled o jejich majetku včetně jeho technického
7
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stavu. Tyto informace obcím pomohou v majetkoprávních
otázkách, určování investičních či údržbových záměrů a priorit.
Tento projekt s názvem Efektivní veřejná správa v Mikroregionu
Odersko byl podpořen v rámci Operačního programu
zaměstnanost a získal dotaci ve výši 4.675.187,5 Kč. Celkové
předpokládané náklady činí 4.921.250 Kč.
Mikroregion Odersko i nadále pro své členské obce zajišťuje
služby v oblastech veřejné správy, školství, cestovního ruchu,
projektového řízení a poradenství či veřejných zakázek. Slouží
jako sdílená administrativní kapacita, pro menší členské obce a
zároveň jako pojící článek v oblastech možných společných
postupů.
Mezi nejčastěji využívané služby patří dotační poradenství
včetně vypracování žádostí o dotace či administrace projektů a
veřejných zakázek. V roce 2019 Mikroregion Odersko zpracoval
14 žádostí o dotaci na individuální projekty členských obcí a
společné projekty mikroregionu v celkové výši 36 mil. Kč.
Do Mikroregionu Odersko patří obce Heřmanice u Oder,
Heřmánky, Jakubčovice n/O, Jeseník n/O, Kunín, Luboměř,
Mankovice, Odry, Spálov a Vražné.
Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu Odersko
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Masopust 2020

V sobotu 22. 2. 2020 v 9,00 hodin vyrazil
heřmanický masopustní průvod plný
krásných masek. Bylo větrno a zima, ale
náladu to nikomu nezkazilo. Průvod byl
všude štědře a mile uvítán. Muzika hrála po
celou dobu , a to i přesto, že jsme letos byli
bez harmonikáře. Je nutné pochválit
zvláště naši mladší generaci, která i letos
v průvodu ukázala, že zná texty a zpívat
umí.
Můžeme na
ně být skutečně hrdí!!!
A komu bylo v té zimě opravdu
horko, ten si zaplaval… :-D
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Příjmy:
Prodalo se rekordních 107 kusů vstupenek po 80,- Kč - 8.560,Kč. Masky a vystupující měli vstup zdarma.
Prodalo se rekordních 3.244 kusů narolovaných lístečků do
tomboly po 5,- Kč - 16.220,- Kč.
V masopustním průvodu lidé darovali rovněž
rekordních 5.882,- Kč - děkujeme sličné
policistce, která měla kasičku na starost !!!
Guláše se prodalo málo - pouze za 951,- Kč.
Porce stála 70,- Kč. Za tringelty děkujeme
:-).
Na drincích, kterých se prodalo 19 kusů, se
vydělalo 928,- Kč.
Výdaje:
Kapela Multisins stála 8.800 Kč.
Maso a koření do guláše 3.043,- Kč.
Chleba 122,-Kč.
Ingredience na míchání drinků 1.865 Kč. Co se nevypilo, dalo se
do Obecní hospůdky.
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Nákup tomboly 4.255,- Kč - zbytek cen byly dary od občanů a
sponzorů.
Půjčovné, nákup masek a rekvizit do programu 3.021,- Kč.
Tržba v Obecní hospůdce a barovém koutku byla taky veliká
30.000,- Kč. (Jedná se pouze o příjem za akci, není to čistý zisk
po odečtení nákupu zboží. )
Je nutné podotknout, že jsme masopustními příjmy v podstatě
pokryli ztrátu z Obecního plesu.
Nejsou ještě vyúčtovány položky za náklady za cestovné a za dar
za půjčení kostýmu z osobní sbírky.
Všichni vystupující v programu, prodávající v baru a výpomoc v
hospůdce pracovali zdarma. Na výdej guláše se zapojily i paní
učitelky ze školy, protože nám chyběly ruce.
Všem velice děkujeme, byli jste skvělí:-).
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Informace k obchodu v naší obci
V měsíci listopadu 2019 obec Heřmanice u Oder obdržela od
Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně informaci o finanční
ztrátovosti místní prodejny s požadavkem o měsíční finanční
podporu ve výši 30.100,- Kč počínaje 1. 1. 2020. Zastupitelstvo
tuto možnost vzhledem k výši požadované částky nepodpořilo a
prodejna byla k 31. 12. 2019 uzavřena.
Obci byla Jednotou nemovitost nabídnuta k odkoupení za cenu
1.035.000,- Kč dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce
odkoupení budovy schválilo, a to včetně vnitřního vybavení v
ceně 205.020,- Kč bez DPH.
Záměr je financován úvěrem z České spořitelny ve výši
1.300.000,- Kč se splatností 5 let.
V současné době obec řeší pronájem budovy za účelem zajištění
obchodní obslužnosti.
Budova byla postavena v akci Z za pomoci místních občanů
v roce 1977 a obchod zde fungoval až do letošní zimy. Pevně
věříme, že obchod obnovíme.
Nabízíme pár vzpomínkových fotografií z doby otevření v roce
1977 ze sbírky pana V. Feglera.
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Šikovné heřmanické ručičky
Když se nemůže pracovat na zahrádce, pracuje se v dílně.
Takovéhle krásné domečky pro hmyz a čmeláky vyrobil pan
Třeštík.
No, není to nádhera?
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Zprávičky z naší místní školičky
Plavecký výcvik
Od 5. 2. 2020 nám začal
plavecký výcvik v plavecké
škole LAGUNA v Novém
Jičíně.
Ukázka výcviku psa
Ukázka výcviku psa. 7.2. nás
navštívila Miriam Strnadlová
se svou cvičenou fenkou Miou
a společně nám předvedly
krátké vystoupení. Nejvíce se
nám líbila masáž srdce, kterou
si holky vybojovaly 1.místo na
Hafiádě 2019.
Recitační soutěž
Školní kolo recitační
soutěže se u nás
uskutečnilo v pátek
14.2.2020,
byli
vyhodnoceni
dva
vítězové, za I. třídu
Lucie Přikrylová a
za II. třídu Jirka
Pavlík. Všichni se
soutěže zúčastnili s
velkým nadšením a
bylo velmi těžké
vybrat vítěze.
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Abeceda peněz
18.2. ABECEDA PENĚZ s Českou spořitelnou. Naše škola se
společně se ZŠ
Jakubčovice
nad
Odrou zapojila do
projektu
České
spořitelny
zaměřeného
na
finanční gramotnost
dětí. Zahájili jsme
projekt prohlídkou
spořitelny v Odrách
a besedou. Získali
jsme finanční obnos
a naším úkolem je
jej rozmnožit na
prodejním
jarmarku,
který
proběhne v květnu.
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Návštěva technického muzea v Ostravě
Dne19.2.2020 jsme se
spolu s MŠ Kamenka
Čtyřlístek
a
ZŠ
Jakubčovice
nad
Odrou vypravili poznat
Svět Techniky do
Ostravy. Čekaly nás
dva
výukové
programy. Školáci se
ponořili do tématu
geometrie v přírodě i v lidské tvorbě. Školkáčci zase do světa
barev. Následovala návštěva interaktivní expozice, kde si děti na
nejroztodivnějších exponátech vyzkoušely, jak funguje náš svět.
Doporučujeme i pro rodinný výlet!
Divadlo loutek Ostrava
V pondělí 24.2. jsme
navštívili DIVADLO
LOUTEK v Ostravě,
viděli jsme představení
Muminci: Čarodějův
klobouk.
Největším
překvapením
byl
čaroděj, který, jak se
nakonec ukázalo, nebyl
vůbec zlý, ale naopak
plnil každému jeho
přání.
Knihovna ve Fulneku
Ve středu 26.2.2020
jsme byli na besedě v
knihovně ve Fulneku, v
19
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nově
zrekonstruovaném
Knurrově paláci. Učili jsme se
vyhledávat knihy, ve kterých
jsme si pak četli a úplně jsme
zapomněli na čas.

Učitelé ZŠ

Zprávičky z mateřské školky Kamenka
Únor bílý, pole sílí... letošní zima sněhu moc nepřála, ale ve
školce dokážeme využít každý centimetr k bobování nebo
lopatování. V únoru se rovněž konají masopustní průvody a
karnevaly. My ve školce jsme dne 13 .2. prožili společně s dětmi
krásný maškarní bál. Masky byly různé od princezny, ovečky,
berušky, rytíře, upíra, ledové královny, indiána, policistu až po
čajový pytlík. O čarovný program se nám postarala p. učitelka
Kamila v přestrojení za kouzelníka. Své kouzlo měl také
maškarní fotokoutek s rekvizitami. S dětmi jsme si zatancovali,
zazpívali, zahráli hry. Děkujeme rodičům za přípravu pohoštění
a krásné masky pro děti.
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Dne 19.2. jsme ve spolupráci se ZŠ Heřmanice u Oder a ZŠ
Jakubčovice navštívili Svět techniky v Ostravě. Kde jsme si
zahráli na chemiky, vyzkoušeli míchání barev, práci s pipetou a
vybarvovali obrázky podle písniček. Nakonec jsme si mohli
vyzkoušet v malém světě techniky postavit zeď, podojit krávu,
zaskákat na trampolíně, hrát na bicí a projít třeba čarolesem.
Výlet se dětem velice líbil a my děkujeme ZŠ Heřmanice za milé
pozvání.
A ještě dobrá zpráva na závěr, MŠ Kamenka má od září
školního roku 2020/2021 navýšenou kapacitu o 8 míst pro
nové děti. V dubnu nás můžete navštívit ve dnech otevřených
dveří a v květnu se na vás budeme těšit u zápisu, ať už do duhové
21
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nebo lesní třídy. V případě zájmu, nás můžete navštívit kdykoli,
po telefonické domluvě. Vzhledem k odcházejícím školákům,
věřím, že své místo ve školce zde najde každý.

Petra, Jana, Kamila
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V měsíci březnu
oslaví svá životní jubilea tito naši občané:

Peňáková Ludmila
Vašková Alena
Zimmerová Jiřina

Žádáme občany, kteří nechtějí být jmenovitě uváděni v této rubrice životních
jubileí, aby se s tímto požadavkem obrátili na Obecní úřad.
Děkujeme.
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Obec Heřmanice u Oder, v počtu 60 ks
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