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Jmenuji se Daniela Špundová a v obci Heřmanice u Oder bydlím od narození.
Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu a Hotelovou školu v Opavě, obor Řízení a
rozvoj regionální turistiky. Od roku 2008 pracuji jako ekonomický pracovník na
obecním úřadě naší obce. Funkci kronikáře obce Heřmanice u Oder se věnuji od roku
2015.
LEDEN
S příchodem nového roku se v naší obci již tradičně začíná s přípravou obecního plesu.
Desátý lednový den se na sále kulturního domu rozezněly tóny hudební kapely Martin
Láska band. Na programu této příjemné společenské události je vždy velmi bohatá
tombola, plná pěkných a hodnotných cen, o kterou hosté projevují velký zájem. Dveře
sálu se většinou zavírají v brzkých ranních hodinách po odchodu posledních
tanečníků, což svědčí o tom, že se zúčastnění velmi dobře bavili.
Koledníci v letošní Tříkrálové sbírce odevzdali Charitě Odry 8 390 Kč. Do bílých
plášťů se za krále převlékly děti, které na obchůzce vesnicí doprovázela vždy dospělá
osoba. Foto č.1
Na konci roku 2019 byla uzavřena prodejna potravin a základního zboží, kterou
provozovalo družstvo Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, a to z důvodu
dlouhodobé finanční ztrátovosti. Vedení obce a celé zastupitelstvo řeší a zjišťuje, jak
s touto nepříjemnou situací naložit, a jak zajistit prodej alespoň základních potravin
pro místní občany. O uzavření obchodu se zajímá i televize a přijíždí do obce natočit
krátkou reportáž, která je odvysílána ve večerním zpravodajském pořadu. Spotřební
družstvo Jednota nabízí nemovitost k prodeji za 1 035 000 Kč dle znaleckého posudku
a starostka obce hledá možnosti získání úvěru u bankovních institucí ke koupi této
budovy. Takovou finanční částku není obec schopna pokrýt ze svých vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání ze dne 27. ledna 2020 schvaluje Smlouvu o
úvěru mezi obcí a Českou spořitelnou a. s. ve výši 1 300 000 Kč, se splatností 5 let
s fixní úrokovou sazbou 2,09 %, na financování koupě pozemku a budovy obchodu č.
p. 54. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostku obce k podpisu
Kupní smlouvy uzavřenou mezi obcí a Jednotou, spotřební družstvo v Hodoníně na
koupi pozemku a stavby č. p. 54 v částce 1 035 000 Kč, spolu s vnitřním vybavením
obchodu, jako jsou regály, pulty, chladící boxy apod. v částce 250 000 Kč.
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Vedení obce má za úkol zajistit pronájem těchto prostor za účelem zajištění obchodní
obslužnosti. Do obce s tak malým počtem obyvatelstva, tzn. s malou tržní silou, se
žádný poskytovatel služby prodeje potravin ale bohužel nehrne.
Obec poskytla farnosti Véska finanční dar ve výši 80 000 Kč na zhotovení mříže do
vstupního prostoru kostela ve Vésce k zajištění odvětrávání vlhkosti budovy v letním
období. Poskytnutí daru bylo schváleno zastupitelstvem obce.
Základní škola připravila pro děti, které se chystají k zápisu a v září do první třídy,
Školičku pro předškoláky. Předškoláci si tak mohou vyzkoušet školu, seznámit se
s prostředím a s paní učitelkou.
ÚNOR
Již je zvykem, že únor je měsícem příprav, organizace a zkoušení zábavného programu
na masopustní veselici. Poslední sobota před popeleční středou je v režii tohoto veselí.
Za silného chladného větru prochází vesnicí průchod masopustních maškar, v čele
s Laufrem, medvědem, kominíkem, myslivcem a dalšími veselými, barevnými a
pohádkovými postavami. Foto č. 2 Večer na sále kulturního domu začalo pochovávání
basy, jako první se představili hostům místní občané s nacvičeným vystoupením na
téma populární televizní show Tvoje tvář má známy hlas. Letos se vystupujícím
opravdu povedlo dokonale napodobit kostýmy a rekvizity.
Základní škola spolu se Základní školou v Jakubčovicích nad Odrou a Mateřskou
školou Čtyřlístek v Kamence uspořádala společný výlet s návštěvou Technického
muzea v Ostravě – Svět techniky. Pro školáky zde byly připraveny dva výukové
programy.
Z médií se celému světu dává na vědomí, že v čínském městě Wu-chan se na přelomu
roku objevil nový typ koronaviru, pojmenovaný Covid 19, rozšířený pravděpodobně z
netopýrů na člověka. Čínské úřady zřídily karanténu v 11 městech, nemoc už ale
nevědomky cestovatelé rychle šíří světem. Vláda naší republiky nabádá české občany,
aby necestovali do zahraničí, především do Itálie, kde se nemoc kvapně šíří, je sezona
lyžování a zimní lyžařská střediska jsou plná návštěvníků z různých koutů světa. Je
období jarních prázdnin a české rodiny i přes upozornění vyjíždějí do Alp na
plánované dovolené.

3

Kronika obce Heřmanice u Oder roku 2020
BŘEZEN
Prvního března byl potvrzen první případ nákazy koronavirem v České republice u
muže z Děčínská, který se s rodinou vrátil z dovolené v italských alpách, odkud se
nemoc šíří velkou rychlostí. V polovině měsíce mají všechny země v Evropě
potvrzené případy nakažení touto chorobou. Objevují se první případy úmrtí na tuto
nemoc, především u starších lidí a lidí s oslabenou imunitou. Všichni, kteří se vrací
z Itálie a Francie musí nastoupit do čtrnáctidenní karantény. Itálie hlásí denně vysoké
počty úmrtí lidí nakažených tímto virem. V naší obci je také jedna rodina v karanténě,
protože se člen rodiny účastnil lyžařského výcviku pořádaného základní školou ve
Vítkově.
Toto vysoce infekční virové onemocnění covid-19 způsobené koronavirem SARSCoV-2 se přenáší z člověka na člověka kapénkami vzdušným přenosem. Může se také
šířit kontaminovaným povrchem. Nejčastěji se projevuje jako chřipka, tedy bolest
kloubu, hlavy, únava, vysoké teploty, suchý kašel, dušnost, typickým příznakem je
dále ztráta čichu a chuti, také průjem a zažívací potíže. Nebezpečná je nemoc pro starší
osoby a seniory. Člověk s těmito symptomy má okamžitě telefonicky kontaktovat
svého ošetřujícího lékaře, který ho objedná na testy k potvrzení či vyloučení viru.
Testy na přítomnosti infekce v těle se provádějí v nemocnicích v odběrových centrech
stěrem z dutiny ústní a z nosohltanu, v některých městech jsou zřízené odběrová místa,
pro zajištění největší bezpečnosti zdravotníků jsou také zřízena odběrová místa,
kterými občan jen projíždí a vzorky jsou mu odebrány přímo z auta.
Za účelem zabránit šíření nemoci se 11. března uzavírají školy. O den později je
z důvodu pandemie vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky, na
třicet dnů. Od 14. března pak nesmí být otevřena restaurační zařízení a maloobchodní
prodejny. O půlnoci z 15. na 16. března jsou uzavřeny státní hranice. Platí zákaz
soukromých i veřejných akcí, zákaz vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních
zařízení. Pro veřejnost jsou nepřístupné i všechny úřady a knihovny. V kostelech se
nesmí konat veřejné bohoslužby. Jsou zrušena všechna sportovní utkání a soutěže.
Jsou uzavřeny hotely, kryté bazény, wellness centra, kadeřnictví, všechny malé
prodejny či provozovny poskytující různé služby.
Nejen v naší zemi, ale všude v Evropě, panuje panika a strach. Lidé nakupují základní
potraviny jako mouku, rýži, těstoviny do zásoby z obav, že se uzavřou i prodejny
potravin. Nastává situace, kdy jsou v obchodech regály s těmito potravinami prázdné.
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Vláda vydala zákaz vycházení ven bez ochranných prostředků dýchacích cest. V naší
republice je nedostatek ochranných pomůcek, tedy roušek, kterými si člověk zakryje
nos a ústa. Občané si začínají roušky šít sami. Řada dobrovolníků šije roušky doma a
dodává potřebným. Také u nás na obecním úřadě šikovné ženy předávají doma ušité
roušky, a ty si zde občané mohou převzít.
I přes tyto omezení se nemoc nadále šíří. Vláda vydává další a další opatření ve snaze
šíření nemoci Covid-19 zabránit. Je zakázáno pobývat na veřejnosti v počtu více jak
dvou osob, v obchodech jsou vymezeny doby, ve kterých mohou nakupovat jen osoby
starší 65 let. Nakoupit si můžeme pouze v prodejnách potravin, tabáku, drogerie, léků
a krmiv pro zvířata.
Kulturní a společenský život se zastavil.
DUBEN
Občané vychází z domu jen do práce a do obchodu na nákup nejnutnějších potravin.
Doporučuje se, aby se nákupu účastnila vždy jen jedna osoba z domácnosti. U
vstupních prostor obchodů jsou umístěny informační panely či letáky s piktogramy,
které informují, že se bez roušky do obchodu nesmí vstoupit, že nakupující musí
dodržovat rozestup alespoň dva metry a dbát na hygienu rukou, a to buď použitím
jednorázových rukavic nebo použitím desinfekce, kterou musí obchodníci před
vstupem nakupujícím zajistit. Foto č. 3
Venku se otepluje, počasí je příjemně jarní, teplé. Trávíme čas na svých zahradách.
Velikonoční svátky se letos musí z důvodu koronavirové pandemie obejít bez
šmigrustu a velkých návštěv. Na Velikonoční pondělí je na vesnici klid a ticho.
Zápis předškoláků do první třídy základní školy se koná během celého měsíce dubna
bez přítomnosti žáků, doručením vyplněného formuláře se žádostí zákonného zástupce
o přijetí dítěte do první třídy.
Bohoslužby je možno sledovat online na webových stránkách farnosti.
Vláda povolila občanům vycestovat do zahraničí, po návratu se však člověk musí buď
prokázat negativním testem na koronavirus, nebo musí nastoupit do čtrnáctidenní
karantény.
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KVĚTEN
První polovina měsíce se vyznačuje chladnými deštivými dny. Fouká studený až
mrazivý vítr. V dny, kdy slaví svátek Pankrác, Servác a Bonifác, tzv. tři zmrzlí, je
opravdu mráz s ranními teplotami kolem 0 stupňů. V sousedních obcích, které jsou
níže položeny než Heřmanice, pomrzly rozkvetlé švestky a čerstvě vyrostlé natě
brambor.
Ve škole probíhá distanční výuka. Žákům jsou domů do schránek doručovány pracovní
listy a úkoly. Učitelé se s dětmi učí na dálku připojením přes počítače.
V budově tzv. poradny ve Vésce se pracuje na opravě zasedací místnosti, kterou místní
občané využívají k rodinným oslavám. Byly provedeny elektroinstalační práce,
izolace, odvodnění a zateplení v místech stropu z důvodu promrzání. Je položena nová
dlažba, nové omítky a vyměnilo se topné těleso. Budova se zvenku odvodnila a kolem
budovy se postavil nový plot.
Od 11. května jsou otevřeny mateřské školy. Jsou povoleny hromadné akce s účastí
nejvýše do 100 osob, týká se i bohoslužeb. Mohou být otevřené restaurace, ale pouze
s prodejem přes výdejní okénko a s možností otevřené zahrádky. Lidé mohou opět
navštívit kadeřnictví, kosmetické a maserské služby, nákupní centra, muzea a galerie,
divadla a kina. Naše hospůdka se mohla také otevřít a poskytnout prodej přes okénko
a posezení pod pergolou.
25. května se po deseti týdnech otevřely dveře škol. Účast dětí ve školách je
dobrovolná, žáci se mohou vyučovat pouze v patnáctičlenných skupinách.
Od stejného dne mohou poskytovat své služby restaurace a kavárny ve vnitřních
prostorách, návštěvníkům jsou otevřené hrady, zámky a zoologické zahrady. Hosty
mohou také přijímat hotely a penziony. Jsou povoleny skupinové akce do 300 osob.
Ve všech vnitřních prostorách zůstává povinnost mít ochranu dýchacích cest.
Na hřišti se pod vedením TJ Rozkvět Heřmanice u Oder koná kácení májky. Akce se
za nevlídného deštivého a studeného počasí účastní jen organizátoři a jejich rodinní
příslušníci.
ČERVEN
Příznivá epidemiologická situace přispívá k zmírnění opatření proti šíření koronaviru
a lidé nemusí mít venku roušku. Koronavirová nákaza je na ústupu. Je povoleno
pořádat akce do jednoho tisíce osob. Provoz všech služeb se vrací do normálu. Život
se vrací do zaběhlých kolejí.
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Vedení obce spolu se zastupiteli řeší, jak zajistit v obci obchodní obslužnost. Starostka
obce oslovila několik obchodních řetězců, žádná z nich ovšem nemá o otevření
prodejny potravin v obci zájem. Na vesnici s tak malým počtem obyvatel je pro
obchodníky takový provoz nerentabilní. I přesto obec zveřejnila záměr pronájmu části
budovy k provozování prodejny potravin. Na záměr se přihlásila jako jediná firma
Hruška spol. s. r. o., ale pouze za určitých podmínek, a to: náklady na elektrickou
energii, vodu a topení bude hradit obec a zároveň obec přispěje firmě Hruška ročně 80
tis. Kč na provoz. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy s těmito
podmínkami a povinnostmi.
Zastupitelstvo také řeší výměnu zdroje vytápění v budově základní školy a obecního
úřadu, a zadalo zpracování projektové dokumentace Snížení energetické náročnosti
budovy OÚ a ZŠ v Heřmanicích u Oder. Tato akce je cílem 2 programu Státního fondu
životního prostředí, který našim občanům přes obec přispívá na výměnu kotle v rámci
akce kotlíkové dotace, kdy občan obci finanční prostředky, tedy půjčku splatí, ale obec
státnímu fondu už finanční prostředky nevrátí, ale využije je jako dotaci právě na cíl
2.
Představitelé členských obcí Mikroregionu Odersko se zapojili ke shromáždění
starostů měst a obcí České republiky, kteří vyjádřili nesouhlas s daňovými výpadky
z rozpočtů obcí. Shromáždění se konalo v Praze, a proto se starostové z našeho
mikroregionu připojili alespoň zasláním fotografie s pozvednutými obecními prapory.
Foto č. 4 Následně vláda schválila kompenzaci všem obcím ve výši 1200 Kč na
občana.
Starostka naší obce Mgr. Vendula Jarošová byla valnou hromadou Mikroregionu
Odersko zvolena do funkce místopředsedy mikroregionu. Je to poprvé od založení
mikroregionu, kdy má naše obec zástupce přímo na vedoucích místech.
S nadšením a odhodláním udělat společně kus dobré práce se sešli dobrovolníci
z Tělovýchovné jednoty Rozkvět na hřišti s cílem vyměnit dřevěné podbití na budově
šaten a klubovny TJ. Náklady na materiál uhradila obec. Foto č. 5
Červnové počasí je deštivé. Většina dnů je zatažená, s teplotami maximálně do
patnácti stupňů Celsia. Často se vyskytuje silný vítr, bouřky a dusno. Prší v kuse
čtrnáct dnů, deště jsou silné, přívalové.
Obvyklé akce Spolku žen dětský den a vésčanská lávka se nekonají.
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ČERVENEC
Červencový fotbalový turnaj se členům výboru TJ Rozkvět podařilo narychlo
zorganizovat. Do fotbalových zápasů se přihlásili týmy z Oravské Lesné, Mankovic,
Suchdola nad Odrou, Větřkovic, Opavy, Dobešova a domácích Heřmanic. Tentokrát
se hrálo podle pravidel malé kopané. Volejbalový turnaj se poprvé mohl konat na
novém víceúčelovém hřišti, turnaje se zúčastnily čtyři družstva. Velkým lákadlem pro
děti byl nafukovací skákací hrad v podobě traktoru. Počasí sportovcům a všem
zúčastněným přálo, možná až moc, celý den přetrvávaly vysoké letní teploty.
V Moravskoslezském kraji se od počátku pandemie nakazilo 3522 lidí, 130 na
Novojičínsku.
V prvním červencovém týdnu dosahují denní přírůstky pozitivně testovaných jen
okolo 120 osob. V nemocnicích je 137 pacientů s koronavirem, ve vážném stavu je 12
z nich. V Česku jsou tři největší ohniska nákazy, na Karvinku, na Kutnohorsku a na
Jihlavsku.
Z ohniska nákazy v Dole Darkov na Karvinsku se koronavirus šíří dost rychle.
Hygienická stanice zahájila plošné testování horníků, ale provoz dolu nezastavila.
Horníci jsou většinou bez příznaků, ale s pozitivním testem. V naši obci je potvrzen
jeden člověk s pozitivním testem a s příznaky, který se právě nakazil od zaměstnance
dolu při rodinné oslavě.
Od druhé poloviny července musí lidé ve stanovených oblastech ministerstvem
zdravotnictví opět nasazovat roušky v hromadné dopravě a ve vnitřních prostorách.
Toto opatření se týká také Moravskoslezského kraje. Ohniska nákazy se objevují ve
velkých firmách, především v těch, které zaměstnávají pendlery. Nákazy jsou také
zaznamenány na dětských táborech. V našem kraji začíná rychle přibývat nemocných
ve vyšším věku a s těžkými příznaky nemoci.
Při návštěvách v nemocnicích, ve zdravotnických a sociálních zařízeních je povinnost
nosit respirátor FFP2.
Restaurace a provozovny stravovacích služeb mají omezený provoz v čase od 23:00
do 8:00 hod. Během provozu musí zákazníci sedět tak, aby dodržovali odstup dva
metry. U jednoho stolu mohou sedět pouze čtyři osoby.
V červenci se měla konat tradiční hasičská soutěž O pohár starostky obce. Z důvodu
obav a zajištění bezpečnosti proti šířícímu se viru SARS-COV-2 se členové
dobrovolného sboru hasičů ve Vésce rozhodl akci nepořádat.
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Následuje citace z mimořádného opatření vydaného Ministerstvem České republiky
ze dne 23. 7. 2020:
Dne 23. července vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se od
27. července do odvolání zakazují a omezují slavnosti, divadelní, hudební, filmová a
další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční,
tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s
účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních
prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb.
Cílem tohoto mimořádného opatření je provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření
nemoci COVID19 a tím předejít přetížení až zhroucení zdravotního systému tak, jak
k tomu došlo či dochází v zemích, v nichž nebyla včas přijata odpovídající opatření
(tj. v čínském Wu-chanu, v Itálii, Španělsku, Francii, Velké Británii nebo některých
částech USA). To má za cíl při současném stavu poznání docílit tří zcela zásadních
pozitivních efektů:
- Zabránit přeplnění kapacity nemocnic. To má umožnit jak zachování nezbytné
zdravotní péče ve vztahu k pacientům, kteří nejsou nakaženi koronavirem SARSCoV2, tak ve vztahu k pacientům s onemocněním COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci.
Cílem je zachovat smrtnost, tak jak se to v České republice zatím daří, v rozsahu cca
2–3 %, aniž by došlo k jejímu nárůstu na celosvětový průměr dosahující téměř 7 %,
nebo dokonce na 10 a více procent, jako tomu je v současnosti zejména ve Francii (zde
smrtnost již dokonce dosahuje téměř 18 %), Nizozemsku, Belgii, Španělsku, Itálii
nebo Velké Británii.
- Zabránit explozivnímu rozšíření onemocnění COVID-19, při němž by ve zvýšené
míře docházelo (a) k šíření agresivnějších typů koronaviru SARS-CoV-2 a (b) k
vyšším koncentracím koronaviru SARS-CoV-2 v těle. Vyšší koncentrace koronaviru
SARSCoV-2 v těle a přítomnost jeho agresivnějších typů přitom při zohlednění
současných vědeckých poznatků vede k většímu rozsahu zdravotních komplikací
nakažených osob a k vyšší smrtnosti.
- Snížit smrtnost a četnost těžkých průběhů infekce, protože postupem doby budou
vzrůstat znalosti o chování koronaviru SARS-CoV-2 a o metodách léčby infekce a
zmírnění jejích následků. Nakonec by mělo dojít k vyvinutí léků nebo vakcín, přitom
je obecně známo, že již nyní dochází k experimentálním pokusům léčby různými typy
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antivirotik (např. remdesivir nebo hydroxychlorochin), a že v některých případech
taková léčba vykazuje určité výsledky.
SRPEN
Provoz obecní hospůdky se na celé prázdniny přesunul na výletní zahradu ve Vésce.
K tomuto přesunu vedla vedení obce rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení
v budově kulturního domu. Součástí celkové přeměny a opravy je úplné přebudování
sociálního zázemí, kdy část pro dámské toalety je zvětšena a jsou zde umístěny celkem
tři nové toalety, z původních dvou, kdy jedna toaleta je vždy určena jen pro personál.
Prostor pro pánské toalety se zmenšil. Hlavním důvodem této rekonstrukce byly
především stále zapáchající odpady a starý nepěkný vzhled, který nenavazoval na nově
moderně zrekonstruovaný vstup s krbem. Celkové náklady za výměnu odpadů,
vodovodního potrubí, radiátorů, podlah, podlahové krytiny, obkladů a nového
sanitárního vybavení se vyšplhaly na 260 tisíc korun. Foto č. 6
Na třetí srpnovou sobotu přichystal Sbor dobrovolných hasičů Véska ve spolupráci s
okrskem Heřmánky na vesčanské zahradě druhý ročník Setkání hasičských seniorů.
Účast byla hojná, pozvání přijali zástupci hasičských sborů Heřmánky, Spálov,
Klokočůvek, Luboměř, Jakubčovice, Odry, Dobešov, Veselí, Kujavy, Lukavec,
Jerlochovice, Bílovec, Fulnek a Nový Jičín.
Dne 22. srpna pořádají členové TJ Rozkvět Heřmanice u Oder Heřmancup – netradiční
rodinný závod. Závod se dva předchozí roky konal vždy v červnu, ale epidemiologická
situace zapříčinila červnový termín zrušit. Slunečného soutěžního dne se zúčastnilo na
čtyřicet závodních dvojic. Převládala velice příjemná atmosféra, všichni měli radost,
že se mohou potkat se sousedy a známými, a zase zpátky prožívat společenskou
událost. Každý soutěžící obdržel cenu. Ti nejlepší se po vystoupání na stupně vítězů
dočkali velkého aplausu všech přítomných a byly jim předány hodnotné ceny.
V naší obci zaznamenáváme stavební boom. Během pár měsíců si postavili převážně
mladí lidé své rodinné domky. Na horním konci obce, u hřiště, vyrostla novostavba
manželů Zuzany a Stanislava Ptáčka. Naproti budovy základní školy, na zahradě
patřící k domu č. p. 46, kterou majitelé prodali manželům Kudělkovým z Kopřivnice,
si noví majitelé staví malý dům. Na spodním konci Heřmanic, na východní straně,
staví rodinný domek Jakub Janiček. Na západní straně vybudovali rodinný dům
manželé Linda a Michal Trčkovi a hned vedle nich postavili dům manželé Michaela a
David Ptáčkovi. O několik metrů vedle potom stojí novostavba manželů Pavly a Petra
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Ovčáčíkových. Vše naznačuje tomu, že mladí lidé, narození v obci, se stěhovat z
vesnice nechtějí, a naopak se zde trvale usazují ve svých nemovitostech a zakládají
své rodiny. Foto č. 7 (pohled na obec s novostavbami)
Na druhou stranu ale dva pozemky určené k výstavbě rodinných domů, které obec
prodala před šesti lety, odkupuje obec od vlastníků dle předkupního práva zpátky,
protože vlastníci zde za dobu stanovenou v kupních smlouvách domy nepostavili.
Obec tyto stavební pozemky znovu nabídne k prodeji pro výstavbu rodinných domů.
Nejnižší nabízená cena za takový nezasíťovaný pozemek v naší obci je 110 Kč za metr
čtverečný.
ZÁŘÍ
Prvního září je klasicky zahájen školní rok. Foto č. 8 Do první třídy naší základní školy
nastupuje pět žáčků. Ředitelka Mgr. Gabriela Čížová se rozhodla otevřít i pátý ročník.
Malou počítačovou učebnu proto během přípravného týdne přebudovali na učebnu
vlastivědy a přírodovědy. K tomuto rozhodnutí vedlo vedení školy především udržení
dostačujícího počtu žáků. Pro tento školní rok je tak v pěti ročnících dohromady
patnáct dětí. Výuka může probíhat bez jakýchkoliv omezení, jen s dodržováním
základních hygienických pravidel. Děti se během září vydali na pěší výlet do blízkých
Louček za návštěvou Wesselského mlýna, zúčastnili se Pohádkové cesty v Oderském
zámeckém parku a na zahradě mateřské školy v Kamence spolu s mladšími kamarády
ze školky usedli na lavičky a vyslechli si besedu o vypouštění dravých ptáků ze
Záchranné stanice v Bartošovicích.
Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání schválilo uzavření smlouvy o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pokrytí
nákladů na vypracování projektové dokumentace k výměně zdroje vytápění budovy
školy a obecního úřadu -

akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a OÚ

v Heřmanicích u Oder. Celkové náklady na projektovou dokumentaci, s posudky a
správními poplatky, se vyšplhaly na 700 tisíc korun. Obec obdrží od kraje dotaci ve
výši 360 tisíc korun.
V polovině měsíce se prudce zhoršila epidemiologická situace. Počty nakažených osob
rychle rostou. Vedení obce se rozhodlo zrušit plánovanou oslavu 30 let samostatnosti
obce Heřmanice u Oder, kterou spolu s dobrovolníky naplánovali na konec měsíce.
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ŘÍJEN
Poslední zářijový den vyhlašuje vláda nouzový stav a s účinností od 5. října omezuje
pořádání hromadných akcí v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech a
dvacet osob ve venkovních prostorech. Zakázány jsou koncerty, divadelní a jiná
umělecká představení při kterých se zpívá. Ve školách je zakázána výuka zpěvu a
tělesná výchova. Odborníci se domnívají, že právě při zpěvu, se vir šíří kapénkami
rychleji. Jiných představení, na kterých se nezpívá, se může zúčastnit maximálně 500
diváků, a to výhradně na místech k sezení. Bohoslužby jsou omezeny na nanejvýš 100
osob, přičemž i zde platí zákaz zpěvu. Účastníci všech těchto akcí jsou povinni
dodržovat rozestupy alespoň dva metry. K omezení dochází i v restauračních a
stravovacích provozovnách, ve kterých platí nové pravidlo, že u jednoho stolu smí
sedět maximálně šest osob. Oficiální sportovní soutěže se mohou konat, ale bez účasti
diváků.
I přes všechny nové omezení jsou hlavním tématem prvního říjnového víkendu
konající se volby do zastupitelstev krajů a v našem okrsku i do třetiny Senátu
Parlamentu České republiky. Přichystat volební místnost a připravit se na průběh voleb
v této koronavirové době bylo pro obecní úřad letos trochu pracnější. Pro všechny
voliče musely být připraveny jednorázové chirurgické roušky pro případ, že by si volič
takovou ochranu nosu a úst zapomněl doma. Do volební místnosti nebyl vstup bez
roušky povolen. Voliči přicházející do místnosti museli dodržovat dvoumetrové
odstupy a vstupovat nejlépe jednotlivě. Hned při vstupu měl každý volič možnost
použít desinfekci na ruce. Pro volební členy byly také stanoveny nové povinnosti.
Krom nutnosti zakrytí nosu a úst po celou dobu výkonu funkce to byla nutnost
desinfekce prostoru za volební zástěnou, desinfekce psacích potřeb a kontrola
dodržování hygienického opatření voliči. Po ukončení doby hlasování v sobotu 3. října
a po sečtení hlasů našeho okrsku byly výsledky voleb následující: 37 hlasů obdrželo
hnutí ANO 2011, 21 hlasů KDU-ČSL, 14 hlasů Česká pirátská strana, 9 hlasů KSČM
a stejně tak SPD, po 5 hlasech obdrželi ČSSD a koalice ODS a TOP 09. Volební účast
byla poměrně nízká, a to 39,6 %. V senátních volbách obdržela nejvíce hlasů Jitka
Seitlová a Petr Vrána. Následující víkend se konalo druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky, v kterém zvítězila Jitka Seitlová.
Epidemiologická situace není přívětivá a vláda vyhlašuje další restrikce. Úřady mohou
mít otevřeno pro veřejnost jen dva dny v týdnu po dobu pěti hodin. Od 9. října platí
omezení vstupu do obchodů a provozoven (kromě stravovacích) po skupinkách
12
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maximálně dvou osob (vyjma doprovodu nezletilých). V restauracích mohou u
jednoho stolu sedět čtyři osoby. Uzavírají se posilovny, bazény a koupaliště. Od 15.
října všechny školy s výjimkou mateřských přecházejí na distanční výuku. Dočasně se
uzavírají restaurace, kluby a bary, restaurace mohou podávat jídlo s sebou přes výdejní
okénka. Na veřejnosti je zakázáno konzumovat alkohol. Shromažďovat se může
maximálně 6 osob.
Od 22. října je omezen volný pohyb občanů vyjma cest do práce, k lékaři a na nákupy.
Je vydán zákaz nočního vycházení od 21 hodiny do 4.59 hod.
Doposud jsme měli pocit, že se nás tato nemoc ještě netýká. Ale nakažení a nemocní
už přibývají i v naší obci. V blízkých Tošovicích, ve firmě HEIN Keramické závody,
která zaměstnává i několik občanů naší obce se nemoc rozšířila a dělníci se mezi sebou
nakazili. Firma po několika potvrzených případech nakažení koronavirem provoz
okamžitě uzavírá, aby šíření zamezila. Několik rodin v naší obci je z důvodu pozitivně
testovaného a nemocného člena rodiny v povinné karanténě.
Za možný přelom v boji proti pandemii se považuje vývoj účinné očkovací vakcíny
proti Covidu – 19. Média informují, že tato nemoc přispěla k úmrtí 1,15 milionu lidí
po celém světě.
LISTOPAD
Na hřišti nechala obec na žádost vedení TJ Rozkvět vybudovat dvě drobné dřevěné
stavby, které se budou využívat při konání společenských a sportovních akcí jako
prodejní stánek se skladem a přístřeší pro hudebníky s aparaturou a taneční parket
z betonové zámkové dlažby. Takovéto zázemí na hřišti skutečně chybělo. Foto č. 9
Od 18. listopadu se žáci vrací opět do škol na standartní prezenční výuku. Školy jsou
ale otevřeny pouze pro žáky prvních a druhých tříd. Naše heřmanická škola může
přivítat také žáky třetího ročníku, pro malotřídky je tato výjimka možná. Čtvrtý a pátý
ročník pokračuje v distančním způsobu vzdělávání.
Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 20. listopadu.
V prodejnách je omezen možný počet zákazníků. V naší malé prodejně potravin
mohou být přítomni uvnitř pouze tři lidé. Další příchozí tak musí čekat venku před
budovou obchodu.
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PROSINEC
Z důvodu zákazu shromažďování a zákazu pořádání kulturních akcí se letošní
mikulášská nadílka konala trochu jinak. Rodiče heřmanických dětí si mohli předem
nahlásit na obecním úřadě, že mají zájem o návštěvu Mikuláše s čertem a andělem a
v neděli 6. prosince Mikuláš obcházel domy s balíčkem dobrot pro děti.
I přes stále vysoké počty pozitivně testovaných lidí (v průměru osm tisíc pozitivních
denně v celé České republice) se před vánočními svátky po vládním rozhodnutí
otevřely všechny obchody a služby. Bary, restaurace, muzea, sportoviště apod.
zůstávají zavřené.
V kostele Navštívení Panny Marie ve Vésce si můžeme na Štědrý den vyzvednout
Betlémské světlo. O jeho šíření se starají skauti, letos akci doprovází opatření proti
šíření koronaviru. Poselství naděje a světla, které si skrz plamínek do svých domovů
přinášíme, je letos snad ještě aktuálnější než jindy.
Na konci měsíce je v naší obci dle mapy vycházející z oficiálních dat Ústavu
zdravotnických informací a statistiky sedm zjištěných osob pozitivních na Covid-19.
Uvolňování restrikcí ze strany vlády nezakazuje, pouze nedoporučuje, navštěvovat
rodinné příslušníky a scházet se o vánočních svátcích. Koronavirus se ale
nekontrolovaně šíří dál. Poslední prosincové dny jsou denní přírůstky pozitivně
testovaných osob až 18 tisíc denně. V neděli 27. prosince proto přechází do pátého
stupně protiepidemický systém, všechny obchody a služby otevřené před Vánocemi se
opět uzavírají.
Covid-19 se patrně stává trvalou součástí našich životů.
Prosincová zima je mírná, teploty se pohybují okolo deseti stupňů nad nulou, Vánoce
jsou bez sněhové nadílky. Naopak převládají dešťové srážky.
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Přehled hospodaření naší obce v roce 2020
Obec hospodaří s desetimilionovým rozpočtem. Obec je plátcem daně z přidané
hodnoty v ekonomických činnostech.
Mezi hlavní příjmy obce patří daňové příjmy a dotace, příjmy z pronájmů obecních
bytů a pronájmů pozemků.
Obec jako zřizovatel školy poskytla v roce 2020 z rozpočtu obce 670.000 Kč, určené
na provoz školy a na platy zaměstnanců školy.
Majetkoprávní úkony obce – nákup, pořízení, investice a opravy majetku:


Údržba veřejného osvětlení 104 509 Kč



Opravy v obecních bytech, výměny spotřebičů, výměna oken 330 160 Kč



Mykologický průzkum hasičské zbrojnice v Heřmanicích 23 764 Kč



Oprava komunikací 91 260 Kč



Štípačka 18 990 Kč



Notebook 21 223 Kč



Notebook a PC + instalace zařízení do školy 61 410 Kč



Vybavení do nové třídy (lavice, židle) 15 896 Kč



Výměna bočních vchodových dvěří do školy 26 898 Kč



Oprava eletroinstalace ve škole 22 316 Kč



Oprava kříže ve Vésce 34 200 Kč (zajištěno pojistným plněním)



Oprava budovy vodárny (elektroinstalace a střecha) 91 572 Kč



Oprava budovy Poradny a plotu 242 736 Kč



Přístřešky na hřišti 395 025 Kč



Oprava sociálního zařízení v hospodě 264 960 Kč



Výmalba hostince 10 469 Kč



Oprava hasičského vozu 48 598 Kč



Koupě budovy obchodu 1 037 000 Kč



Vybavení obchodu 261 384 Kč



Údržba a opravy v budově obchodu (revize, vývoz septiku, kotelna,
elektroinstalce, hromosvod, oprava chladícího zařízení ) 47 611 Kč



Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a ZŠ (projektová dokumentace a
posudky) 657 620 Kč
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Koupě pozemku p.č .109/2 (předkupní právo) určený k prodeji k výstavbě
RD 79 892 Kč



Koupě pozemku p.č. 109/4 (předkupní právo) určený k prodeji k výstavbě
RD 81 411 Kč

Hospodaření v obecních lesích:
Celkové náklady obce Heřmanice u Oder na hospodaření v obecních lesích za rok
2020 se vyšplhaly na 326 198 Kč. Bylo zasazeno 3950 ks sazenic lesních dřevin a
vytěžilo se 158 m3 dřevní hmoty. Část vytěžené hmoty byla z důvodu nízké ceny,
způsobené kůrovcovou kalamitou, pořezána a upravena pro stavební potřeby obce.
Méně kvalitní dřevo bylo poštípáno a uloženo pro pozdější prodej.

Složení zastupitelstva obce v roce 2019
Mgr. Vendula Jarošová – starostka obce
Pavel Křenek – místostarosta obce
Dominik Šíma – předseda kontrolního výboru
Iveta Vyvlečková – předseda finančního výboru
Radek Bosák – člen kontrolního výboru
Petr Sumega – člen finančního výboru
Emilie Doubková – člen kontrolního výboru, předseda výboru pro občanské
záležitosti

Obyvatelstvo – pohyb a změny obyvatelstva
K 1. 1. žije v obci 335 obyvatel.
V roce 2020 se v Heřmanicích u Oder narodily tyto děti:
· Metoděj Špunda
· Beck Josef
· Jurčová Lucie Kate
· Trčka Vincenc
· Paskudová Klára
· Gabryš Štěpán
· Sidonová Tereza
· Ptáček David
16
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V roce 2020 se do Heřmanic u Oder přistěhovali:
· Lupík Matyáš – Véska č. p. 75
· Lupíková Zdenka – Véska č. p. 75
· Lupík Lubomír – Véska č. p. 75
· Jaroš Jaromír – Heřmanice u Oder č. p. 79
· Lišková Kristýna – Heřmanice u Oder č. p. 5
· Zavadinková Zdenka – Heřmanice u Oder č. p. 32
· Fryčáková Pavla – Heřmanice u Oder č. p. 72
· Fryčáková Simona – Heřmanice u Oder č. p. 72
· Janíček Josef – Heřmanice u Oder č. p. 16
· Srbová Liliana – Heřmanice u Oder č. p. 16
V roce 2020 se z Heřmanice u Oder odstěhovali:
· Ovčáčík Pavel
V roce 2020 uzavřeli sňatek:
· Paskudová (roz. Ptáčková) Veronika
V roce 2020 nás navždy opustil:
· Fegler Stanislav, 29. 2. 2020, 69 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.
Ke dni 31. 12. 2020 žije v obci 351 obyvatel.
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Významné události roku 2020 v České republice



pandemie koronaviru ovlivňuje cestovní ruch – zákaz letů z ČR do Číny



Osada Baba (Praha 6) a Kolonie Nový dům (Brno ) – prvorepublikové vilové
čtvrti a zámek Kynžvart jsou zapsány na seznam Evropského dědictví



kvůli odstranění sochy maršála Koněva panuje napětí v diplomatický vztazích
ČR x Rusko



zemřela olympijská vítězka Dana Zátopková



na Staroměstském náměstí v Praze byla vztyčena replika Mariánského
sloupu,



návštěva předsedy Senátu ČR na Tchajwanu vyvolává krizi ve vztazích
ČR x Čína



rezignuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, je nahrazen Romanem
Prymulou, po jeho odvolání je jmenován Jan Blatný



zemřel Jiří Menzel, český režisér a herec



únik kyanidu zahubil veškerý život na 38 km dlouhém úseku řeky Bečvy u
Val. Meziříčí



kvůli pandemii jsou rušeny oslavy 28. října



poslanecká sněmovna zrušuje superhrubou mzdu s účinností od nového roku



na seznam Unesco je zapsána ruční výroba vánočních ozdob z foukaných
skleněných perel z Poniklé



v prosinci dosahuje nezaměstnanoct 4 %



ekonomika poklesla o 5 %



celorepublikově je rok 2020 pátý až sedmý nejteplejší rok, v půrměru o čtyři
stupně, nejtepleji bylo v Moravskoslezkém kraji (v celé Evropě byl nejteplejší
rok od doby, kdy se průměrné teploty sledují)



27. prosince se v Cěsku začalo očkovat proti nemoci Covid-19, a to ve
čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích, necelých deset tisíc
dávek je určeno pro zdravotníky, jako první dostal vakcínu premier Andrej
Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný
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Významné události roku 2020 v zahraničí


31.1. vystupuje Spojené království z EU



Evropa zasažena bouří Sabine



USA a hnutí Tálibán podepisují mírovou dohodu



v březnu je vyhlášena v Itálii celostátní karanténa



Světová zdravotnická organizace klasifikuje šíření koronaviru jako pandemii



rušení sportovních událostí – olympijské hry, MS v hokeji,ME ve fotbale



Severní Makedonie se stává členem NATO



velké nepokoje v USA jako následek policejní brutality, při které byl usmrcen
afroameričan



ekologická katastrofa na Sibiři – únik velkého množství nafty do řeky
Ambarnaja



výbuch velkého množství chemikálií v bejrútském přístavu zabil přes 200 lidí
a zranil asi 6000 lidí



po zmanipulovaných prezidentských volbách v Bělorusku propukly násilné
protesty



v září se rozšířily masivní požáry na západním pobřeží USA



Slovensko a Španělsko vyhlašují v říjnu v souvislosti s koronavirem nouzový
stav



silné zemětřesení a vlna tsunami způsobili rozsáhlé škody v Turecku a na
ostrově Samos



obyvatelé Nového Zélandu schválili v referendu eutanázii



Listopad – tajfun Goji si na Filipínách vyžádal několik mrtvých



v USA proběhly volby prezidenta s nejvyšší volební účastí od roku 1900 –
současný prezident Donald Trump výsledky napadl z důvodu možné
manipulace s hlasy, za vítěze byl označen Joe Biden



rozsáhlý požár ohrožuje australský ostrov Fraser, který je díky rozmanité
flóře a fauně na seznamu Unesco



Rusko očkuje proti koronaviru vlastní vakcínou



dochází k velké konjunkci Jupiteru a Saturnu – úkaz zvaný Betlémská hvězda



EU a Spojené království se dohodly na uspořádání vztahů po vystoupení
Británie z EU



zemětřesení v Chorvatsku – otřesy byly cítit až v ČR
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Fotodokumentace

Foto č. 1. Tříkráloví koledníci

Foto č. 2 Masopustní průvod
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Foto č. 3 ukázka piktogramů k pravidlům proti koronaviru
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Foto č. 4 představitelé členských obcí Mikroregionu Odersko
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Foto č. 5 Brigáda členů výboru TJ Rozkvět při výměně palubek podhledu budovy
šaten

Foto č. 6 Sociální zařízení v kulturním domě po rekonstrukci
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Foto č. 7 Pohled na novostavby v obci
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Foto č. 8 slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
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Foto č. 9 Prodejní stánek a přístřešek na hřišti
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