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Váţení spoluobčané,
s dovolením vyuţiji tohoto vydání Heřmánku, abych Vás jménem zastupitelů a
svým srdečně všechny pozval na blíţící se oslavy a sraz rodáků.
V sobotu 25. června si připomeneme nejen výročí 790 let od první
písemné zmínky o Českých Heřmanicích, ale oslavíme další milník v naší
historii, a to navrácení statusu MĚSTYS. Na základě ţádosti zastupitelstva obce
stanovil dne 14. dubna 2016 svým rozhodnutím předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jan Hamáček České Heřmanice MĚSTYSEM. Jsem rád, ţe
zastupitelstvo vyuţilo nejenom zákonnou moţnost poţádat, ale především mělo
odvahu vrátit Českým Heřmanicím historickou identitu. Kdy a jaký status
České Heřmanice měly, se dozvíte v příspěvku Mgr. Michala Severy ze
Státního oblastního archivu v Zámrsku.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat manţelům Říhovým a všem
dalším, kteří jakkoliv přiloţili ruku k dílu při vzniku a tvorbě publikace „České
Heřmanice 1226 – 2016“. Publikace nám dává okrajově nahlédnout do historie
obce, zmiňuje se o udělených symbolech a představuje nám místní organizace a
spolky včetně jejich podílu na bohatém společenském, kulturním a sportovním
ţivotě u nás na venkově. Popisuje České Heřmanice za poslední desetiletí jako
dynamicky se rozvíjející městys, ve kterém se nezapomíná na opravu
nemovitostí ve vztahu k úspoře energií, výsadbu zeleně a především se klade
důraz na celkový rozvoj. Dlouhodobým cílem je, aby se České Heřmanice staly
dobrým místem pro ţivot.
Takţe, Váţení spoluobčané, rodáci, návštěvníci a příznivci Českých
Heřmanic, věřte, ţe sobotní akce není brána jen jako oslavy a sraz rodáků pro
místní část České Heřmanice. Osobně si přeji, abyste si všichni přišli popovídat,
něco málo zavzpomínat a hlavně hrdě oslavit událost, která mění dějiny našeho
městyse. Program oslav připravený kulturní komisí je bohatý, občerstvení je
velmi lákavé, tak vyuţijme této příleţitosti k utuţování mezilidských vztahů.
Na setkání s Vámi se jiţ moc těšíme.
Pavel Eliáš – starosta městyse
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České Heřmanice městysem alias městečkem
Českým Heřmanicím byl v letošním roce navrácen status městyse, který
navazuje na ten středověký, který byl udělen v roce 1502. Tehdy byla ves
povýšena na městečko z popudu majitele statku Bohuňka z Adršpachu, který
vlastnil Heřmanice (aţ od 18. století pojmenování České Heřmanice) společně
s několika okolními vesnicemi v letech 1460-1506. V expozici Regionálního
muzea v Litomyšli mohou návštěvníci zhlédnout jeho pečetidlo, kde je
v pečetním poli vyobrazen Bohuňkův znak. Za vlády Bohuňka z Adršpachu
došlo patrně k rozkvětu vsi, a tak mohla být díky jeho ţádosti povýšena na
městečko. Učinil tak český král Vladislav II. Jagellonský 20. září 1502 vydáním
listiny, kde kromě udělení statutu dostalo městečko právo konat kaţdý čtvrtek
trh a na sv. Jakuba kaţdoroční jarmark o délce 8 dní. Předpoklady pro povýšení
vsi na městečko byly v Heřmanicích jasné, neboť zde existoval prostor pro
vytvoření náměstí, na kterém se konal trh, jarmark a v měšťanských domech
kolem náměstí mohla být provozována řemeslná výroba, stejně tak zde jiţ
existoval kostel a v neposlední řadě se zde nacházelo jiţ tradiční sídlo vrchnosti
- tvrz. Status městečka si Heřmanice udrţely patrně jen krátce, neboť jsou tak
naposled jmenovány v roce 1558 společně s pustou tvrzí. Podle nejnovějších
poznatků jsou však Heřmanice jmenovány jako Markt – městečko/městys i
v 80. letech 18. století. Status městyse dále Heřmanice měly právo pouţívat
v letech 1892-1923, tehdy se jednalo o jediný městys ve vysokomýtském
okrese.
České Heřmanice v letošním roce navázaly na tradici, která započala jiţ
v roce 1502, a mohou se pyšnit titulem městys. Heřmaničtí mohou být právem
hrdí na svoji historii, která je velmi bohatá jiţ ve svých počátcích, tedy v době
středověku, kdy byly Heřmanice sídlem vrchnosti a místem, kde se vykonávala
vrchnostenská správa nad blízkým okolím. Tuto úlohu v novověku sice
převzalo brandýské a litomyšlské panství, ale přesto jako pozůstatek této
někdejší slávy nám tu zůstal status městečka – městyse. Ačkoliv dnes tento
status nepřináší tak zásadní práva jako například v onom 16. století, jistě
přispěje k uvědomění vlastní identity, historie a pěstování zdravého patriotismu,
které není v ţádné době od věci.
Michal Severa

Informace z obecního úřadu
 SBĚRNÉ MÍSTO NETŘEBY čp. 26 – bude otevřeno pro
potřeby obyvatel tento rok na zkoušku 1x měsíčně v sobotu od
8,30 do 11,30 (23.7.; 20.8.; 17.9.; 15.10.; 12.11. a 10.12.), kontaktní osobou
je pan Josef Pánek (mob. 776 156 657). Sbírané komodity budou: objemný
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odpad (koberce, lina, pohovky, matrace, molitan, polystyren, větší plasty a
podobně), vysloužilé kompletní elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televize,
sporáky, mikrovlnné trouby, počítače a monitory a podobně) a kovy (ţelezo a
ocel). Postupem času a dle dohod u partnerů v odpadovém hospodářství
budeme sbírané komodity rozšiřovat. Kromě uvedených termínů je moţné se
dopředu domluvit se zaměstnancem obce Janem Šplíchalem (mob.
776 374 111) tak, aby to nezasahovalo do jeho vykonávané pracovní činnosti
(nejlépe na začátku, nebo ke konci pracovní doby).
 NOVÉ SBĚRNÉ NÁDOBY A ZMĚNA SBĚRNÉHO MÍSTA
V ČESKÝCH HEŘMANICÍCH – společnost EKOLA České Libchavy
s.r.o. bude v letošním roce přecházet na nové sběrné nádoby na sběr plastů
(kontejner 1.100 l) viz článek na straně 25. V naší obci dojde k výměně
kontejnerů po vývozu plastů dne 13.7. Původní nádoby budou pouţity na
sběr skla, čímţ budou vyměněny staré plechové kontejnery o objemu 800 l
ze sběrných míst Chotěšiny, Borová, České Heřmanice – sokolovna a
dovybaví se České Heřmanice – pod hospodou. S touto obměnou sběrných
nádob se nám také podaří přesunout tolik diskutované sběrné místo před
školou (původně u přidruţené výroby) mezi KONZUM a budovu obecního
úřadu.
 MÍSTNÍ POPLATEK – za provoz systému shromaţdování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok
2016 vyhláškou schválen ve výši 500,- Kč. Poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vţdy nejpozději do 28. února a do 30. září, nebo je
splatný jednorázově nejpozději do 30. června.

-pe-

Zprávičky z jednání zastupitelstva obce
Dne 07. 12. 2015 :
 Starosta informoval ZO, ţe dne 30.10.2015 podepsal
Smlouvu o zprostředkování koupě nemovitosti a poskytování
sluţeb na nákup rodinného domu čp. 21 v Českých
Heřmanicích na st. pozemku KN č. 42 a pozemku KN č. 52
vše v k.ú. České Heřmanice dle Usnesení č. 189/2015. Platnost smlouvy je
do 29.12.2015 a blokační úhrada činila 50 tis. Kč. Na základě této smlouvy
byla vyhotovena předloţená Kupní smlouva na st. pozemek č. 42 včetně
stavby čp. 21 a pozemek č. 52 vše v k.ú. České Heřmanice. Vzhledem k
tomu, ţe je v této smlouvě veden jako prodávající insolvenční správce
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dluţníka, tak starosta navrhuje tuto kupní smlouvu nechat právně posoudit
od JUDr. I. Drahošové. Zajistí starosta.
Starosta představil 2 nabídky (osloveny 3 společnosti) na instalaci
vzduchotechniky (větrání výčepu s rekuperací a větrání kuchyně s digestoří a
rekuperací) v pohostinství. Nabídka neobsahuje napojení vzduchotechniky
na elektroinstalaci v pohostinství (nebylo součástí poptávky). Starosta toto
zajistí u T. Posla, Sloupnice, aby vzduchotechnika do konce roku fungovala.
Dále ZO byla předloţena informace, ţe instalace vzduchotechniky je v
našem případě a rozsahu pouze stavební úpravou podle § 103 odst. 1 písm.
d) zák. č. 183/2006 (stavební zákon) a tím nevyţaduje projednání se
stavebním úřadem. ZO vybralo nejniţší nabídku na instalaci
vzduchotechniky v pohostinství od společnosti Vzduchotechnika Veselý
s.r.o., Sloupnice ve výši 321.619,- Kč s DPH. Dále ZO jednalo o nabídce
V. Eliáše, Horky na sádrokartonové práce v částce 7.580,- Kč související s
obloţením vzduchotechniky ve výčepu. Starosta upozornil, ţe je to cena bez
revizních dvířek a malování a navrhuje odsouhlasit částku 9.000,- Kč.
Starosta informoval ZO, ţe navrţené obecně závazné vyhlášky obce České
Heřmanice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaţdování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a
obecně závazná vyhláška obce České Heřmanice č. 2/2015 o stanovení
systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů byly konzultovány s Ministerstvem vnitra - odborem
dozoru a kontroly veřejné správy. Po schválení ZO budou vyhlášky
vyvěšeny na úřední desce.
ZO schválilo nabídku Milana Dvořáka, Ústí nad Orlicí ve výši 5.000,- Kč na
zhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku KN č. 212/2 v
k.ú. České Heřmanice a dále schválilo nabídku JUDr. Jany Naxerové, Praha
ve výši 2.500,- Kč na zpracování směnné smlouvy mezi obcí a
Římskokatolickou farností České Heřmanice.
ZO jednalo o ţádosti Zařízení sociální péče Choceň Domov pro seniory o
finanční spoluúčast na provozu Domova pro seniory v roce 2016, kde ţijí
dvě naše občanky. J. Pánek navrhl příspěvek ve výši 10.000,- Kč a ZO
souhlasilo.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 9900076215_1/VB mezi obcí a RWE GasNet, Klíšská 940, Ústí nad
Labem, zastoupenou RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Brno k plynárenskému zařízení na pozemku obce KN č. 1218/2 v k.ú. České
Heřmanice za jednorázovou úplatu 1.210,- Kč s DPH.
ZO jednalo o ţádosti V. Vérové o prodlouţení pracovního poměru v
pohostinství, který ji podle stávající pracovní smlouvy končí k 31.12.2015.
Aby ZO mohlo zodpovědně rozhodnout o pokračování pracovního poměru,
tak se zabývalo ekonomickou stránkou hospodaření v pohostinství. Dle
6















M. Sobela bylo pohostinství v letošním roce ve ztrátě cca 5 tis. Kč měsíčně a
navrhuje, aby byla ţádost zamítnuta i s přihlédnutím k tomu, ţe V. Vérová
jiţ sama ţádala o ukončení pracovního poměru dohodou k 30.9.t.r. ZO
ţádost zamítlo. Provoz pohostinství bude prozatím zabezpečen provozní
L. Dočkalovou (SÚPM – měsíční příspěvek na mzdu od ÚP 13 tis. Kč).
ZO se zabývalo ţádostí o finanční příspěvek oddílu Dálkového a zimního
plavání v Chocni, kde je člen S. Jeřábek z Českých Heřmanice. ZO se shodlo
na daru ve výši 1.000,- Kč.
ZO projednalo nabídku Lubomíra Dočkala DoNet, Litomyšl na pořízení
kopírovacího stroje Minolta 3 varianty). ZO se shodlo na variantě Minolta
kopírka bizhub 215 SET1 (kopírka A3,A4, tisk v síti pro více PC,
automatický, oboustranný podavač originálů, oboustranný tisk a kopírování)
za 29.028,- Kč s DPH. Starosta doporučil ZO ještě dokoupit toner za 1.077,Kč s DPH na 24.000 stran (náklad 0,07 Kč na stránku). ZO souhlasilo.
Starosta informoval ZO, ţe dne 2.12.t.r. převzal nemovitost čp. 26 v místní
části Netřeby dle předloţeného protokolu od vlastníků. Součastně ten den
zajistil převod odběrného místa (Netřeby čp. 26) na obec a podepsal
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
NN č. 15_NN_1007312617 a Smlouvu o sdruţených dodávkách elektřiny č.
15_CEZDI_07312618.
ZO jednalo o nabídce společnosti Generali Pojišťovna a.s., Praha na
dopojištění budovy čp. 26 v místní části Netřeby a na pojištění odpovědnosti
za škodu při výkonu státní a veřejné správy. Celkové roční pojistné za
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu bude tedy činit 33.873,- Kč. ZO
souhlasilo.
ZO řešilo dvě stíţnosti 1) na porušování domovního řádu v čp. 75 v Českých
Heřmanicích (zápach) a 2) na parkování před čp. 75 v Českých Heřmanicích
(na zákazu stání). ZO pověřilo starostu vyřešením těchto stíţností.
ZO jednalo o moţné výši roční odměny pro účetní A. Kučerovou – navýšení
objemu prací s účetnictvím pohostinství a DPH. ZO se po diskusi shodlo na
odměně ve výši 50% měsíční mzdy.
ZO jednalo o nabídce pana T. Lamberského, Zámrsk na zhotovení zpevněné
plochy (2,5 m x 10 m) pro sběrné místo v Borové ve výši 23.785,- Kč. ZO
souhlasilo. Starosta informoval ZO, ţe některé práce si můţe udělat obec
svépomoci zaměstnanci.
Starosta informoval ZO o uzavření Smlouvy o poskytování sluţeb
elektronických komunikací v síti O2 na měsíční tarif 349,- Kč pro
zaměstnance J. Šplíchala.
Diskuse: ZO jednalo o emailu Ing. R. Břeňové - GARDEN SERVIS ohledně
plánované dosadby stromů (3 ks bříz a 1 lípa) s pozdějším termínem aţ na
jaře. Bude řešeno urgencí dle smlouvy o dílo; MUDr. M. Novotná
představila ZO program oslav 790 let od první písemné zmínky o obci České
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Heřmanice; Starosta informoval ZO, ţe byl konečně instalován označník
(náklad na svařování) a vybudováno nástupiště na zastávce v Borové; ZO
byla dle poţadavku zaslána verze podepsané pracovní smlouvy a popisu
pracovní činnosti provozní v pohostinství. Dále starosta informoval, ţe byla
podepsána s ÚP dohoda na SÚPM na měsíční příspěvek na mzdu 13 tis. Kč
po dobu jednoho roku; ZO řešilo nabídku k získání certifikátu „Prověřená
společnost 2015“ za úplatu. ZO nabídku neschválilo; ZO se seznámilo s
1. návrhem publikace o obci – chybí info o MS Březina, návrh ZO o
rozšíření o podnikatelské subjekty, moţná info o rybníkářství. Zastupitelé
případně zašlou své poţadavky, které by se měly v publikaci objevit;
Starosta informoval ZO o nutné opravě střechy na budově školy (uvolněná
krytina). Starosta zajistí nabídku na opravu; Starosta se informoval ohledně
odpracovaných brigádnických hodin místních organizací - J. Pánek – SDH
Netřeby 43 hod (27 hod povinných). M. Sobel – TJ Sokol České Heřmanice
0 hod (0 hod povinných). T. Jeřábek – SDH České Heřmanice 132 hod (133
hod – rok 2015 a 20 hod – rok 2014 povinných) – 21 hod bude ještě
odpracováno na úpravě podhledů u instalovaných vrat v hasičské zbrojnici;
J. Pánek si stěţoval na špatnou návaznost autobusových spojů v Českých
Heřmanicích. Autobusy na sebe nečekají. Stíţnost bude řešit J. Pánek na
dispečinku (poté starosta); T. Jeřábek informoval ZO o připravovaných
akcích SDH České Heřmanice (zabíjačka 30.1.2016 v hospodě – spojení s
Masopustem a 15.1.2016 výroční schůze v hasičské zbrojnici); Starosta
představil moţnosti osvětlení vánočních stromů - světelný řetěz - Netřeby
100 m a ČH 40 m za cca 15 tis. Kč a pořízení ledově bílé hvězdy za 3.267,Kč. ZO souhlasilo; MUDr. M. Novotná informovala ZO, ţe je nutné schválit
úhradu za vystoupení na Vánočním koncertu (6.000,- Kč). ZO souhlasilo.

Dne 21. 12. 2015 :
 ZO jednalo o návrhu rozpočtového výhledu obce na období 2016 – 2018,
který vypracoval starosta s účetní. ZO nemělo připomínky.
 ZO opětovně jednalo o ţádosti M. Kubišty a V. Pechancové, Horky o
odkupu části pozemku KN č. 1246/1 v k.ú. Č. Heřmanice, který je nově
podle geometrického plánu č. 339-45/2015 ze dne 9.listopadu 2015 označen
jako pozemek KN č. 1246/3 (14 m2) v k.ú. České Heřmanice. Starosta
informoval ZO, ţe moţnost prodeje tohoto pozemku byla zveřejněna
Záměrem obce č. 2/2015. Ţadatelé uhradí kupní cenu 350,- Kč, náklady na
vznik kupní smlouvy a poplatek za vklad smlouvy na příslušný Katastrální
úřad. ZO byl předloţen návrh kupní smlouvy. Starosta zajistí u příslušného
stavebního úřadu souhlas s dělením pozemku. ZO schválilo prodej pozemku.
 ZO jednalo o prodeji pozemku KN č. 46/2 (1.472 m2)v k.ú. Chotěšiny
manţelům Švarcovým, Oucmanice, který vznikl geometrickým plánem č.
80-344/2015 ze dne 10. prosince 2015. Starosta informoval ZO, ţe moţnost
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prodeje tohoto pozemku byla zveřejněna Záměrem obce č. 3/2015. Ţadatelé
uhradí kupní cenu 103.040,- Kč a poplatek za vklad smlouvy na příslušný
Katastrální úřad. Dále byl ZO předloţen návrh kupní smlouvy s předkupním
právem pro obec a strpěním budoucí stavby plynovodu. Starosta zajistí u
příslušného stavebního úřadu souhlas s dělením pozemku. ZO schválilo
prodej pozemku.
ZO opětovně jednalo o směně pozemků obce KN č. 212/2 (33.199 m2),
který vznikl dle návrhu geometrického plánu č. 340-508/2015, KN č. 226/1
(46.831 m2) a KN č. 1234 (1.168 m2) v k.ú. České Heřmanice s
Římskokatolickou farností České Heřmanice za jejich pozemky - st.
pozemek KN č. 14/1 (1.197 m2) na němţ je fara čp. 1 a pozemek KN 20/1
(2.402 m2), které vznikly dle návrhu geometrického plánu č. 342-508/2015,
pozemek KN č. 18 (234 m2), KN č. 346/26 (51 m2) a KN č. 348/2 (4.114
m2) to vše v k.ú. České Heřmanice. Dohodnutá cena směňovaných
nemovitostí je 1.380.366,- Kč. Starosta informoval ZO, ţe moţnost směny
těchto pozemků obce byla zveřejněna Záměrem obce č. 4/2015. ZO byl
předloţen návrh Směnné smlouvy. Starosta upozornil ZO, ţe smlouva můţe
být podepsána aţ po odsouhlasení geometrických plánu příslušným
Katastrálním úřadem a ke smlouvě musí být vydán příslušným stavebním
úřadem souhlas s dělením pozemků. ZO souhlasilo se směnnou pozemků.
ZO opětovně jednalo o ústní ţádosti MUDr. M. Slámy, Kameničky o směně
části pozemku obce KN č. 1258/1, který je nově podle návrhu
geometrického plánu (Ing. Pavel Beránek, Chrudim) označen jako pozemek
KN č. 1258/7 (cca 21 m2) v k.ú. České Heřmanice za jeho pozemky KN
č. 908/2 (cca 16 m2) a KN 934/2 (cca 55 m2) v k.ú. České Heřmanice dle
stejného návrhu geometrického plánu. Starosta informoval ZO, ţe moţnost
směny těchto pozemků obce byla zveřejněna Záměrem obce č. 5/2015. Obec
by se podílela 2/3 náklady na geometrický plán a 1/2 nákladů na vklad do
katastru. ZO byla předloţena nabídka ve výši 6.900,- Kč bez DPH na
zhotovení geometrického plánu na oddělení výše uvedených pozemků.
Starosta navrhuje ZO schválit pouze úhradu 2/3 nákladů na geometrický plán
a směnu schválit aţ po předloţení směnné smlouvy. ZO souhlasilo.
ZO jednalo o způsobu financování výdajů obce v počátku příštího roku.
Vzhledem k tomu, ţe nebude k 1. 1. 2016 schválen rozpočet obce, je nutné
přijmout Rozpočtové provizorium na rok 2016. Do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2016 lze hradit pouze nezbytné provozní výdaje. O krytí
nepředvídatelných výdajů v období rozpočtového provizoria, jejichţ
neuhrazením by Obci České Heřmanice, vznikla škoda, rozhodne ZO. ZO
souhlasilo.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2015. 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 schválilo členský příspěvek obce do rozpočtu Mikroregionu
Vysokomýtsko pro rok 2016 ve výši 15,- Kč za občana a členský příspěvek
obce do rozpočtu MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2016 ve výši 5,- Kč za
občana.
ZO vzalo na vědomí Protokoly o výsledcích následných veřejnoprávních
kontrol místních organizací TJ SOKOL České Heřmanice o.s.,
Římskokatolická farnost České Heřmanice, Komunitní škola České
Heřmanice, SDH České Heřmanice a SDH Netřeby za rok 2015.
ZO jednalo s Ing. L. Hlávkou o předloţené Analýze webů obce České
Heřmanice
(www.ceskehermanice.cz,
www.skola.ceskehermanice.cz;
www.tjsokol.ceskehermanice.cz a www.ks.ceskehermanice.cz), kterou
zpracovala M. Bartáková, bARTvisions. Analýza uvádí současný stav
jednotlivých internetových stránek, navrhuje způsob řešení nových webů
včetně cenových kalkulací za pořízení webů ve výši cca 240 tis. Kč. Starosta
navrhuje, aby do příštího jednání ZO vyhotovil Ing. L. Hlávka za úhradu
další analýzu, aby bylo moţné porovnat navrhovaná řešení. ZO souhlasilo.
ZO vzalo na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ze dne
9.12.2015 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Starosta informoval ZO, ţe bude vyřazovat pohledávky po době splatnosti.
Jedná se především o pohledávky za poplatek za odpad v celkové částce
6.899,- Kč od poplatníků, kteří se odstěhovali z obce neznámo kam. Tyto
pohledávky jsou nevymahatelné, náklady na vymáhání by převýšily výši
těchto poplatků a výsledek vymáhání by byl nejistý. ZO souhlasilo s
vyřazením pohledávek.
ZO jednalo o předloţené Smlouvě o uměleckém vystoupení Aleše Krejčího
(kouzelník) a Václava Faltuse (imitátor) na oslavách 790 let od první
písemné zmínky o obci za odměnu ve výši 20.000,- Kč. ZO souhlasilo.
ZO schválilo nabídku JUDr. I. Drahošové, Vysoké Mýto ve výši 3.146,- Kč s
DPH na právní sluţby poskytované ve věci Kupní smlouvy na st. pozemek č.
42 včetně stavby čp. 21 a pozemek č. 52 vše v k.ú. České Heřmanice a dále
schválilo text této kupní smlouvy.
ZO souhlasilo, aby Mateřská škola České Heřmanice nabyla majetek –
počítač v hodnotě 8.000,- Kč.
ZO schválilo uzavření Smlouvy o zápůjčce na částku 35.000,- Kč na
podporu výstavby rodinného domu na pozemku KN č. 66/6 v k.ú. České
Heřmanice mezi obcí a Janou Lichtenberkovou, DiS., České Heřmanice.
ZO schválilo předloţené Dodatky č. 1 ke smlouvám o pronájmu ze dne
18.4.2003 a 28.11.2006 se společností FORTECH, spol. s r.o., Litomyšl.
Dodatky upravují skutečnost, ţe se obec stala plátcem DPH, o coţ bude
navýšeno nájemné.
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 ZO schválilo měsíční odměnu ve výši 515,- Kč lesnímu hospodáři
J. Fendrychovi, Hrušová po zdanění.
 Diskuse: ZO jednalo o akci „Sociální zázemí u CVA v Českých
Heřmanicích“. Projektantem byl zaslán oceněný rozpočet akce a ZO jednalo
o nabídce KOMA MODULAR, s.r.o. na realizaci akce za cca 1,5 mil Kč bez
DPH bez základů a inţenýrských sítí. ZO se shodlo, ţe realizace akce bez
dotace je mimo finanční moţnosti obce; Starosta představil ZO první náčrty
Komunitního centra České Heřmanice, které by mohlo vzniknout nástavbou
nad pohostinstvím a částečně nad kulturním domem. ZO se shodlo
pokračovat v přípravě studie, aby byla známa předběţná cena realizace, a
pověřuje starostu zajistit nabídku na zpracování studie (P. Kulda); Starosta
informoval ZO, ţe obec na začátku prosince zaslala na SFŢP informaci, ţe
se stala od 1.10.t.r. plátcem DPH a bude si u akcí podaných do OPŢP
„Zateplení budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s pořízením
nízkoemisního spalovacího zdroje“ a „Zateplení kulturního domu v Českých
Heřmanicích“ na nichţ byla čerpána dotace i na DPH nárokovat u finančního
úřadu odpočet DPH za realizovanou akci, a tudíţ proběhne i vratka dotace z
DPH poskytovateli SFŢP. Toto jsme museli vzít zpět, protoţe hrozila sankce
od OPŢP, ţe jsme včas nenahlásili plátcovství DPH (daňový poradce Blank s
tímto nesouhlasí). ZO bere na vědomí současný postup, ale dále bude obec
postupovat podle instrukcí daňového poradce; Po tomto bodu v 20,20 hod.
odešel z jednání ZO T. Jeřábek; Starosta informoval ZO, ţe u finančního
úřadu zjistil předpokládaný příjem z daní do konce roku a obec bude mít o
1,28 mil. Kč více, neţ stanovila v rozpočtu; ZO jednalo o nabídce na
pořízení osobního automobilu pro obec Citroen Berlingo a Dacia Dokker.
ZO se shodlo dát do návrhu rozpočtu na rok 2016 poloţku 200 tis. Kč na
pořízení osobního automobilu; Starosta informoval ZO, ţe obce na
Vysokomýtsku budou podávat k Českému telekomunikačnímu úřadu stíţnost
na nedostatky při zajištění základních poštovních sluţeb České pošty, s.p.
ZO souhlasilo s připojením obce ke stíţnosti; ZO jednalo o předloţeném
výběru uchazečů na VPP (na SÚPM nikdo). ZO počká na začátek roku 2016;
J. Pánek informoval starostu o nefunkčním rozhlasu v místní části Netřeby;
MVDr. J. Cacek ţádal ZO o dočasný pronájem jedné místnosti na faře pro
potřeby místní farnosti, aţ ji bude vlastnit obec. ZO souhlasilo s bezplatným
pronájmem jedné místnosti v čp. 1 v Českých Heřmanicích na 6 měsíců od
doby, kdy bude vlastníkem budovy obec; MUDr. M. Novotná se informovala
u ZO, zda je moţné rozšířit kulturní komisi. ZO souhlasilo.
- pe –
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Sbor pro občanské záleţitosti informuje
V květnu oslavili své ţivotní jubileum 60 let paní Hana Loukotová
z Českých Heřmanic, paní MUDr. Marie Novotná z Českých Heřmanic,
70 let paní Milada Pánková z Netřeb a 91 let pan Jan Černý z Borové.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V březnu se narodila manţelům Šprincovým dcera Eliška a
Lence Volfové a Petru Grünwaldovi dcera Nela.
Rodičům gratulujeme a Elišce a Nele přejeme v ţivotě hodně štěstí a
zdraví.

V dubnu zemřela paní Marie Buřitová z Borové.
- ak –

KURZY KERAMIKY
KURZY HÁČKOVÁNÍ
KURZY PLETENÍ Z PAPÍRU
PODZIMNÍ TANEČNÍ KURZY
POKUD MÁ NĚKDO ZÁJEM O NĚKTERÝ KURZ NEBO
NÁVRH NA KURZ, NAPIŠTE NA ks@ceskehermanice.cz
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro rok
2016 obec zveřejňuje v Heřmánku 2/2016 následující článek:

Co bychom měli vědět o poţární ochraně
Kdybychom Vám poloţili otázku, jaké právní předpisy znáte, určitě
bychom se nesetkali s příliš nadšenou odpovědí. Motoristé si vzpomenou na
vyhlášku o silničním provoze, k tomu kaţdý z nás přidá ta ustanovení, která
vyuţívá ve své profesi a pak se nám přizná, ţe to bude s právním vědomím asi
všechno. Upřímně řečeno, taková odpověď nás příliš nepřekvapí. Svět
paragrafů je pro nezasvěcence obestřen tísnivou atmosférou soudních síní,
soudců v talárech, rozsudku, který můţe změnit celý lidský ţivot od základů.
Zkrátka a dobře se této oblasti hledíme obloukem vyhnout. Přesto nikdo nebude
popírat uţitečnost zákonů – zvláště díky tomu, ţe ţijeme mezi lidmi a občas jen
dobrá vůle nestačí. Nebude proto na škodu, kdyţ se na poţární ochranu
podíváme tentokrát spolu s právníky právě přes brýle paragrafů.
Základním dokumentem, v němţ je zakotven význam poţární ochrany, je
zákon o poţární ochraně, ale vzhledem k tomu, ţe zákon nemůţe obsahovat
všechna důleţitá ustanovení, jsou zde i prováděcí vyhlášky a další právní
předpisy, ke kterým můţeme zařadit nařízení vlády, nařízení krajů a případně i
vyhlášky obce. Tato naše úvaha sotva někoho zavede do prodejny právnické
literatury. Dovolte tedy zvláště pro ty, kteří se ještě řídí zásadou „Nehas, co tě
nepálí“, odcitovat:
Občané jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku poţáru,
zejména při pouţívání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a
komínů, při skladování a pouţívání hořlavých nebo poţárně nebezpečných
látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Slova „Občané jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku poţárů
….“ bychom si měli vrýt do paměti a připomenout si je vţdy, kdyţ se ocitneme
v situaci, kdy by se oheň mohl změnit z dobrého sluhy na zlého pána.
A jestliţe přece k poţáru dojde? Zákon pamatuje na povinnosti občanů i v
takovém případě a říká, ţe ,,kaţdý z nás je při zjištění poţáru povinen učinit vše
pro jeho uhašení a není-li to v jeho silách, vyhlásit poplach a bezodkladně
oznámit Hasičskému záchrannému sboru vše potřebné pro včasný zásah“. Ono
„kde, co, jak“ se zdálo moţná zbytečné. Operační důstojníci Hasičských
záchranných sborů by však do tohoto našeho povídání mohli přispět mnohými
ukázkami telefonních hovorů typu:
„Haló, proboha přijeďte, uţ hoří skoro celá střecha!“
„Ano, řekněte kde to ….“
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„Proboha – no přece tady, tak honem přijeďte …“ a následuje klapnutí
telefonního sluchátka.
Velkým problémem se jeví i pouţívání mobilních telefonů. Pokud
zavoláme na číslo „150“ nebo „112“, dovoláme na ohlašovnu poţáru v kraji,
která je na HZS v Pardubicích. Proto je nezbytné nahlásit
KDO a ODKUD VOLÁ, KDE HOŘÍ A CO HOŘÍ.
Překvapivé dobrodruţství připravil hasičům občan, který oznámil poţár
obyčejné dřevěné kolny. A aby mu nikdo nemohl vyčítat nesprávné skladování
závratného mnoţství nafty a několika lahví s propan-butanem, raději jejich
přítomnost zasahujícím hasičům zamlčel. Zbytečně, přihlásily se samy a
způsobily další velké škody.
A co říci o sobectví jistého chataře, který poté, co zpozoroval poţár chaty
svého souseda a současně i soka ve výstavbě, přilil ještě pro jistotu kanystr
benzínu a odjel do města předstírajíc, ţe v době poţáru byl na nákupech. V
zájmu spravedlnosti je třeba dodat, ţe měl dvojitou smůlu. Jednak jej usvědčil
náhodný turista, kterého si ve své pomstychtivosti nevšiml, a jednak poţár
přiţivený hořlavou kapalinou si nevybíral a přišel si na své i na jeho majetku.
Pro úplnost je třeba dodat, ţe drţitelé prostředků vhodných pro zdolávání
poţárů jsou povinni je poskytnout. Na výzvu velitele zásahu jsme povinni
pomáhat podle všech svých moţností. Od této povinnosti jsou osvobozeni
občané mladší 18 a starší 60 let, tělesně a duševně postiţení a těhotné ţeny.
Výjimku zákon činí ještě u osob, jejichţ činnost je naléhavější neţ osobní
pomoc, například lékařů záchranné sluţby nebo policistů či vojáků. Ale řekněte
sami, zda je nutné volat na pomoc zákon tam, kde by podaná ruka měla být
lidskou samozřejmostí.
Ve světle paragrafů, miliónových škod, desítek zraněných a těch, kterým
jiţ nebylo pomoci, se jasně ukazuje význam poţární prevence. Jeho strohé
litery se zpravidla stanou výmluvnými tehdy, kdyţ neštěstí postihne právě nás.
To uţ však promlouvají pozdě.
Ptáte se na návod, jak se střetu s paragrafy vyhnout? Snad ho podá naše
Desatero poţární prevence:
Kaţdý občan je zejména povinen
1. zdrţet se kouření, manipulace s otevřeným ohněm na poţárně nebezpečných
místech
2. udrţovat v řádném stavu topidla, komíny, kouřovody, elektrická a jiná
zařízení
3. zajistit, aby se v blízkosti topenišť a zdrojů tepla nenacházely hořlavé látky
4. dbát o to, aby topidla a zapnuté elektrické a plynové spotřebiče nebyly
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ponechány bez dozoru
5. dbát, aby popel byl sypán vychladlý a do nádob k tomu určených
6. pečovat o řádný dozor nad dětmi, zamezit jim přístup k zápalkám a
hořlavým látkám
7. pouţívat všechny tepelné a jiné spotřebiče jen k účelu, ke kterému jsou
vyrobeny, pouţívat jen schválené spotřebiče a dodrţovat návody k jejich
obsluze
8. zachovávat opatrnost při skladování hořlavých látek a látek se sklonem k
samovznícení, ukládat je ve stanoveném mnoţství
9. udrţovat pořádek a čistotu na půdách, chodbách a ve sklepích
10. dbát nevyšší opatrnosti v době sucha, ţní a v topném období
Naše desatero má slouţit jako návod, rada, výstraha – jak jen chcete.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
Prázdniny jsou za dveřmi a neţ se rozeběhneme na dovolené, k babičkám
a na tábory, pojďme se ohlédnout za tím,
co vše se událo od posledního vydání
Heřmánku.
V březnu přijel pan Bezděk, který
s dětmi probral teoretickou část dopravní
výchovy. Prakticky si to děti mohly
vyzkoušet na dopravním hřišti 30.
května. Všichni naši ţáci splnili jak
teoretickou, tak praktickou část a
zaslouţeně dostali průkaz cyklisty.
11. března proběhl na naší škole
program Zdravá 5. Je to celorepublikový
vzdělávací program pro základní i
mateřské školy zaměřený na zdravý
ţivotní styl především v oblasti zdravého
stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují
ţáky v rámci dvouhodinového bloku
zábavnou a interaktivní formou se
zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí
zásad zdravé výţivy a jejímu přirozenému zařazení do ţivotního stylu. Program
poskytuje nadační fond Albert.
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Společnost DM drogerie přichází jiţ s šestým ročníkem úspěšného
programu Veselé zoubky. Program je zaměřen na děti 1. tříd základních škol.
Jak jeho název napovídá, jeho tématem je správná péče o zuby a prevence
vzniku zubního kazu. Pohádková postavička Hurvínka zábavnou formou učí
děti, jak se správně o své zoubky starat. Program proběhl v 1. a 2. ročníku.
23.března jsme společně se základní školou Tisová navštívili planetárium
v Hradci Králové.
5. dubna jsme společně s MŠ Sloupnice zhlédli divadelní představení víly
srdíčkové O kočičce Mašličce.
13. dubna jsme jeli do Smetanova domu v Litomyšli na divadelní
představení Povídejme si děti.
20. dubna proběhl ve Vysokém Mýtě Den Země, kterého se pravidelně
zúčastňujeme. Děti se seznamují s řemesly našich předků a také tím, jak se
starat o naší přírodu – třídění odpadu. Mateřská školka celoročně sbírá hliník a
účastní se soutěţe ve sběru hliníku. V letošním roce jsme obsadili 4. místo a
vyhráli tak dřevěný vláček, navíc kaţdé dítě dostalo látkového koníka.
12. května jsme pozvali všechny maminky na oslavu jejich svátku na
místní sál, kde děti z mateřské školy vystoupily s pásmem na téma Ţivot v trávě
a ţáci základní školy zahráli pohádku O Šípkové Růţence.
Ve středu 18. května starší děti ze školky ukončily plavecký výcvik
v Litomyšli a přivezly si mokré vysvědčení.
V květnu proběhl na naší škole preventivní program Stonoţka vedený
pracovníky z pedagogicko-psychologické poradny. Při rozboru vyplynulo, ţe
vztahy mezi ţáky na naší škole jsou dobré. Ve škole je velmi přátelská
atmosféra a pěkné jsou i vztahy mezi ţáky a pedagogy. Tato informace nás
samozřejmě potěšila a rádi bychom, aby i nadále bylo v naší škole všem
příjemně.
20. května jsme odjeli do Základní školy Sloupnice na Den otevřených
dveří. Ţáci si zde mohli prohlédnout školu, třídy a zapojit se i do výuky, kterou
pro ně připravili učitelé ze
sloupenské školy.
25. května jsme byli
společně s mateřskou školou na
výletě v ZOO v Jihlavě. Výlet se
dětem moc líbil.
26. května se uskutečnilo
BRAnně
BEzpečnostní
NEtradiční
Cvičení
BRABENEC v Dobříkově. Akce
byla moc hezky připravena. Děti
se zábavnou formou seznámily s
činností některých sloţek Integrovaného záchranného systému ČR, se zásadami
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poskytování první pomoci, s pravidly silničního provozu, se zásadami
hospodaření v lesích a s principy ochrany přírody. Akce proběhla za účasti
Policie ČR, Městské policie Vysoké Mýto, BESIPu, Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje a dobrovolných hasičů, Zdravotní záchranné sluţby
Pardubického kraje, Českého červeného kříţe, Lesů ČR a EKO-KOMu.
27. května byl pro
prvňáčky slavnostní den –
Slavnost slabikáře. Předvedli, co
všechno se za první rok školní
docházky
naučili.
Přečetli
krátkou pohádku, ukázali, jak
pěkně umí psát a v matematice
jsme zvolili matematického
krále pro tento den. Akce byla
spojena s dnem otevřených dveří
– rodiče i veřejnost se mohli
přijít podívat, jak probíhá výuka
v naší škole. Díky paní kuchařce
jsme slavili, jak se patří, i se sladkou tečkou na závěr.
1. června jsme se zúčastnili Školympiády ve Vysokém Mýtě. Z našich
sportovců si nejlépe vedla Krystýna Zabáková, která v hodu do dálky získala
bronzovou medaili.
2. června jsme hostili
malotřídní MŠ ze Sloupnice,
Zámrsku, Dobříkova a Tisové.
Předškolní děti soutěţily ve
třech disciplínách - hodu
míčkem, běhu na 20m a skoku
dalekém z místa. V konkurenci
103 dětí jsme získali 5 medailí
(Nicol Karlíková 2. místo
v běhu, Vojtěch Vacek 2. místo
ve skoku, Tomáš Tobíšek 3.
místo v běhu, Lukáš Jůva
1.místo v hodu a 1. místo
v celkovém pořadí chlapců. Radost nám udělaly i malé děti, které vybojovaly 3.
místo ve štafetovém závodě.
2. června přijela do naší školy Policie České Republiky. Seznámila naše
ţáky s posláním policie, děti si mohly vyzkoušet pouta, obušky, sedly si do
policejního auta. Myslím, ţe se tato akce dětem moc líbila.
A co nás čeká ještě do konce školního roku? Od 6. do 10. června jedeme
do Mladočova na školu v přírodě. Jako loňský rok budeme pořádat atletické
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závody malotřídních škol. Navštíví nás hudebníci z Ugandy s hudebním
vystoupením. Zvládnout bychom ještě chtěli výlet do Prahy. No, a 30. června se
rozloučíme. S některými pouze na 2 měsíce a s páťáky se rozloučíme úplně.
Přejeme jim, aby v nové škole našli spoustu dobrých kamarádů a výborných
učitelů. A všem - krásné, pohodové a sluníčkové prázdniny. :-)
Rádi bychom poděkovali našim sponzorům , kteří přispěli na některé akce
školy a školky – doprava na výlet do ZOO Jihlava, škola v přírodě, výlet do
Prahy.
- jk-, -mf-

Pozorovatelna čápů hlásí...
Tak jsou tu letos opět! A kdo? No přece naši čápi! Letos se, dle
pozorování, z neznámých důvodů do našich krajin vrátilo zhruba 80% jejich
populace. V Pardubickém kraji je obsazenost hnízd celkem dobrá, ale v
Královohradeckém kraji je situace podstatně horší. Příčiny lze jen domýšlet.
K nám do Českých Heřmanic letos dorazili v poslední březnový den dopoledne pan čáp a cca kolem 15.30 hodin paní čápová. To bylo snad poprvé,
kdy doletěli oba v jeden den. Při porovnání se zálešskými musím konstatovat,
ţe tam sice byl v cca o 4 dny dříve, ale partnerka doletěla aţ dva dny po našich,
coţ nebývalo zvykem, protoţe v Zálší byli v minulých letech oba pravidelně
minimálně o týden dříve, neţ u nás.
Ale zpět k našim:
Po krátkém odpočinku a
prozkoumání, co je u nás
nového,
započal
standardní
kolotoč,
úprava hnízda, páření a
zase obráceně, aţ se 7.
dubna na 100% usadili na
vajíčkách. Tak to by
znamenalo kolem 7. - 10.
května první vylíhlá pulli.
A potvrdilo se. 10. května
jsme zaznamenali po
příletu jednoho z rodičů
na hnízdo vyvrhování potravy. Od teď je hnízdo pod zvýšeným dozorem a
právem se do podvědomí dere otázka - Tak kolik vás letos bude? Víc jak týden
trvalo, neţ jsme mohli dát první odpověď. Ve středu 18. května při počátku
krmení zaznamenáváme první dvě hlavičky. O den později navečer můţeme s
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určitostí konstatovat, ţe jsou ve hnízdě celkem 4 mláďata - paráda!
Bohuţel radost dlouho nevydrţela. V neděli ve večerních hodinách se
poprvé v ţivotě tváří v tvář stáváme svědky, jak kruté zákony příroda dodrţuje.
Bezmocně přihlíţíme, jak samec usmrcuje snad nemocné či slabé mládě. Nebo
je to tím, ţe by je všechny neukrmili? Tu pravou odpověď se asi nedozvíme. A
tak jsou na hnízdě pouze tři mláďata, ale mají se čile k světu. Den ode dne
rostou a snad jich bude brzo vidět i ze země a ukáţí se i Vám, kteří chodíte
kolem a zajímáte se o ně.
Věřme, ţe zdárně vyrostou, naučí se létat, ţe je nepotká ţádná nehoda a
ţe koncem srpna budou moci odletět v pořádku do zimovišť.
Jak to dopadlo, to zase v některém dalším Heřmánku a třeba i s nějakou
tou fotkou.
-j+mr-

Moravou na Slovensko
„Poutničení“ provází člověka od nepaměti. Ač běţný Evropan ţije

převáţně svůj ţivot v sídle (doma či v místě kam došel za svojí partnerkou,
prací…), v kaţdém dřímá touha poznávat nové kraje, setkat se s něčím
neobyčejným nebo směřovat
k nějakému ideálu.
V Heřmánku uţ dobře
známá skupina poutníků od
sv. Jakuba letos zvolila za cíl
významné poutní místo bratří
Slováků – Šaštín. Po návštěvě
rakouského Mariazell, polských
Vambeřic a krátkém průjezdu
německého území při Labi u
Hřenska,
bylo
Slovensko
poslední sousedící zemí, která
nesedřela milimetry dezénu
plášťů našich kol.
Loňská Labská cesta byla první inspirací k putování podél dalšího
„veletoku“ napříč krásnou Moravou. Jak se uţ stalo obyčejem, poslední neděli
v květnu nasedlo na kola obtěţkaná brašnami s nutným oblečením, svačinou a
hygienou 11 cyklopoutníků. Doprovázeni kostelními zvony vyjeli přes
Sloupnici, okresní město a Letohrad do Králík. Gulášová polévka v Letohradě a
dvě tuby hroznového cukru od zkušeného „energetika“ při zastávkách poskytly
sílu i na podvečerní výstup na Horu Matky Boţí. Převýšením náročnou etapu
jsme ukončili v příjemné ubytovně na náměstí. Dva nejzkušenější cyklisté nás
opustili (nedostali dovolenou) a zbytek pouti jsme jeli v devíti.
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Blízkost
pramene
Moravy
pod
vrcholem
Kralického Sněţníku nám po
ránu dodala elán k cestě
kopírující její tok. K řece
jsme se dostali překrásnou
cyklotrasou
přes
Štíty,
Drozdov a Zábřeh. Zde jsme
si připomenuli klukovské sny
a vylezli jsme svorně na
starou
odstavenou
parní
lokomotivu. Do Litovle Hanáckých Benátek - jsme
přijeli přes Svatojánský most (nejstarší na Moravě), klenoucí se nad jedním ze
sedmi ramen Moravy. Večerní prohlídka města skončila v příjemné hospůdce,
kde starší provozovatel povolal z domu svoji ţenu, aby nám připravila výtečnou
večeři.
Úterý bylo slunečné a z královské Litovle jsme se rovinami (cestou,
necestou) vydali přes hanáckou metropoli Olomouc do Kroměříţe. Ve městech
i na vesnicích jsme často budili pozornost svým počtem, věkem, náladou a
způsobem dopravy. V centru Olomouce nás zvědavě sledovala početná hlídka
policistů střeţících Vrchní soud – bez újmy na našich peněţenkách. Po
prokličkování města se opět otevřela ţírná Haná aţ k Tovačovským rybníkům.
Zde se nám naskytla
působivá podívaná na námluvy
potápek roháčů, několik poláků
velkých, lysek a mnoţství
divokých kačen a ostatního
vodního ptactva.
Internát Hotelové školy
v Kroměříţi
nám
poskytl
ubytování a vlídný stráţce
renezanční Květné zahrady nás
před zavírací dobou vpustil do
tohoto
unikátního
parku.
Procházka architektonicky skvostným městem byla tečkou za příjemným
dnem.
Středeční slunné ráno jsme zahájili v zámeckých zahradách Kroměříţe a
poté se vydali podél Moravy do Napajedel a dále souběţně s Baťovým kanálem
do Starého Města. V jedné z plavebních komor jsme mohli sledovat vyrovnání
hladiny vody kanálu pro výletní loď s německými seniory, kteří nám chvíli před
tím vesele fandili, kdyţ jsme je po cyklostezce předjíţděli. V Uherském
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Hradišti jsme měli první technickou zastávku s návštěvou opravny kol, kdyţ se
našemu „energetikovi“ vytrhl ventilek kola i s částí ráfku. Oprava proběhla
rychle, stačili jsme vypít kávu,
a pokračovali jsme do Blatnice
pod
sv.
Antonínkem. Svatý Antonínek
je poutní kostelík na vrcholu
nečekaného kopce, který nás
pořádně
zapotil.
Kromě
náboţenského významu je
znám jako častý motiv obrazů
význačného malíře moravského
folklóru Joţa Úprky. Do
Blatnice jsme dojeli hladoví po
uzavření všech obchodů i
hospod. O večeři se naštěstí postarala majitelka našeho penzionu s příznačným
názvem Sauvignon – ubytování i nápoj byly excelentní. Všem poutníkům pak
ráno připravil snídani náš dodavatel energií – v sedm hodin ráno koupil
v řeznictví pro kaţdého teplý, čerstvě usmaţený řízek a čerstvě upečený chleba
z místní pekárny.
„Na řízek“ to ve čtvrtek
dopoledne jelo samo. Leč za
Stráţnicí se cyklostezka na
několik km změnila v tankodrom.
Nicméně jsme se moravskými
luhy protlačili aţ do Hodonína a
dál do Mikulčic. Po vzpomínce na
počátky slovanské kultury se
sv. Cyrilem a Metodějem jsme po
kamenité
(cyklo?)stezce
s černými mraky nad hlavou
dodrncali do Lanţhota. Ve
stavebních buňkách jsme společně s bezdomovci přenocovali naposledy na
Moravě.
Páteční cesta do cíle pouti - Šaštína proběhla bez komplikací. Vlakem nás
tu dohnala desátá poutnice, a tak jsme se nakonec zakulatili. V podkroví
starobylého kláštera (93 schodů) nás ubytovali bratři saleziáni. Monumentální
zaplněnou baziliku jsme navštívili večer při bohosluţbě. Unaveni a šťastni jsme
poseděli při sklence vína a nechali si zdát o končícím putování za touhou
poznávat nové, setkávat se s neobyčejným a směřování k ideálům.
-jc21

Setkání po 40 letech
V pátek 13. května 2016 jsme se sešli po 40 letech - účastníci celostátní
soutěţe poţárních druţstev v Plzni, 4 druţstva ústeckého okresu: dorostenky
z Líšnice, ţeny z Netřeb, závodní druţstvo ţen a muţů z OZS Letohrad a za
jednotlivce Franta Renčín z Voděrad.
Prvopočátkem
byla
okrsková, okresní a krajská
soutěţ. Všechny jsme musely
vyhrát. Následovala celostátní
soutěţ v Plzni. Mnohokrát jsme
si říkaly, ţe by bylo zajímavé
spočítat, kolikrát jsme smotaly
hadice. Ale dělaly jsme to
s radostí a elánem. Hlavně jsme
byly dobrá parta, kterou tvořila
Vlasta
Matějková,
Míla
Dočkalová, Milada Pánková,
Věra Šrutová, Helena Jirsáková, Milena Pospíšilová, Hana Coufalová, Irena
Hušáková, Lída Rybková a Miluška Pelinková.
Na ty chvíle moc rády vzpomínáme. Třeba jak jsme byly na sebe hrdé,
kdyţ se na světelné tabuli v Hradci Králové na stadionu „Pod lízátky“ objevily
Netřeby na prvním místě. My z malé vesničky jsme to dokázaly. A nebylo to
poprvé, jiţ v roce 1972 jsme se dostaly do celostátní soutěţe v Pardubicích. I
kdyţ to tehdy nebylo nijak lehké, skloubit cvičení s prací.
Poprvé nás všechna čtyři
druţstva pozvali po 20 letech do
Letohradu. Od té doby se
scházíme kaţdých 5 let. Letos jiţ
po druhé vyšla řada na nás.
Jenom nás mrzelo, ţe se nás sešlo
tak málo. Zábava byla výborná,
zazpívali jsme si při harmonice a
vzpomínali při dobrém jídle a pití,
o které se postarala mladší
generace hasičů. Všem se to moc
líbilo a bavili se. Jiţ dnes se
těšíme na další setkání.
hasičky z Netřeb

Hasičské zprávy
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V sobotu 21. května proběhlo okrskové hasičské
cvičení ve Voděradech. České Heřmanice reprezentovala dvě
druţstva muţů a tři druţstva ţen. Své dovednosti na
hasičském cvičení předvedla i dvě druţstva dětí. Muţi
skončili na pátém a devátém místě, ţeny na druhém, pátém a
devátém místě. Celkově vyhráli muţi z Voděrad a ţeny z Tisové.

V pátek 27. května jsme uspořádali Dětský branný závod. Celkem se
zúčastnilo 32 dětí. Ty byly rozděleny do tří skupin dle věku. Soutěţilo se
celkem v pěti disciplínách: střelba ze vzduchovky, překonávání bariéry a lávky,
hod granátem na cíl, poznávání rostlin a
poznávání hasičské techniky.

Poté jsme jako kaţdý rok oslavili svátek
svatého Floriána. Před hasičárnou se podávaly tradiční Hudečkovy bramboráky.
-př-

Ukliďme Česko – České Heřmanice
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V letošním roce jsme se připojili k akci Ukliďme Česko, která proběhla
v sobotu 18.4.2016. Někteří z nás začali uţ v pátek a v sobotu se pokračovalo.
Celkově se na úklidu podílelo 18 lidí. Předešli nás silničáři, kteří několik dní
před námi uklidili příkopy kolem silnice
Chotěšiny – České Heřmanice – Netřeby, ale
mnoţství sebraného odpadu v okolí obce to
neovlivnilo. Nasbíralo se celkem 16 pytlů

odpadu – plasty, láhve, pečlivě sloţené pytle
pod kamenem, kanystry, část motoru a jiné.
Z ústního sdělení některých „heřmaňáků“ vím, ţe akce byla hodnocena
pozitivně, tak se jistě příští rok zase sejdeme k Ukliďme Česko.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli a uklízeli, ale hlavně všem, kteří
si své odpadky odnáší s sebou domů.
-mn-

SDH Netřeby
SDH Netřeby uspořádal dne 7. května zájezd na přečerpávací elektrárnu
Dlouhé Stráně a do muzea papíru ve Velkých Losinách.

V sobotu 4. června se na místním hřišti
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konal Den dětí.

Třiďte odpad – má to smysl!
Ţlutý kontejner - plasty
Tyto kontejnery vyměníme za
původní zvony. Je to především z
důvodu zefektivnění a sjednocení
svozové trasy. Pro občany to bude zlepšení vhozové plochy a manipulace s
odpadem.
ANO
fólie,
pytlíky,
plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od
pracích,
čistících
a
kosmetických přípravků,
kelímky
od
jogurtů,
mléčných
výrobků,
pěnový polystyren v
menších kusech, balící
fólie od
spotřebního
zboţí, obaly z CD disků,
polámané plastové věci
NE mastné obaly se
zbytky potravin nebo
jakýchkoliv
přípravků,
obaly od ţíravin a jiných
nebezpečných
látek,
podlahové
krytiny,
novodurové trubky
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i
vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s
dětmi? Věděli jste například, ţe i děti mohou do členských států Evropské
unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíţí se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí jiţ čtvrtým rokem
platí, ţe i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikoţ v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení moţnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, ţe se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraţí. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiţ stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší moţnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
moţné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a
Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let ţádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbliţší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K ţádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání ţádosti. Při podání ţádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totoţnosti a rodný list dítěte. V případě, ţe má dítě vydán
jiţ platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předloţit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě neţ 30 dnů je moţné poţádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bliţší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
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Informací není nikdy dost
V případě, ţe má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, ţe
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyţadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí poţadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u
zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Sanitární den mikroregionu
V sobotu 11. června proběhl ve Srubech 5. ročník Sanitárního dne
Mikroregionu Vysokomýtska. V konkurenci deseti druţstev obsadilo naše
druţstvo 2. místo, přičemţ vítězství uniklo pouze o jediný bod. Pořadatelé
připravili netradiční soutěţe, počasí se vydařilo a všichni si uţili krásné
odpoledne v přátelském duchu. Poděkování patří pořadatelům za výbornou
organizaci.
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Dětem
Honzík ukazuje otci vysvědčení. ,,Teda něco tak strašného jsem ještě
neviděl.“
,,Já taky ne, včera jsem to , tati, našel ve tvých věcech.“
,,Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení ?“ chce vědět maminka. ,,To je
přece vedlejší, mami, hlavně ţe jsme zdraví.“
,,Co říkal tvůj otec na vysvědčení??"
,,Strašně se zlobil, pane učiteli, raději se mu koukejte vyhnout!!"
Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: ,,To, ţe máš 3 z lovu, chápu,
jsi ještě malý. Ale ţe si propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je
hanba!"
Pepíček přinese domů vysvědčení a otec mu říká: ,,Tak za takové
vysvědčení se dává pár facek!" Pepíček na to: ,,Máš pravdu ,tati, pan učitel
bydlí hned vedle za rohem.“
Sedí Deţo s tatou u stolu. Deţo podá vysvědčení tatovi, ten se do něj
podívá, zaklepe na stůl a říká: ,,Deţo, ty jsi blbý, jak ten stůl." Deţo
odpoví: ,,Tato, někdo klepe."

Heřmánek (čtvrtletník) vydává Obec České Heřmanice, České Heřmanice 75, 565 52 České
Heřmanice, IČ: 00278661, telefon 465 549 516, www.ceskehermanice.cz, evidován u MK ČR pod
evid. č. MK ČR E 18307, e-mail redakce: hermanek.ch@seznam.cz, tisk: TISKÁRNA OSÍK, tel.
461 618 111, www.tiskarnaosik.cz
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Říhová
Redaktoři: Mgr. Pavel Říha, MVDr. Josef Cacek, Pavel Eliáš, Eva Jirsáková, Jaroslava Kafková,
Alena Kučerová, Jan Rensa, Marie Novotná
Náklad 230 výtisků. Bezplatné. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být
vţdy totoţné s názory redakce.
Toto číslo vyšlo 22. června 2016

Uzávěrka příštího čísla bude 2. září 2016

32

