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Prosazení svého či kompromis
Lidská společnost po celou dobu své existence řešila a nevyřešila jednu
z nejdůleţitějších otázek souţití – míru prosazení vlastních představ a
kompromisu s představami druhých. Velké národy vţdy inklinovaly k určování
směru dalšího vývoje. V malých společenstvích to bývají výrazné osobnosti.
Muţi bývají bojovnější neţ ţeny. Ani prosazování svého, ani kompromis v čisté
podobě není slučitelný s ţivotem společnosti. Vţdy musí probíhat vyrovnávání
obou prvků.
Kaţdodenně sledujeme boje a kompromisy ve sdělovacích prostředcích.
Potřebuje společnost více svobody nebo pevnější ruku státních orgánů? Má se
bohatý svět postarat o uprchlíky z válečných území nebo opevnit hranice a
zavřít se za novou ţeleznou oponou? Je dobré zvát do republiky nové a nové
zahraniční investory nebo pomaleji stavět ekonomiku státu na našich
moţnostech….
V obci naštěstí nemusíme řešit tyto globální otázky. Ale i zde je nutné
občas jasně zabojovat za dobré rozhodnutí nebo sjednat kompromis pro
všechny přijatelný, na kterém ale všichni museli něco slevit ze svých představ.
První zkouška naší ochoty ke kompromisu právě začala. Pozemkové úpravy
otestují vůli po dobrém sousedském naţívání. Kaţdoročním bojem i
kompromisem je sestavování obecního rozpočtu. Silné osobnosti se překvapivě
rychle kaţdoročně rodí ve všech zájmových a názorových skupinách obyvatel.
A je to dobře! Musí nastoupit dialog se snahou o kompromis. I kdyţ ve
výsledku se všeobecně brblá, vědomí, ţe všichni trochu slevili ze svých
představ, přináší všeobecnou toleranci. Letošní vyuţití peněz snad nebude
výjimkou.
- jc-

Informace z obecního úřadu
 MINI KNIHOVNA V CHOTĚŠINÁCH – díky nápadu Ing.
E. Morávkové z Chotěšin funguje v této místní části mini
knihovna (sousedská knihovna). Obec pouze uhradila výrobu (6.250,- Kč).
Principem mini knihoven je bezplatné a svobodné půjčování kníţek, které
stojí na jednoduchém pravidlu – půjč si knihu a vrať knihu. Knihovna se
brzy zaplnila, takţe je vidět, ţe i malé nápady mohou udělat velkou radost.
Podstatné je to, ţe si to děláme pro sebe, takţe uvítáme i Vaše další náměty
slouţící všem ostatním.
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 PŘEMÍSTĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU – v průběhu měsíců března a dubna
bude s největší pravděpodobností docházet k přemístění prostor OÚ do
přízemí budovy čp. 75 (místo bytu). V tomto období ţádáme občany o
shovívavost při vyřizování svých poţadavků, neboť bude docházet i
k přechodnému uzavírání úřadu, protoţe současně bude probíhat přestavba
prostor v 1. patře (místo OÚ) na byt. Po přemístění se bude OÚ nacházet
naproti poště a tím bude dostupnější pro všechny obyvatele.
 NOVÉ SLOŢENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – dne 8.1.2016 rezignoval
na mandát zastupitele M. Sobel, který byl i místostarostou obce. Vzhledem
k tomu, ţe dne 31.12.2015 rezignoval na postavení náhradníka
Ing. L. Hlávka, tak dne 9.1.2016 vznikl mandát člena zastupitelstva obce
dalšímu náhradníkovi J. Balcarové za sdruţení nezávislých kandidátů TJ
SOKOL České Heřmanice, který stvrdila sloţeným slibem zastupitele na jednání
zastupitelstva obce dne 18.1.2016. Do funkce místostarosty obce byl zvolen
MVDr. J. Cacek a předsedou finančního výboru byla zvolena J. Balcarová. Touto
cestou děkujeme M. Sobelovi za odvedenou práci v zastupitelstvu obce od roku
2012, kdy poslední rok a dva měsíce zastával funkci místostarosty a současně byl
provozním v naší hospodě.
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 SBĚRNÉ MÍSTO NETŘEBY čp. 26 – v současnosti posuzujeme cenové
nabídky na pořízení kontejnerů do tohoto sběrného místa. O otevírací době a
sbíraných komoditách budete včas informováni letáčky a místním
rozhlasem. Zahájení provozu sběrného místa plánujeme na květen.

 Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat v pondělí
29. 3. 2016 od 19 hodin v pohostinství v Českých Heřmanicích. Návrh
programu : 1. Schválení programu, 2. Zpráva o činnosti ZO od jednání
ze dne 10.11.16 (P. Eliáš), 3. Zpráva předsedy finančního výboru –
rozpočet 2016 (J. Balcarová), 4. Informace ze Senátu PČR (Ing. P. Šilar),
5. Informace o činnosti MS Březina (Ing. O. Vašina), 6. Informace o činnosti
ČAS 55+ (MUDr. M. Cacková), 7. Různé, 8. Závěr.

-pe-

Zprávičky z jednání zastupitelstva obce
Dne 12. 10. 2015 :
 ZO
opětovně
jednalo
o
směně
nemovitostí
s
Římskokatolickou farností České Heřmanice. ZO byla podána
informace od Biskupství královéhradeckého (za Římskokatolickou farnost
České Heřmanice) o hodnotě pozemků farnosti k připravované směně
tentokrát ve výši 1.510.868,- Kč. Tím dochází k poníţení původní částky
1.790.450,- Kč, protoţe si farnost ponechá 800 m2 pozemek na farské
zahradě. Umístění pozemku bohuţel nekoresponduje se záměrem obce
(výstavba RD). Dále starosta upozornil ZO, ţe se informoval na různých
místech na trţní hodnotu pozemků obce (dle současného posudku to činí
13,50 Kč/m2). Obci by byla nabídnuta cena vyšší, proto navrhuje zadat ještě
jeden znalecký posudek na pozemky obce KN č. 212/1, 212/2, 212/4, 212/5,
212/6, 226/1, 1234, 1235 a v k.ú. České Heřmanice (ZO souhlasilo
s posudkem v maximální částce 10.000,- Kč). Dále se většina zastupitelů
shodla pokračovat v jednání s farností ohledně směny.
 ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2015/23746 z příspěvků a
záštit kanceláře hejtmana s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
Pardubice na přípravu a konání mezinárodního nadregionálního semináře
„VKŠ 2015 – vzdělávání v komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD) v
obcích“ ve výši 20.000,- Kč.
 Starosta předloţil návrh Pravidel pro podání ţádosti o zápůjčku na podporu
výstavby rodinného domu a Smlouvy o zápůjčce, které vytvořil s JUDr. I.
Drahošovou a technické termíny byly konzultovány se stavebním úřadem ve
Vysokém Mýtě. ZO schválilo dne 3.8.201 výši zápůjčky (podpory) 35.000,Kč. Splní li ţadatel podmínky zápůjčky, to znamená, ţe do 10 let předloţí
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obci doklady, které budou prokazovat skutečnost, ţe stavba RD je povolena
pro trvalé uţívání a ţe má ţadatel trvalý pobyt v obci, pak smlouva zaniká a
ţadatel nemusí zápůjčku vracet. ZO nemělo připomínek.
ZO schválilo nákup daru do tomboly na ples Mikroregionu Vysokomýtsko
(21.11.2015 v Dobříkově) ve výši 2.000,- Kč.
ZO schválilo nabídku společnosti Tylex Letovice, a.s. na pořízení a ušití
záclon (14 ks) do kulturního domu v částce 6.365,- Kč s DPH. Záclony jsou
vyrobeny z materiálu se sníţenou hořlavostí (horní kraj řasící stuha, dolní
kraj olůvko, boky zaloţené).
ZO schválilo předloţený Plán inventur na rok 2015.
Starosta představil ZO náklady a výnosy v odpadovém hospodářství za rok
2014, které jsou podkladem pro výpočet výše poplatku pro rok 2016 za
provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů. Náklady: likvidace a odvoz odpadů
400.503,- Kč, nákup kontejneru 16.008,- Kč = 416.511,- Kč. Výnosy: výběr
poplatku 279.333,- Kč, poplatek podnikatelé 7.840,- Kč, třídění (EKOKOM)
72.774, Kč = 359.947,- Kč. Tímto bylo odpadové hospodářství v roce 2014
ve ztrátě 56.564,- Kč. Aby se ztráta celkově pokryla, musela by sazba
poplatku činit cca 554,- Kč. ZO se shodlo, aby poplatek pro rok 2016 činil
500,- Kč. ZO pověřilo starostu připravit Obecně závaznou vyhlášku.
ZO schválilo nabídku P. Jeřábka, České Heřmanice na výrobu mini knihovny
do Chotěšin v částce 6.250,- Kč.
Starosta informoval ZO o výsledku e-aukce na dodavatele elektřiny a
zemního plynu, kterou pro obec zajišťoval centrální zadavatel Město Vysoké
Mýto. Nejvhodnější nabídku na dodávku elektřiny pro naši obec (od
1.11.2015 do 30.10.2016) podala společnost Amper Market, a.s., Praha.
Nejvhodnější nabídku na dodávku zemního plynu pro naši obec (od
1.11.2015 do 1.11.2015) podala společnost Praţská plynárenská, a.s., Praha.
Starosta informoval ZO o jednání s ředitelem společnosti EKOLA České
Libchavy, s.r.o. Ing. D. Černým o moţnosti zřídit v čp. 26 v místní části
Netřeby sběrný dvůr. Vzhledem k přísnosti a sloţitosti legislativy poradil
obci pouze zřízení sběrného místa (objemný a nebezpečný odpad, kovy atd.).
ZO byla představena nabídka společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o. na
pronájem kontejnerů. Nákupem v čp. 26 by se také vyřešilo parkování
techniky v budově obce (nyní nájemné 2.000,- Kč měsíčně – pouţít na
opravy budovy). Dále starosta představil ZO plnění daňových příjmů v
rozpočtu obce a podle předpokladu bude mít obec cca o 800 tis. Kč více
příjmů neţ bylo schváleno v rozpočtu, čímţ by se dal pokrýt nákup čp. 26 a
pozemků KN č. 868, 873, 1019/1, 1019/3 a 1019/4 vše v k.ú. České
Heřmanice za 800.000,- Kč. Tento výdaj totiţ nebyl zahrnut v rozpočtu obce.
Starosta navrhuje koupit tyto nemovitosti co nejdříve (příznivá cena, můţe to
koupit někdo jiný) a dává návrh koupě (ZO schválilo).
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 Starosta informoval ZO, ţe ještě jednou jednal s M&M Reality ohledně
koupě čp. 21 v Českých Heřmanicích na st. pozemku KN č. 42 a pozemku
KN č. 52 vše v k.ú. České Heřmanice. Nabídnutá cena obce ve výši
200.000,- Kč je stále neakceptovatelná. ZO pověřuje jednat starostu o částce
220.000,- Kč.
 Starosta předal ZO informace od daňového poradce Ing. Vladimíra Blanka
ze Ţamberka ohledně daňové povinnosti k DPH. Obec si bude moci odečíst
část DPH ze staveb „Zateplení budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s
pořízením nízkoemisního spalovacího zdroje“ a „Zateplení kulturního domu
v Českých Heřmanicích“. Částečně se ale bude vracet dotace na tyto akce.
Odečítat DPH se bude moci také ze stavby terasy popřípadě budoucích
staveb (vzduchotechnika), nebo pořizovaných provozních věcí. Daňový
poradce také navrhuje upravit stávající ceník za nájemné kulturního domu (k
některým poloţkám přičíst DPH). Tímto ZO schválilo nový ceník na
pronájem kulturního domu s platností od 1.10.2015.
 ZO schválilo nabídku společnosti ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto na pořízení
14 sítí za 12.051,- Kč s DPH a 2 ks ţaluzií za 1.153,- Kč s DPH do
pohostinství a 14 ks sítí do kulturního domu za 14.581,- Kč s DPH.
 ZO jednalo o nabídce společnosti WATERSAVERS s.r.o., Brno na pořízení
regulátorů průtoku vody na OÚ (2 ks – 514,- Kč), do tělocvičny (4 ks –
1.069,- Kč), do kulturního domu (10 ks – 2.646,- Kč), do pohostinství (3 ks
– 1.006,- Kč), do ZŠ (3 ks – 732,- Kč) a MŠ (3 ks – 732,- Kč). ZO prozatím
nabídku nevyuţije (rozpočet obce 2016).
 ZO projednalo oznámení ředitelky M. Flídrové o uzavření MŠ od 29.10. do
30.10. (podzimní prázdniny). ZO bere na vědomí. Dále ZO pro informaci
obdrţelo školní řád MŠ a výsledky protokolů o odborné technické kontrole
herních prvků na hřišti MŠ. Nevyhovující jsou – kolotoč, závěsná
dvouhoupačka a je potřeba je odstranit. Vyhovující jsou – průlezka,
pruţinové houpadlo, pískoviště (oprava obruby).
 ZO informoval ZO, ţe je vyhlášen grantový program Nadace Partnerství a
společnosti MOL - Zelené oázy 2015. Program podporuje projekty i typu
úpravy studánek. O granty ve výši aţ 140.000,- Kč mohou obce a další
organizace ţádat do 6.11. ZO pověřuje zajistit nabídku na zpracování
projektu „Studánky Borová“ (pracovní název).
 V. Verová poţádala ZO o zvýšení mzdy (9 měsíců bez osobního
ohodnocení). ZO se shodlo na navýšení o 18%. Dále informovala ZO o
malých trţbách o sobotách a doporučuje zavřít (od 24.10. budou soboty
zavřené). Vzhledem k tomu, ţe v pohostinství pracuje sama, tak se
informoval ohledně čerpání 7 dní dovolené v prosinci. ZO bude intenzivně
shánět provozního do pohostinství s nástupním platem 90,- Kč čistého na
hodinu a po třech měsících zkušební doby navýšení hodinové mzdy o cca
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10%. V této souvislosti ZO projednávalo náplně pracovní činnosti
provozního, které připravil místostarosta se starostou.
 ZO schválilo prodlouţení Dohody o vytvoření pracovních příleţitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. UOA-VN-6/2015
ze dne 25.2.2015 na 1 pracovní místo (předák) a UOA-VN-5/2015 ze dne
25.2.2015 na 3 pracovní místa do 29.2.2016.
 Diskuse:Starosta představil ZO návrh geometrického plánu na pozemek KN
č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny. ZO se shodlo na zmenšení proluky (šíře 5 m) mezi
tímto pozemkem a čp. 11; ZO jednalo o nákupu osobního automobilu
Citroen berlingo za170 tis. Kč (rozpočet obce 2016); Starosta tlumočil
ţádost S. Jeřábka o dořešení správního řízení o omezení přístupu na části
účelové komunikace nacházející se pozemku KN č. 1193/1 v k.ú. České
Heřmanice; ZO jednalo o zhoršení základních listovních sluţeb České pošty
s.p. Obec se připojí k petici obce Zámrsk, popřípadě podá stíţnost na Českou
poštu s.p. k Českému nekomunikačnímu úřadu; I.Plašilová se informovala
ohledně označení zastávky v Borové (bude osazen označník) a upozornila na
nepořádek u kontejnerů (fotopasti?); Starosta podal info o stavu obecních
lesů (z důsledku sucha) - les Chotěšiny (lýkoţroutem lesklým napadeno cca
100 stromů tyčoviny – 10 m3) a na pozemku 21/4 v k.ú. Chotěšiny
(lýkoţroutem cca 5 m3 z toho 5 ks kulatiny na pořez 1m3) – vše nechat pro
obec; J.Pánek ţádá ZO o nové osvětlení stromu (Netřeby) na Vánoce (ať si
vyberou místní obyvatelé). Dále se ptal na hospodářský výsledek točení
zmrzliny. Starosta – ještě není spočítáno, předloţí na dalším jednání ZO.
Dne 26. 10. 2015 :
 ZO znovu jednalo o směně nemovitostí s Římskokatolickou farností České
Heřmanice. ZO byla podána informace od Biskupství královéhradeckého (za
farnost), ţe nemají zájem o ţádný lesní pozemek v rámci směny. S novým
znaleckým posudkem na pozemky obce souhlasí (bude jim zaslán). Farnost
změnila umístění a velikost pozemku (1.021 m2) pro svoji potřebu. Dále byl
ZO představen znalecký posudek Ing. R. Jungera, Litomyšl (za 5.445,- Kč s
DPH) na stanovení ceny obvyklé na pozemky obce určené ke směně.
Výsledná částka je 2.245.600,- Kč (původní 1.756.000,- Kč). Tím došlo k
navýšení z 13,50 na 17,- Kč/m2. ZO bude čekat na upřesnění celkové částky
směňovaných nemovitostí ze strany farnosti.
 Starosta informoval ZO, ţe letos kalendáře Mikroregionu Vysokomýtsko
nebudou vyrobeny pro malý zájem ze strany obcí.
 ZO mělo jednat o přípravě výběrového řízení na provozního do pohostinství.
Starosta informoval ZO, ţe v této souvislosti oslovil L. Dočkalovou, která je
nyní vedena na úřadu práce (ÚP) a splňovala by moţnost zaměstnání na
společensky účelné pracovní místo (SÚPM). Ţádost, strukturovaný ţivotopis
a potvrzení o vzdělání (středoškolské – Hotelnictví a turismus) ZO jiţ
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obdrţelo. Nástup do zaměstnání by je moţný aţ od 1.12. ZO schválilo
pracovní poměr od 1.12.2015 do 30.11.2016 . M. Sobel se informoval u ZO,
jak proplácet přesčasy a svátky v pohostinství a zda je moţné koupit válec
pro měření mnoţství lihovin (inventury) a spotřební sklo. ZO se shodlo
svátky neproplácet v době fondu pracovní doby a přesčasy řešit individuálně,
popřípadě někoho sehnat na DPP, aby přesčasy nebyly vůbec a válec a
spotřební sklo je moţné pořídit. Dále starosta informoval ZO, ţe jednal se
zájemcem o zaměstnání (ke zmrzlině, pomocná síla do kuchyně), který je
veden na ÚP. Bude řešeno v březnu 2016.
ZO schválilo nabídku společnosti DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o.,
Jenišovice – Mravín na podání ţádosti do grantového programu Zelené oázy
2015 v částce 2.000,- Kč. Nabídka také obsahovala zpracování projektu
„Cesta ke znovuobjevení – studánka nebo mlíčňák“ v částce 3.000,- Kč,
jehoţ návrh byl také součástí nabídky.
ZO řešilo ţádost o řešení ohledně znečišťování domů a chodníků od
divokých holubů. Starosta se bude informovat na Odboru stavebního úřadu a
ţivotního prostředí ve V. Mýtě.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2015. Rozpočtovým opatřením dojde
v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniţ se
změní celkový objem rozpočtu.
ZO schválilo nákup sýpky na st. pozemku KN 1/3 v k.ú. České Heřmanice
za 90.000,- Kč od Zemědělsko obchodního druţstva Zálší dle předloţené
kupní smlouvy. ZO navrhuje budoucí způsob vyuţití – muzeum vesnice,
zasedací místnost, galerie, obřadní síň atd.
ZO schválilo Kupní smlouvu a Smlouvu o úschově na nákup rodinného
domu čp. 26 v místní části Netřeby na st. pozemku KN č. 112 a pozemků
KN č. 873, 868, 1019/1, 1019/3 a 1019/4 vše v k.ú. České Heřmanice od
vlastníků L. Bartasové, Litomyšl a M. Švece, Litomyšl v celkové částce
800.000,- Kč. Dále ZO schválilo úhradu za vypracování těchto smluv JUDr.
Ivě Drahošové, Vysoké Mýto v částce 7.321,- Kč.
ZO projednávalo nabídku společnosti AGORA DMT, a.s., Brno na instalaci
energeticky úsporné technologie Eltrick za 45.390,- Kč bez DPH. Jedná se o
úsporu elektrické energie při vytápění prostor OÚ s návratností do tří let
uţívání. O technologii jednal starosta s T. Poslem a ten nedoporučuje
technologii Eltrick pořizovat.
ZO jednalo o ţádosti manţelů Machkových, České Heřmanice o odkoupení
části pozemku KN č. 82/3 v k.ú. České Heřmanice. Pro prodej by hlasovala
menšina zastupitelstva. Starosta navrhl, aby se ZO k ţádosti vrátilo, aţ se
budou komplexně narovnávat vlastnické vztahy v intravilánu obce, kdy
budou zaměřeny místní komunikace, a bude se řešit vlastnictví přilehlých
pozemků.
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 ZO schválilo mimořádné odměny za rok 2015 v předloţené podobě
(Heřmánek, zeleň, veřejné osvětlení, kronika, internetové stránky).
 ZO projednávalo odpověď M&M Reality ohledně koupě čp. 21 v Českých
Heřmanicích na st. pozemku KN č. 42 a pozemku KN č. 52 vše v k.ú. České
Heřmanice. Cena ve výši 220.000,- Kč je také neakceptovatelná, ale původní
byla sníţena na 250.000,- Kč i s provizí RK. Starosta navrhuje nemovitosti
koupit co nejdříve (příznivá cena, můţe to někdo koupit). ZO souhlasilo.
 Starosta informoval ZO, ţe T. Posel provedl poţadované elektrorozvody a
další práce v kulturním domě. Jedná se o rozvody v keramické dílně,
zapojení elektrorezervy (předsálí) do rozvaděče, přepojení světla z kotelny
atd. v celkové částce 17.823,- Kč s DPH. ZO souhlasilo.
 ZO jednalo o ţádosti M. Kubišty a V. Pechancové, Horky o odkupu části
pozemku KN č. 1246/1 v k.ú. Č. Heřmanice (cca 30 m2). Starosta se bude
informovat ohledně pozemkových úprav (úprava katastrální hranice). ZO
souhlasilo s pokračováním v jednání odkupu.
 Starosta informoval ZO o jednání se společností Projekce CZ s.r.o., Chrudim
ohledně zatím neodevzdané projektové dokumentace na výstavbu a
rekonstrukci chodníků v Českých Heřmanicích. Od 30.3.2015 starosta
nepodepsal Smlouvu o dílo, protoţe v ní chyběly termíny realizace. Akce
prozatím stojí a ZO byla předloţena nová Smlouva o dílo, ve které jsou
termíny plnění díla závislé od podpisu smlouvy. ZO souhlasilo s novou
smlouvou.
 Diskuse: Starosta informoval ZO, ţe k 31.10. končí L. Volfová na VPP.
Poţádá o soupis uchazečů z ÚP Vysoké Mýto a Litomyšl; Starosta navrhl ZO
zajistit pro J. Šplíchala paušál na volání. ZO souhlasilo; Starosta předal
informace ředitelky MŠ. Dotazníkem oslovila pracující rodiče ohledně
fungování školky o letních prázdninách (není zájem); Starosta představil
hospodářský výsledek točení zmrzliny (ztráta 13.167,- Kč - půjčení stroje
44,5 tis. Kč, větší porce, otevřeno za kaţdého počasí, nebyly inventury); ZO
byla představena modulární výstavba (KOMA MODULAR s.r.o.); starosta s
místostarostou podali ZO informace z absolvovaných školení; Starosta
poţádal ZO, zda je moţné přesunout kurz angličtiny na OÚ (bez
nájemného). ZO souhlasilo; I.Plašilová se ptala na označení zastávky a
zhotovení nástupiště v Borové – v řešení; J.Pánek upozornil na prorůstání
trávy na běţecké dráze (CVA); T.Jeřábek ţádal, aby kontejnery s
bioodpadem byly vyvezeny před víkendem.

Dne 10. 11. 2015 :
 Starosta přednesl zprávu o jednání ZO od 30.03.2015. Byly předneseny
informace o stavebních akcích, nákupech, prodejích, nájmech nemovitostí,
směně nemovitostí s Farností České Heřmanice, podpoře výstavby RD,
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pořizovaném majetku a jeho údrţbě, plánovaných akcích a plnění rozpočtu
obce.
S informací o činnosti TJ Sokol České Heřmanice o.s. vystoupil předseda
sdruţení M. Sobel. V roce 2015 evidováno 158 členů. Roční rozpočet je cca
100 tis. Kč. Letos se podařila oprava kabin (příspěvek od Pardubického kraje
a obce). Sdruţení provozuje 9 sportovních činností a kaţdoročně je pořádáno
cca 12 společenských a sportovních akcí.
Ředitelka ZŠ České Heřmanice Mgr. J. Kafková informovala o činnosti ZŠ v
roce 2015 a představila nejbliţší připravované akce ZŠ. Současně dochází do
ZŠ 22 ţáků (ZŠ je dvoutřídní – 1.,2.,3.,4., a 5.ročník). V 1. třídě se učí 1. a 2.
ročník, třídní učitelkou je paní Jaroslava Kafková. Ve 2. třídě je 3., 4. a 5.
ročník a třídní učitelkou je paní Petra Malířová. Škola je zapojena do
několika projektů - Les ve škole, škola v lese, dotované mléčné výrobky,
Ovoce do škol, projekt Čtení pomáhá - pomoc postiţeným dětem, seniorům.
Ve škole je moţnost navštěvovat krouţky angličtiny, flétny a počítačů.
Ředitelka MŠ České Heřmanice M. Flídrová také informovala o činnosti MŠ
a společných akcích se ZŠ (sportovní dopoledne se školáky, drakiáda).
Školní rok MŠ zahájila v počtu 28 dětí, coţ je plně obsazená kapacita MŠ. V
září se 2 děti odhlásily a přestoupily do MŠ Hrušová a MŠ Příluka. V MŠ se
pracuje podle nového ŠVP "Rok s kocourkem Matyáškem". V říjnu
navštívila MŠ eko - farmu v Oucmanicích - vzdělávací program "Popelka
peče placky". S MŠ Sloupnice navštěvujeme divadelní představení.
Celoroční akce - Vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního stromu,
karneval, besídka ke dni maminek, celodenní výlet, rozloučení s předškoláky
s přespáním v MŠ a lehkoatletický trojboj, kterého se účastní okolní MŠ
(Sloupnice, Dobříkov, Tisová, Zámrsk).
ZO schválilo uzavření Smlouvy o zápůjčce na částku 35.000,- Kč na
podporu výstavby rodinného domu na pozemku KN č. 363/2 v k.ú. České
Heřmanice mezi obcí a R. Praţákem, Cerekvice nad Loučnou a Lucií
Praţákovou, České Heřmanice.
ZO schválilo pořízení ohňostroje v částce 20.000,- Kč i s dopravou.
Diskuse:
- Mgr. J. Kafková – ţádost o přemístění sběrného místa u školy. Najít jiné
místo? Mezi Přidruţenou výrobou a bytovkou?. Dále se informovala, zda
Komunitní škola bude ještě vyuţívat třídy ZŠ. Starosta – pouze při
školení na PC, jinak KŠ má zázemí a bude mít sídlo v kulturním domě.
- J. Rensa – informoval o Mezinárodního Mistrovství Micro RC dne 22.24.1.2016 v kulturním domě.
- J. Balcar – zda nezmodernizovat ozvučení v kulturním domě? Dále
upozornil na poškozování zeleně při odvozu kontejneru na bioodpad u
jejich domu (od výfuku).
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- J. Bečičková – zda bude obec pořizovat měřiče rychlosti. Starosta –
připravit komplexní projekt na bezpečnost v obci.

Dne 23. 11. 2015 :
 ZO znovu jednalo o směně nemovitostí s Římskokatolickou farností České
Heřmanice. ZO byla podána informace od Biskupství královéhradeckého (za
farnost) o celkové částce 1.380.360,- Kč směňovaných nemovitostí farnosti
(část st. pozemku KN č. 14 na němţ je fara čp. 1, pozemek - zahrada KN č.
18, část č. 20/1 a č. 346/26, pozemek – ostatní plocha KN č. 344/2 – hřbitov,
pozemek - orná půda KN č. 348/2 to vše v k.ú. České Heřmanice). Obec
smění tyto pozemky – orná půda KN část č. 212/2, 226/1 a 1234 v k.ú.
České Heřmanice v částce 1.380.366,- Kč. Geometrické plány si bude hradit
kaţdá strana. ZO souhlasilo. Přesný výčet nemovitostí ke směně mezi
farností a obcí bude předmětem Směnné smlouvy.
 ZO jednalo o ţádosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí o spolupráci při
zajištění Tříkrálové sbírky 2016. ZO souhlasilo. Dále se ZO seznámilo s
projektem charity „Sestra v akci v autě“, kdy čtyři desítky sester denně
vyjíţdějí do domácností svých pacientů v pěti městech okresu a jejich okolí
a tento projekt má napomoci získat finanční prostředky na nové auto. ZO
schválilo 1.000,- Kč.
 ZO jednalo o ţádosti obyvatel domů čp. 93, 71 a 72 v Českých Heřmanicích
o instalaci dopravního zrcadla z důvodu bezpečného výjezdu z místní
komunikace KN č. 1292/2 v k.ú. České Heřmanice na silnici III//3179. ZO
se shodlo toto řešit v rozpočtu obce na rok 2016.
 ZO se zabývalo nabídkou fotografa Jaroslava Horáka na zhotovení velkých
adjustovaných fotografií s vybranými motivy Českých Heřmanic a místních
částí na výzdobu sálu kulturního domu. Jiţ bylo pořízeno 8x foto (70x100
cm). Nyní tato nabídka obsahuje 2x foto (100x140cm) a 1x panoramatické
letecké foto (100x245 cm) v celkové ceně 43.318,- Kč. V této ceně by byly
také zdarma zahrnuty nové letecké fotografie z dronu (dvě foto z Českých
Heřmanic a po jedné z kaţdé místní části), několik jarních fotek a také
kvalitní reprodukce (v digitální podobě) 9 ks starších černobílých foto z
kulturního domu. ZO souhlasilo.
 ZO projednávalo nabídku společnosti ATLAS software a.s., Brno na pořízení
nového doplňku Komentáře Liberis v informačním systému CODEXIS
online za 6.000,- Kč bez DPH a servisní smlouva na 3 roky za 9.000,- Kč
bez DPH. I.Plašilová navrhla nabídku nevyuţít. ZO souhlasilo.
 ZO schválilo uzavření Smlouvy o zápůjčce na částku 35.000,- Kč na
podporu výstavby rodinného domu na pozemku KN č. 71/16 v k.ú. České
Heřmanice mezi obcí a J. Chlebounem, České Heřmanice.
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2015. Rozpočtovým opatřením dojde
v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
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pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniţ se
změní celkový objem rozpočtu.
ZO jednalo o nabídce společnosti ORNAMENTO s.r.o., Strakonice na
smaltované tabule (uvítací cedule, označení budov atd.) a odznáčky (s
erbem). ZO se shodlo nabídku nevyuţít.
Ing. L. Hlávka představil ZO nabídku M. Bartákové, bARTvisions na
zpracování analýzy projektu pro tvorbu webů obce v částce 10.400,- Kč. Ing.
L. Hlávka vysvětlil ZO, ţe bez této analýzy pravděpodobně ţádná společnost
nepodá nabídku na tvorbu webových stránek obce. ZO schválilo nabídku.
ZO diskutovalo o návrhu pracovní smlouvy (provozní v pohostinství) pro
L. Dočkalovou včetně popisu pracovních činností. Starosta informoval ZO,
ţe pracovní smlouvu podepíše aţ po odsouhlasení příspěvku na SÚPM od
úřadu práce, coţ by mělo být do 28.11.t.r. Podepsané znění smlouvy zašle
ZO. Dále ZO řešilo poţadavek na pořízení vybavení do pohostinství (nádobí
do kuchyně, sklo do výčepu a věci na výzdobu) v částce 33.000,- Kč. ZO
souhlasilo. Starosta navrhl ZO, zda nezrealizovat vzduchotechniku ve
výčepu a v kuchyni v pohostinství. Od nového roku budou jiná kriteria, neţ
je navrţeno v projektu vzduchotechniky. ZO pověřilo starostu poptat 3
společnosti k podání nabídky. M. Sobel se informoval u ZO, jakou výši
pronájmu kuchyně stanovit pro blíţící se akci (21.11.) v kulturním domě
(pořadatel má nasmlouvaného externího dodavatele jídla). ZO se shodlo na
nájemném za kuchyň 1.000,- Kč na tuto akci + spotřeba energií. Dále ZO
stanovilo cenu za pronájem salónku popřípadě výčepu v pohostinství - v
případě, ţe se bude topit, tak nájemné bude činit 100,- Kč s DPH za hodinu a
v případě, ţe se nebude topit, tak nájemné bude činit 25,- Kč s DPH za
hodinu. V případě pronájmu salónku pro komerční účely bude k pronájmu
připočteno jednorázové nájemné ve výši 200,- Kč s DPH.
ZO schválilo celoroční odměnu za rok 2015 pro zaměstnance J. Šplíchala ve
výši 50% měsíční mzdy.
Starosta tlumočil ZO ústní sdělení Oldřicha Kučery o ukončení k 31.12.2015
na pozici velitele JSDHO České Heřmanice a podal návrh na dar O.
Kučerovi za 30 letitou práci velitele pro místní jednotku. ZO se shodlo na
nákupu daru v hodnotě 3.000,- Kč. Zajistí starosta. Novým velitelem byl
starostou navrţen Martin Kučera. ZO souhlasilo.
Starosta informoval ZO o novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích od 1.1.2016. Jedná se o to, ţe kdyţ obec neměla (před
1.4.1997) místní komunikace zařazené do sítě místních komunikací a
nezapsala jej do pasportu místních komunikací, ale ani později nevydala
rozhodnutí o jejich zařazení, pak se všechny místní komunikace stanou od
1.1.2016 veřejně přístupné účelové komunikace, na kterých budou obecní
úřady obce s rozšířenou působností silničním správním úřadem a speciálním
stavebním úřadem. Toto se týká naší obce. ZO vzalo informaci na vědomí.
13

 ZO schválilo pořízení ručního nářadí Bosch (aku vrtačka, šroubováky atd)
pro potřeby obce v hodnotě cca 2.400,- Kč.
 Ing. L. Hlávka sdělil ZO, ţe by ukončil nájem v bytě č. 1 v čp. 75 v Českých
Heřmanicích k 31.1.2016 a jestli je to moţné řešit dohodou. ZO souhlasilo.
 Starosta postoupil ZO ústní ţádost MUDr. M. Slámy, Kameničky o směně
části pozemku obce KN č. 1258/1 (cca 21 m2) za jeho části pozemků KN
č. 908 (cca 16 m2) a KN 934 (cca 55 m2) to vše v k.ú. České Heřmanice.
Obec by se podílela 2/3 náklady na geometrický plán a 1/2 nákladů na vklad
do katastru. ZO souhlasilo se zveřejněním záměru směny.
 Diskuse: Starosta informoval ZO o schválené ceně za vodu (34,- Kč za m3)
ve Svazku obcí „Skupinový vodovod Bohuňovice“; Starosta informoval o
projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky České Heřmanice“.
Projektování je pozastaveno, protoţe dochází ke konfliktu s projektem SÚS
Pk na silnici II/317. Bude jednáno s ředitelem SÚS a hejtmanem Pa kraje;
ZO jednalo o ţádosti skautů z České a Dlouhé Třebové o pronájem pozemku
(louka na Podšvábí) pro letní tábor. ZO souhlasilo s bezplatným pronájmem
a na oplátku ţádá o úklid v obecním lese; ZO se seznámilo s vyhlášenými
dotacemi MMR; Starosta informoval ZO, ţe dne 30.11. se ve Vysokém Mýtě
koná informační seminář ke kotlíkové dotaci. Veřejnost bude informována
rozhlasem; ZO jednalo, zda realizovat opravu cesty k přidruţené výrobě. Je
potřeba si nejdříve vyjasnit k čemu bude cesta vyuţívána a pak stanovit
rozsah opravy; I. Plašilová se informovala, proč ještě není zrealizované
označení zastávky a nástupiště v Borové a zda se bude zhotovovat sběrné
místo Borová. Zajistí starosta; ZO jednalo o ţádosti RC Teamu Vysoké Mýto
o uskutečnění závodu GP 2 dne 13.12. a za jakých podmínek. ZO souhlasí s
uskutečněním závodu. Cena za pronájem s energiemi bude cca 1.000,- Kč s
DPH; Starosta informoval ZO, ţe komunikoval s panem Kocourkem ohledně
opravy věţních hodin a s opravou ciferníků nebylo počítáno. Oprava bude
přesunuta do rozpočtu obce na rok 2016; Starosta podal ZO informace z
Odboru stavebního úřadu a ţivotního prostředí ve V. Mýtě k likvidaci
holubů. V. Mýto to řeší pomocí sluţeb sokolníka; Starosta upozornil ZO, ţe
do 30.11.t.r. mají místní a příspěvkové organizace podat ţádosti o příspěvek
z rozpočtu obce na rok 2016 a ţádá, aby na dalším jednání ZO byl předloţen
výčet odpracovaných brigádnických hodin organizací za rok 2015; Starosta
předal ZO informaci pozemkového úřadu k odkupu části pozemku KN č.
1246/1 v k.ú. Č. Heřmanice, ţe není potřeba měnit katastrální hranici;
Starosta informoval ZO, ţe je moţné se dne 9.12.2015 od 18 hodin připojit k
celorepublikové akci Česko zpívá koledy a je třeba zajistit občerstvení pro
účastníky (cca 800,- Kč). ZO souhlasí; T.Jeřábek poţádal obec o obnovení
označení čísla JSDHO na CAS 25, popřípadě nalepení znaku hasičů. Zajistí
starosta.
- pe –
14

Sbor pro občanské záleţitosti informuje
V prosinci oslavili své ţivotní jubileum 70 let paní Vlasta Janíčková
z Českých Heřmanic, paní Jindřiška Pánková z Českých Heřmanic a pan
František Buchta z Českých Heřmanic.
V lednu oslavili své ţivotní jubileum 70 let paní Jarmila Blímová z
Netřeb, 80 let paní Oluše Chlebounová z Českých Heřmanic a 85 let paní
Ludmila Karlíková z Borové a paní Marie Chaloupková z Českých
Heřmanic.
V únoru oslavila své ţivotní jubileum 70 let paní Květoslava Kašparová
z Chotěšin.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let.

V lednu se narodil manţelům Ačovým syn Prokop.
V únoru se narodila Janě Lichtenberkové a Tomáši Urbanovi dcera
Leontýna.
Rodičům gratulujeme a Prokopovi a Leontýně přejeme v ţivotě hodně
štěstí a zdraví.

V lednu zemřel pan František Řehák z Chotěšin.

Informace z evidence obyvatel OÚ České Heřmanice
Pohyb obyvatel v roce 2015 byl následující:
narodilo se
7 holčiček a 6 kluků
zemřelo
5 občanů
přistěhovalo se 17 osob
odstěhovalo se
8 osob
K 31.12.2015 byl celkový počet obyvatel 563.
Z toho: Borová 33, České Heřmanice 384, Chotěšiny 63, Netřeby 83.
- ak –
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro
rok 2016 obec zveřejňuje v Heřmánku 1/2016 následující článek:

Výňatek z části zákona č. 320/2015 Sb. o HZS,
který změnil zákon o poţární ochraně a mimo jiné zrušil i NV č. 91/2010
Sb. o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv
Váţení občané, od 1. ledna 2016 platí nový zákon č. 320/2015 Sb., který
řeší postavení a úkoly hasičského záchranného sboru.
Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor,
jehoţ základním úkolem je chránit ţivoty a zdraví obyvatel, ţivotní prostředí,
zvířata a majetek před poţáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými
situacemi. Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České
republiky plněním a organizováním úkolů poţární ochrany, ochrany
obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného
systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek
stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.
Tento zákon také obsahuje změnu zákona o poţární ochraně, kde je
uvedeno, ţe kromě techniky budou poskytovat dotace na stavby slouţící pro
výkon sluţby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, anebo se podílí na
úkolech obce, které plní v přenesené působnosti státní správy podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů.
Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní: 
ČÁST TŘETÍ ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY
§ 43 Spalinová cesta
(1) Provoz spalinové cesty se povaţuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví,
ţivota nebo majetku osob, jestliţe se čištění, kontrola a revize spalinové cesty
provádí způsobem podle tohoto zákona.
(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k
odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovaţuje odvod
spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s
vývodem přes fasádu.
(3) Ustanovení § 44 aţ 47 se nepouţijí na spalinovou cestu, která není součástí
stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o
vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o
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stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu
nad 1 MW.
§ 44 Čištění a kontrola spalinové cesty
(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je drţitelem
ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen oprávněná osoba).
(2) Čištění pouţívané spalinové cesty slouţící pro odvod spalin od spotřebiče
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty
slouţící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie
(dieselagregáty) je moţné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové
cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva,
kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce
nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly
spalinové cesty stanovuje nová vyhláška č. 34/2016 Sb., která je občanům k
dispozici na Obecním úřadu a ve Sbírce zákonů. Tento zákon zrušil NV
č. 91/2010 Sb., které do konce loňského roku tuto problematiku řešilo.
Samozřejmě po seznámení se s tímto zákonem se dozvíte, do jaké výše můţeme
dostat pokutu za přestupky či právní delikty.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
V minulém čísle Heřmánku jsme naše
pravidelné povídání ukončili Vánočním
jarmarkem. Ještě před Vánocemi nás navštívil
čert, Mikuláš a anděl. Trochu jsem se báli, ale
kdyţ jsme slíbili, ţe se polepšíme, a na důkaz
řekli nějakou tu básničku nebo zazpívali
písničku, čert si do pekla nikoho nevzal.
V prosinci děti navštívila paní s
GEOMAGEM, coţ je stavebnice na principu
magnetické síly. Děti si mohly postavit různé
stavby a modely, které si můţete prohlédnout
na našich webových stránkách.
4. prosince jsme navštívili kluziště v
Litomyšli. Brusle jsme vytáhli ještě dvakrát a
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díky příznivému počasí jsme
mohli bruslit na místních
„kluzištích“ - na „Šupce“ a na
potoku.
Paní učitelka Sharon
přijela opět do Čech a k nám
do školy. V rámci krouţku
angličtiny tak mohou děti
slyšet angličtinu od rodilé
mluvčí. Výuka angličtiny je
pro děti atraktivnější a vţdy se
na paní Sharon moc těší.
Předvánoční čas patří
pohádkám. Přijali jsme tedy pozvání vraclavské školy na pohádku „Všichni na
Klamštejn“. Pohádka byla opět moc hezká a nás krásně vánočně naladila. Den
nato nás totiţ čekala vánoční besídka, na které si děti navzájem nadělily dárky.
Nějaké dárečky od Jeţiška byly pod stromečkem také do druţiny a do školy.
Po Vánocích jsme se sešli
4. ledna a odpočati jsme se
pustili do
práce, neboť se
blíţilo pololetí a s ním i
pololetní vysvědčení. No, a
všichni ho chtěli mít co
nejhezčí.
13. ledna jsme navštívili,
jako jiţ tradičně, Domov
důchodců ve Sloupnici s
jarmarkovým
vystoupením.
Chceme tak zpříjemnit chvíle
babičkám a dědečkům v
domově a potěšit je drobným dárkem.
Děti z mateřské školy pozvaly do školky vílu srdíčkovou. Ta nám zahrála
pohádku „Hrnečku vař“ a v únoru se za vílou vypravily do Sloupnice, kde
tentokrát mohly zhlédnout pohádku „ O princezně Solimánské“.
Ve čtvrtek 21. ledna proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. K zápisu
přišly děti, které dosáhnou do 31.8. věku šesti let. Byly to Nikolka Karlíková,
Tomík Tobíšek, Lukášek Jůva a Terezka Vérová. Zápisem děti provázela
Červená karkulka. Na budoucí prvňáčky se v září moc těšíme.
Zápisu se zúčastnila i Česká školní inspekce, která pokračovala inspekční
činností 26. a 27. ledna. Zápis a hodnocení ještě nemáme, objeví se na našich
webových stránkách.
26. ledna přijel do naší školy pan Kubát s programem o Bedřichu
18

Smetanovi. Poutavou a zábavnou formou přiblíţil dětem tohoto hudebního
skladatele.
Konec zimy je plný
maškarního a masopustního
veselí a nejinak tomu bylo i v
naší mateřské školce. Na
karnevale se sešlo mnoho
zajímavých masek – objevili
se
tu
víly,
princezny,
fotbalista, kuchařka, indián a
mnoho dalších krásných
masek. Fotky jsou k vidění na
webových stránkách.
V termínu od 18.4. do
29.4. proběhne zápis do MŠ
pro školní rok 2016/2017. V této době si rodiče vyzvednou přihlášky. Na
všechny zájemce se moc těšíme.
A protoţe další číslo Heřmánku vyjde asi aţ v červnu, dovolujeme si
pozvat Vás všechny na besídku ke Dni matek, která se uskuteční ve čtvrtek 12.
května na místním sále.
- jk-, -mf-

Hasičské zprávy
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů
v Českých Heřmanicích se letos uskutečnila v pátek
15. ledna.
V sobotu 30. ledna se konala jiţ čtvrtá hasičská
zabíjačka.
Tentokrát
jste byli všichni zváni do
salonku
naší
hospody.
Zpestřením celého dne byl
první masopustní průvod,
který zde své putování po
obci zakončil.
V neděli 6. března
proběhl na místním sále
dětský maškarní karneval.
K vidění byla opět tradiční
19

promenáda masek, různé
soutěţe a na závěr bohatá
tombola.
Dětem
celé
odpoledne
hrál
Jaroslav
Marcal ml.
V sobotu 21. května se
koná další ročník okrskové
soutěţe v poţárním sportu,
tentokrát ve Voděradech.
České Heřmanice by měla
reprezentovat dvě druţstva
muţů, dvě druţstva ţen a
jedno druţstvo dětí. Začátek bude ve 13.00 hod.
V pátek 27. května v 19.00 hod.Vás zveme na oslavu svátku sv. Floriána
do naší hasičské zbrojnice. K ochutnání budou tradiční Hudečkovy bramboráky.
-př-

Pozvánka na společný výlet
KAM: Praha
- komentovaná prohlídka Sněmovny Parlamentu České republiky 9.30 hod.
- prohlídka zahrad na Malé Straně, Petřín s průvodkyní
- při intenzivním dešti - prohlídka Strahovského kláštera
KDY: 28.4.2016
JAK: vlakem v 6:35h z Chocně - společná jízdenka / ?/
PŘIHLÁŠKA: do 10.4. 2016 na Obecním úřadě v Českých Heřmanicích,
nutné i číslo občanského průkazu
Počet míst max. 28
Kulturní komise a ČAS 55+
-mn20

Masopust 2016
Váţení aktivní i pasivní fanoušci a fanynky masopustu,
BYLI JSTE SKVĚLÍ.
Všem
vám
patří
poděkování za podporu
masopustního
průvodu,
zvláštní dík patří těm, kteří
připravili pohoštění (i bez
dotace obce či EU). Díky
patří
"myslivci
a
pojicajtovi", kteří důkladně
vybírali silniční daň, celkem
2200 Kč - pouţito pro
občerstvení Choceňačky a
pro pana rychtáře Slávka
Heřmánka.
Díky i hasičům za pochoutky ze statného pašíka. Kéţ tato tradice
pokračuje a sejdeme se opět za rok.
-mn-
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Sraz rodáků a 790 let obce
První písemná zmínka o Českých Heřmanicích je z roku 1226, letos si tedy
připomínáme 790.výročí
Hlavní oslavy spojené se srazem rodáků se plánují na 25. června 2016, ve
spolupráci všech organizací Českých Heřmanic.
Program začne registrací rodáků v 9 hodin , bude moţnost prohlédnout si
školu, školku, kostel, hasičskou zbrojnici, poobědvat v místní hospodě a ve 13:30
hodin budou oslavy pokračovat na hřišti či v kulturním domě - podle počasí. Přesný
program bude upřesněn, ale uţ nyní je kaţdý zván.

-mn-

TJ Sokol České Heřmanice

TJ Sokol České Heřmanice si Vás dovoluje pozvat na pálení čarodějnic dne
30.4.2016 na místním hřišti od 19.00 hod..

Oznámení
Váţení spoluobčané, přátelé,
jiţ nějaký čas jsem řešil otázku zveřejňování fotografií z různých akcí
konajících se v naší obci.
Vím, ţe ZO řeší otázku nových webových stránek naší obce, ale to můţe
ještě nějaký čas trvat, protoţe je to „běh na delší trať“.
Po proběhlém premiérovém, a dle mého názoru velice zdařilém,
Masopustu, jsem si zaloţil na www.rajce.cz vlastní „účet“, na který jsem začal
postupně ukládat jednotlivá alba. Sem dodám alba fotek i z okolní přírody a
z akcí, které pořádá ČAS 55+. S vedením obce jsem dohodnut, ţe po
zprovoznění nových webových stránek postupně přemístíme tato alba na ně.
Celá adresa účtu zní: http://jarench.rajce.idnes.cz
Tento účet je volně přístupný pro prohlíţení, klidně přístupovou adresu
sdělte svým přátelům.
-jr22

Váţení spoluobčané,
myslím, ţe mnozí z vás ani nevíte, ţe mezi námi ţila dlouhá léta
lidová básnířka Josefa Zítková.
Narodila se ve vesničce Studenec u Svojanova v roce 1914 jako
poslední ze čtyř sourozenců. Nebylo jí ještě šestnáct let, kdyţ odjela do
Prahy/ poprvé jela vlakem/, bydlela v klášteře u voršilek. Ţivila se tím,
ţe posílala své básně do časopisu Katolický dorost a Katolická ţena pod.
pseudonymem Joţka Vysočanská.
Dělala také společnici hraběnce Zdeňce Lobkovicové.
V Praze poznala svého manţela, který tam pracoval jako obchodní
příručí. Vzali se v roce 1937, postupně se jim narodily tři děti.
Odstěhovali se do Českých Heřmanic, kde si na splátky koupili
domek, ve kterém zbudovali „Koloniál“. Později se přeorientovali na
obchod s látkami, který provozovali aţ do znárodnění. Po zavření
obchodu pracovala paní Zítková aţ do odchodu do důchodu ve Vertexu.
Tady je jedna z mnoha jejich básní:
Zapadá slunce
Zapadá slunce za obzor a kraj se v šero hrouţí
a z klínu lesa ztichlého se cáry stínu plouţí.
Odchází slunce ke spánku, v purpuru hodném krále
a třpytných rosných démantů v nádheře neskonalé.
Jen pozastav se maličko, ty noho poutníkova.
Pro chvíli tuto velebnou však těţko najdeš slova.
Tep srdce ztiš a dech svůj ztaj, před nesmírnou tou mocí
jeţ ránům dáváš slunka jas a hlubokou tmu noci.
Den prací odchází.
Oblaka nachem hoří a rudé slunce pomalu
se v lůţko z mraků noří.
Aţ s ránem jasné vyjde zas, zaraduje se kaţdý.
Jen tomu Bůh buď milostiv, komu zapadlo navţdy.
-vm-
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ČAS 55+
Klub českoheřmanských aktivních seniorů se jiţ téměř pravidelně schází
jedenkrát za měsíc v salonku místní hospody kvůli vzájemnému setkávání
s eventuálním obohacením večera přednáškou či kvízy. Od února tohoto roku
sportovněji zaloţené osoby dvakrát v týdnu, v úterý a ve čtvrtek, vyráţí
z náměstí ve 13 hodin na pěší vycházku po okolí naší obce.
V měsíci březnu máme v plánu připomenout retro MDŢ, připomenout
měsíc knihy a připravit se na Velikonoční svátky. V sobotu 16. dubna se
připojíme k akci „Ukliďme Česko“. V nadcházejících týdnech bychom se rádi
vypravili za kulturou do Litomyšle. Regionální muzeum nabízí zajímavé
výstavy: Příroda Litomyšlska – Řeka, Umění dráteníků kdysi a dnes. Dům U
Rytířů zve na výstavu fotografií Milana Dvořáka – Tak kráčel čas, nyní tryskem
pádí. Mnohé z nás láká i nabídka kulturní komise obce k návštěvě Poslanecké
sněmovny v Praze ve čtvrtek 28. dubna.
- mc-

Ukliďme Česko
V letošním roce bychom se chtěli připojit k celorepublikové akci
Ukliďme Česko, která se uskuteční v sobotu 16.dubna 2016.
Sraz účastníků úklidu, malých i velkých, mladých i dříve narozených, v
9:00 u Obecního úřadu v Českých Heřmanicích, s sebou reflexní vesty či jiný
reflexní prvek, pracovní rukavice…
Cílem bude alespoň částečně vyčistit příkopy kolem silnic v okolí
Českých Heřmanic a ostatních místních částech .
Ukliďme Česko - České Heřmanice společně zakončíme malým
občerstvením.
-mnŢádám touto cesou majitele čtyřnohých mazlíčků, aby se na procházky se
svými miláčky vybavili tak, aby nebylo moţné vystopovat vaši oblíbenou trasu
podle análních podpisů pejsků. Zvláště cesta od tělocvičny k evangelickému
hřbitovu je tuhými metabolickými produkty lemována.
Vezměte také v potaz, ţe cizí pozemky, zahrady a chodníky nejsou psí
toaleta!!!!!!!
Pobyt venku s malými dětmi se tak díky vaší bezohlednosti stává velmi
nepříjemným dobrodruţstvím.
-jř24

KOMUNITNÍ ŠKOLA ČESKÉ HEŘMANICE
SI VÁS DOVOLUJE
POZVAT NA

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Večer společenského tance
pro každého, kdo má již nějaký ten pátek taneční kurzy
za sebou a rád by si připomenul, co zapomněl nebo
zdokonalil to, co již umí.
Taneční večer proběhne 29.4.2016 od 20:00 do 23:00 hodin.

Místo: Kulturní dům v Českých Heřmanicích
SPOLEČENSKÝ ODĚV PODMÍNKOU!
Vstupné: 120 Kč za pár
Lektoři: Petra Doubková a Ondřej Abraham
Více informací www.ks.ceskehermanice.cz
nebo u Jindřišky Balcarové na tel. 731 585 056.
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Taneční kurz 2015

Informace o činnosti Komunitní školy
Komunitní škola (KŠ) v loňském roce pořádala 7
kurzů, uskutečnila anebo se podílela na 7 akcích a k tomu
pravidelně organizuje Mamaklub a Zpívánky.
Na takovouto porci vzdělávání se a setkávání je
zapotřebí nejenom finanční podpora obce ve výši 10.000,Kč (za coţ moc obci děkujeme), ale také finanční dary a
dotace, aby kurzovné a vstupné na akce bylo v moţnostech účastníků. KŠ
zpětně obci platí stanovené nájemné (vyjma Mamaklubu a Zpívánek) za vyuţití
budov obce – viz níţe.
V neposlední řadě je to hodně o dobrovolnické práci. Ke konci roku se
KŠ rozrostla na 14 členů. Máte-li chuť, nové nápady, rádi pracujete pro ostatní
a chcete-li předávat své zkušenosti pro další generace, tak přijďte mezi nás.
KURZ + AKCE 2015
KURZ ANGLIČTINY
KURZ PLETENÍ Z PAPÍRU
KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ
KURZ UBROUSKOVÁ TECHNIKA
KURZ KERAMIKY
TANEČNÍ KURZ
KURZ „VZDĚLÁVÁNÍ OBYVATEL“
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
DEN OTCŮ
MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ VKŠ 2015
HALLOWEEN PÁRTY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
VÁNOČNÍ ŘÁDĚNÍ
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
MAMAKLUB
ZPÍVÁNKY
CELKEM ZA ROK 2015

NÁJEMNÉ OBCI
2025,- (obci) + 450,(MŠ)
300,650,200,1800,3.000,0,0,0,0,300,0,0,200,4.226,0,0,13.151,- Kč

Podařilo se nám sehnat příspěvky (obec České Heřmanice – 40.000,- Kč, Iveco
Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto – 25.000,- Kč a Pardubický kraj – 5.000,Kč) na pořízení keramické pece v hodnotě 50.000,- Kč a hrnčířského kruhu
v hodnotě 20.000,- Kč.
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Pro rok 2016 připravujeme a něco jiţ realizujeme: kurz pletení
z papíru a ubrouskové techniky, studené kuchyně, aranţování květin do
truhlíků, háčkování, cvičení Fitklub, dětský bazárek, Den otců, Mezinárodní
den tance, Mezinárodní den rodiny, Vánoční řádění, Velikonoční a Vánoční
výstava, Halloweenská párty, Lampionový průvod, Česko zpívá koledy a
samozřejmě Mamaklub a Zpívánky. Podali jsme také ţádost o dotaci
z Pardubického kraje na projekt „Tábor v obci aneb Hrajeme si a tvoříme i o
letních prázdninách“. Tak si drţme palce! V případě zájmu i o jiné kurzy nás
neváhejte kontaktovat. Více informací na www.ks.ceskehermanice.cz.
L. Vacková – předsedkyně KŠ
P. Eliáš – člen rady KŠ
28
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Poradna sociální práce
Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Rodičům a jiným rodinným příslušníkům, dospělým osobám, dospívající
mládeţi a dětem nabízím moţnost společně nahlédnout do oblastí:







Kompenzace sociálního a nebo zdravotního znevýhodnění
Násilného, agresivního chování
Výchovy a vzdělávání
Prevence rizikového chování dětí a mládeţe
Sociálně právní ochrany dětí
Řešení mezilidských vztahů, zvládání krizových momentů v ţivotě
člověka,
 podpory osobního růstu
 Rozvodové situace v rodině
 Alkoholismu v rodině
Cílem poradenství je umoţnit:






Kontakt slouţící k zorientování se v dané situaci
Pochopení problému
Společné hledání řešení
Individuální podporu
Nasměrování v síti sociálních sluţeb a institucí, které je poskytují

Kontakt:
Mgr. Martina Macková, Ph.D.
E-Mail: MMackova.PhD@seznam.cz
Telefon: 721 425 655 (pro objednání ke konzultaci)
Více informací na http://poradna-socialni-prace.webnode.cz
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Dětem
„Pepíčku, řekni nám, co je to nespravedlnost.“ vybídne učitelka ţáka.
„Nespravedlnost je, kdyţ táta napíše špatně domácí úkol a já za to slíznu kouli.“
„Pepíčku, představ si, ţe máš sto korun, přijdeš za svým tatínkem a poţádáš ho,
aby ti přidal k tvé stokoruně ještě jednu stovku, kolik budeš mít?“ „Pořád sto.“
odpoví suverénně Pepíček. „Ale ne, chlapče, ty vůbec neumíš počítat!“ „Já
umím počítat, ale počítám, ţe vy vůbec neznáte mého tatínka!“
Učitelka přírodopisu zkouší ţáka a ptá se: „Jmenujte mi nějaký druh hada.“
„Hada? Tak třeba kobra.“ odpoví ţák. „Výborně a nějaký druhý had?“ „Druhá
kobra.“
Ve škole dojde na zkoušení zájmen: „Pepíčku, řekni nám příklad tří zájmen?“
vybízí učitelka. „Co? Kdo? Já?“
„Paní učitelko, nechci vás strašit, ale tatínek říkal, ţe jestli nepřestanu nosit
pětky, dříve nebo později někdo skončí velmi špatně.“
Ptá se profesor třídy, zda někdo z nich ví, co znamená značka H2SO4? „Prosím
já, já vím, mám to na jazyku…“ hlásí se snaţivě student. „Tak to honem
vyplivni, protoţe je to kyselina sírová!"
http://vtipy.org/skola/
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