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Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali kulturní komisi a zvláště
MUDr. M. Novotné za spolupráci při organizaci a průběhu oslav výročí 790 let od
první písemné zmínky o obci České Heřmanice, spojené se srazem rodáků a udělením
statusu Městys.
Upřímné poděkování patří také SDH Netřeby, SDH České Heřmanice, TJ
Sokol České Heřmanice, MS Březina České Heřmanice, Římskokatolické farnosti
České Heřmanice, Komunitní škole České Heřmanice, ČASu 55 +, MŠ České
Heřmanice, ZŠ České Heřmanice, Zemědělsko obchodnímu druţstvu Zálší, Hasičům
z Chocně a Janu Rensovi za foto.
Pevně věřím, ţe se nám všem tato akce vydařila a účastníci oslav odcházeli ke
svým domovům spokojeni.
Na internetové adrese: http://jarench.rajce.idnes.cz/Sraz_rodaku_2016/ jsou uloţeny
fotky ze srazu rodáků v Českých Heřmanicích.

Historie je učitelkou života
Před více jak dvěma tisíci roky římský filozof a politik Marcus Tullius Cicero
vyslovil moudrou a dodnes opakovanou pravdu o nutnosti znát svou historii, umět ji
pochopit, vyloţit a hlavně vyuţít pro současnost. Platnost má všeobecnou od historie
rodů, obcí, národů aţ po státní útvary.
Městys České Heřmanice má své dějiny dokumentované jiţ 790 let a tím se
řadí mezi nejstarší sídla kraje. Uplynulých osm století nebylo poklidným plynutím
času, ale nečekaně se měnícím údobím rozkvětu s léty bídy, područí a bolestivého
strádání. Majiteli obce byly osoby váţené jako třeba Svatoslav z Heřmanic – první
zmiňovaný pán zde sídlící, Bohuněk z Aderšpachu – na jehoţ ţádost byly Heřmanice
povýšeny králem Vladislavem na městečko nebo Václav hrabě z Trautmasdorfu
v době barokní přestavby kostela a výstavby nové fary. Někteří měli v pohledu
kronikářů spíše povahu dobrodruhů – Vítek ze Švábenic či krátkodobí majitelé z
různých rodů vlastnících brandýské či litomyšlské panství.
Nejtěţší období přicházela vţdy s válkami. Husitské, Třicetiletá, Pruskorakouská stejně jako První i Druhá světová válka přinášely i do Českých Heřmanic
utrpení, bídu, beznaděj i hospodářský a morální úpadek. O to cennější byla období
míru a vzájemné tolerance.
A zde je podstata staré moudrosti římského filozofa. Nahlédnutím do historie
učme se vytvářet prostředí důvěry, respektování základních pravidel souţití různých
názorů a uchování svých, staletími osvědčených, ideálů.
Ve srovnání s minulými staletími k tomu máme nesrovnatelně lepší podmínky.
Podzimní krajské a senátorské volby jsou nejbliţší moţností podpořit slušnost,
vyzkoušené a známé cesty směřování celé naší země. Historie nás učí, ţe jednoduchá
populistická řešení sloţitých problémů neexistují - slovy starých filozofů „Kdo se
nepoučil z dějin, musí je znovu trpce proţívat.“.
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – STAN
DO KRAJSKÝCH VOLEB JDEME
SAMOSTATNĚ
Váţení spoluobčané a čtenáři,
dovolte mi, abych Vás pozval k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje, které
se konají 7. a 8. října 2016, kdy budete opět moci svým hlasem zvolit toho, kdo bude
rozhodovat o Vašem kraji.
I kdyţ krajské volby jsou o politice, oslovuji Vás s přáním nepropadnout
slibům velkých a parlamentních politických stran s celorepublikovými tématy a zvolit
své kandidáty, se kterými se buď osobně znáte, nebo znáte uskupení, za které
kandidují.
Rozhodl jsem se kandidovat za hnutí Starostové a nezávislí (STAN) na kandidátce na
9. místě. Současně jsem přijal pozici „stínového radního za finance“. Důvodem je, ţe
většina velkých politických stran ve svých volebních programech často opomíná
venkov. Hnutí STAN však vnímá právě venkov jako většinový prostor kraje, který je
potřeba rozvíjet.
Jestli cítíte stejnou potřebu jako já – „bojovat“ za venkov, tak přijďte 7. října
od 14,00 do 22,00 hodin nebo 8. října od 08,00 do 12,00 hodin do předsálí kulturního
domu v Českých Heřmanicích a podpořte hnutí Starostové a nezávislí či moji osobu s
volebním číslem 34 ve volbách do zastupitelstva Pardubického kraje.
O NAŠEM HNUTÍ
Rád bych Vám představil hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a náš program,
se kterým oslovujeme občany Pardubického kraje. Uvedu jen několik konkrétních
informací, abych Vám naše hnutí a program přiblíţil.
Hnutí STAN bylo zaloţeno v roce 2009, avšak jiţ od roku 2004 kolegové
starostové upozorňovali na diskriminaci v otázce podílu na rozpočtovém určení daní
(RUD) pro malé obce. Právě STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ dokázali díky prosazení
nového zákona navýšit obcím příjmy v průměru o 25 %. Tím práce nás, starostů,
zdaleka neskončila. V současnosti se bijeme za zachování poštovních poboček a škol
na vesnicích, za změnu zákona o vynětí půdy ze ZPF (v územním plánu nyní nelze
navrhnout nové plochy pro stavbu rodinných domů) a takhle bych mohl jmenovat
nepovedených zákonů hodně. To nás vedlo k tomu, aby se naše hnutí STAN, které
jde nyní do voleb samostatně, ucházelo o Vaše hlasy. Především chceme v krajské
samosprávě více vyuţít moţnost ovlivnit tvorbu zákonů a s Vaším přispěním vrátit
našim zákonům selský rozum, aby slouţily potřeb našich obyvatel, nikoliv potěšení
lobbistických skupin, šmejdů a politických dinosaurů.
O NAŠICH ZÁMĚRECH
Za hnutí STAN kandiduje do krajských voleb 30 starostů a starostek,
6 místostarostů a místostarostek, radní a zastupitelé, dva lékaři, ředitel střední školy,
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učitelé a učitelky a další osobnosti. Rovnoměrně zastupujeme celé území kraje od
Kralického Sněţníku aţ po Labe u Chvaletic. Jsme jeden tým, který se chce dostat do
vedení Pardubického kraje ve prospěch svých spoluobčanů, a to nás velmi odlišuje od
zavedených politických stran. Lídrem kandidátky je Hana Štěpánová, starostka
Morašic u Litomyšle, která je v současnosti i zastupitelkou Pardubického kraje, takţe
problémy kraje velmi dobře zná.
Naše motto zní „JSME VÁM NEJBLÍŢ. DO VEDENÍ PARDUBICKÉHO
KRAJE PATŘÍME A co chceme ovlivnit?
 Zasadíme se o kvalitní zdravotní a sociální péči i do odlehlejších míst
Pardubického kraje, jsme zásadně proti privatizaci nemocnic.
 Školy a celoživotní vzdělávání musí zůstat dostupné i v malých obcích, venkov
musí být vzdělaný.
 Nákladní a tranzitní doprava musí pryč z center měst a obcí, budeme důrazně
požadovat okamžité zahájení výstavby obchvatů měst a obcí.
 Zasadíme se o větší ochranu vodních zdrojů, účinné zadržení vody v krajině proti
suchu a povodním.
 Chceme rozpočtově zodpovědný kraj, který hájí skutečné potřeby svých občanů.
 Majetek kraje budeme spravovat stejně zodpovědně, jako naše obce
 Našim spoluobčanům zajistíme více bezpečí ve městech a obcích, prosadíme
opatření pro snížení kriminality, pro bezpečí v silničním provozu i proti
podvodníkům a šmejdům v dodávkách energií.
 Vrátíme Pardubický kraj na pozici lídra v oblasti sportu a zdravého životního
stylu jeho obyvatel.
Zkrátka díky tomu, ţe my, STAROSTOVÉ k Vám máme nejblíţe, tak dobře víme, co
rozvíjet a co změnit, aby náš kraj byl bezpečným domovem, dobře slouţícím svým
obyvatelům a stal se dobrým místem pro ţivot. Umíme společně se zastupiteli vést
obce a města, patříme i do vedení Pardubického kraje. Více na www.stanujemepk.cz, nebo www.starostove-nezavisli.cz a aktuálně nás můţete sledovat na
Facebooku: STANUJEME.STAN
Děkuji
Pavel Eliáš – starosta Městyse České Heřmanice
P. S.: Jenom na vysvětlenou bych chtěl všechny voliče ubezpečit, ţe kdyţ hnutí
STAN vyhraje volby, nebo bude v koalici a já budu mít díky Vám moţnost stát se
zastupitelem Pardubického kraje, tak nadále budu starostou našeho městyse, protoţe
se tato funkce dá vykonávat v souběhu se zastupitelem kraje (zasedání je 5x do roka).
Náš městys je moje rodina, kterou mám strašně rád a budu se o něj starat, dokud budu
mít Vaši důvěru.

5

Tak a jsou zase pryč....
V minulém čísle jsem psal zprávičky z pozorovatelny čápů v době krátce
po narození mláďat.
A vidíte, děti jsou
jiţ opět ve škole a hnízdo
na komíně opět zeje
prázdnotou. Ale pěkně
popořádku: Zbývající tři
čápata postupně vesele
rostla za vydatné podpory
rodičů, kteří se postupně
měli co ohánět, aby ty tři
hladové krky nakrmili.
Koncem první dekády
července
doznali,
ţe
mohou „mládeţ“ nechat
uţ samotnou na hnízdě, a
tak na shánění potravy byli uţ dva najednou. To bylo něco pro „mládeţ“. Více
místa na hnízdě, a tak to začalo. Nejdříve nesmělé mávání křídly, později
mávání při pokusu o nadzvednutí se nad hnízdo, aţ to najednou 17. července v
dopoledních hodinách přišlo – nejstarší dva pěkně po sobě ulétli první okruh
okolo hnízda. To bylo radosti! O dva dny později se přidal i třetí. Od tohoto dne
to šlo ráz na ráz. Krmení, létání, odpočinek a zase létání, aţ jejich „turistika“ do
terénu byla skoro celodenní a tím bylo jasné, ţe si jiţ potřebnou potravu snaţí
najít sami a rodiče uţ posilují pouze sebe, protoţe období krmení mladých je
patřičně vysiluje a dokáţí shodit aţ celý kilogram své váhy.
Kdyţ probíhal dětský tábor, tak první turnus měl ještě to štěstí a čápata z
„pozorovatelny“ děti měly moţnost vidět. To uţ druhý turnus takové štěstí
neměl a děti viděly uţ jen prázdné hnízdo.
Letošní rok je stejně nějaký uspěchaný a proč to, nedokáţí zodpovědět ani
ornitologové.
Přílety proběhly poměrně brzy a ve velmi krátkém intervalu, výchova
mláďat končí prakticky v polovině srpna. Letošní populace byla vesměs kolem
20. srpna dávno pryč a v posledních srpnových dnech houfně odlétli rodiče.
Snad posledního čápa jsme zahlédli na poli u Litomyšle v pátek 2. září.
Ale nevěsme hlavu, zima uplyne snad také rychle a my se budeme opět
těšit na jejich přílet.
Tak čápiska, šťastnou cestu do zimovišť a šťastný návrat na hnízda s
příchodem jara v příštím roce.
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Tím to ale celé nekončí. Bohuţel hnízdo je jiţ dost těţké (jako i v Zálší),
a tak ve spolupráci s ornitology pomalu připravujeme zimní akci. Pokud se
podaří celá akce naplánovat, sehnat na to i potřebné finance, tak budete mít
moţnost vidět cca v období leden aţ únor akci „Zeštíhlení hnízda“.
Věřte, ono to je uţ váţně potřeba. Hmotnost obou hnízd je totiţ shodně
odhadnuta na 1 tunu!
Snad Vám budu moci v posledním Heřmánku letošního roku podat uţ
konkrétní a podrobnou informaci.
-jr-

Informace z úřadu městyse
 SBĚRNÉ MÍSTO V ČESKÝCH HEŘMANICÍCH U
KONZUMU – v srpnu došlo k přestěhování sběrného místa
od školy ke KONZUMU.

 VAŠE NÁZORY NÁS ZAJÍMAJÍ! – pojďme společně diskutovat o
současnosti a budoucnosti našeho městyse. Zaloţili jsme pro Vás novou
emailovou adresu nazory@ceskehermanice.cz, kam můţete psát své
postřehy, náměty, názory a připomínky k dění ve všech místních částech.
Rádi bychom znali Váš názor na nové webové stránky
www.ceskehermanice.cz, na přesunuté sběrné místo v Českých Heřmanicích
(u KONZUMU) a na další realizované akce. Našim cílem je, aby
připravované záměry, informační kanály, projekty a stavby slouţily
především Vám občanům a návštěvníkům městyse.
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 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U CVA V ČESKÝCH HEŘMANICÍCH – prvky na
tomto hřišti prošly opravami a revizí. Na základě poţadavků maminek jsme
pořídili nový herní prvek – kolotoč.

-pe-

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva
Dne 18. 01. 2016 :
 ZO vzalo na vědomí rezignaci Ing. L. Hlávky na postavení
náhradníka za sdruţení nezávislých kandidátů TJ SOKOL
České Heřmanice ke dni 30.12.2015.
 ZO se seznámilo s rezignací Miloše Sobela (místostarosta) na mandát člena
zastupitelstva obce ke dni 8.1.2016. Tímto dnem 9.1.2016 vznikl mandát
zastupitele Jindřišce Balcarové (náhradník za sdruţení nezávislých kandidátů
TJ SOKOL České Heřmanice), která dne 18.1.2016 sloţila slib člena
zastupitelstva obce.
 Vzhledem k rezignaci M. Sobela (místostarosta) ZO přistoupilo k volbě
místostarosty obce veřejným hlasováním. Starosta navrhl zvolit do funkce
místostarosty MVDr. J. Cacka (ve volbách do ZO získal druhý nejvyšší
počet hlasů od voličů). Jiné návrhy nebyly vzneseny. MVDr. J. Cacek před
volbou místostarosty obce rezignoval na funkci předsedy finančního výboru.
Poté ZO zvolilo MVDr. J. Cacka místostarostou obce.
 Dále starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
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J. Balcarovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Poté byla J. Balcarová zvolena
předsedou finančního výboru.
Starosta informoval ZO, ţe bylo podáno celkem 5 ţádostí o pronájem bytu
č. 1 v čp. 75 v Českých Heřmanicích (z toho 1 ţádost staţena). ZO by se
mělo definitivně rozhodnout, zda byt pronajme, coţ by znamenalo
prodlouţení platnosti stavebního povolení na akci „Stavební úpravy domu
čp. 75 v Českých Heřmanicích“), nebo zahájí výše uvedenou stavební akci
(stavební rozpočet z roku 2008 cca 900 tis. Kč). ZO se shodlo, ţe byt č. 1
nebude pronajat a bude zrealizována akce „Stavební úpravy domu čp. 75 v
Českých Heřmanicích“ – stavební objekt 02 (přestavba kanceláří OÚ na byt
v 1 NP). Přestavba bytu na OÚ v přízemí bude realizována svépomocí a
částečně dodavatelsky (poptá starosta).
ZO schválilo Plán preventivně výchovné činnosti obce na rok 2016 v oblasti
poţární ochrany a Plán kulturních akcí v obci na rok 2016.
ZO schválilo příspěvek pro V. Kárského ve výši 3.000,- Kč.
ZO jednalo o přípravě rozpočtu obce na rok 2016. Obec obdrţela v roce
2015 o 1.128,5 tis. Kč více na daních, neţ byl nastaven rozpočet. Dle
Výkazu pro plnění rozpočtu k 31.12.2015 činily příjmy obce za rok 2015
14.161.645,75 Kč (schválené 6.335.000,00 Kč) a výdaje 14.399.548,36 Kč
(schválené 8.675.000,00 Kč). Ztrátu 237.902,61 Kč (schválená 2.340.000,Kč) a splátku úvěru na kanalizaci 660.000,- Kč pokryje přebytek
hospodaření z roku 2014. Stavy účtů a pokladny k 31.12.2015 byly
následující KB: 839.967,02 Kč, ČNB: 1.766.351,80 Kč, ČSOB: 29.595,64
Kč a v hospodářské činnosti KB: 128.214,69 Kč a pokladna: 30.486,- Kč.
Nedoplatek úvěru na kanalizaci ke konci roku 2015 činil – 1.492.640,- Kč.
ZO se seznámilo s poţadavky místních a zřizovaných organizací do
rozpočtu. Starosta přednesl ZO návrh poţadavků na rozpočet, které
zpracoval dle neuskutečněných akcí z roku 2015, místního POV,
strategického plánu a poţadavků obyvatel. Do dalšího ZO bude zpracována
první verze návrhu rozpočtu obce pro rok 2016 k připomínkám.
Tříkrálová sbírka: České Heřmanice a Borová – 15.119,- Kč, Chotěšiny –
3.780,- Kč, Netřeby – 1.130,- Kč (celkově o 1.040,- Kč více neţ loni).
Dobrovolný příspěvek na ohňostroj: 6.263,- Kč (o 711,- Kč více).
ZO schválilo pořízení skříňové mrazničky Gorenje F6182AW za 13.990 Kč s
DPH + PHE 194 Kč do pohostinství.
ZO schválilo pořízení 2 ks regálů v hodnotě 1.100,- Kč do čp. 26 v Netřeby.
Ing. L. Hlávka představil a seznámil ZO se svojí Analýzou webu pro obec
České Heřmanice, za kterou obec uhradí 3.500,- Kč. Je důleţité nové www
stránky diskutovat s veřejností (semináře, ankety) a přizpůsobit je potřebám
obce a uţivatelů. Ing. L. Hlávka podá do 15.2.2016 nabídku na vytvoření
webových stránek pro obec, MŠ a ZŠ.
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 ZO jednalo o nabídkách na pořízení kulečníku (10 tis. Kč) a repasovaného
automatu na šipky (20 tis. Kč) do pohostinství. ZO nesouhlasilo.
 ZO schválilo příspěvek Farní charitě Litomyšl na provoz sociální sluţby
Odlehčovací sluţba – Respitní péče Jindra v roce 2016 ve výši 5.000,- Kč.
 ZO souhlasilo s návrhem změny Smlouvy o dílo na akci „Bezpečné a
bezbariérové chodníky České Heřmanice“ (úprava termínu odevzdání
projektu). Dále starosta informoval ZO o schůzce s hejtmanem Pardubického
kraje M. Netolickým, ředitelem SÚS Pardubického kraje M. Němcem a
zástupci Projekce CZ s.r.o., Chrudim J. Jirákem a projektantem D. Jeţkem
ohledně koordinace záměrů obce a kraje – výstavba a oprava chodníků a
modernizaci silnice II/317. Byl domluven společný postup.
 ZO souhlasilo s podáním ţádosti na příslušný úřad práce o příspěvek na
vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o
zaměstnání - Lucii Soukupovou, Choceň.
 ZO schválilo kalkulaci T. Posla, Sloupnice za připojení vzduchotechniky k
elektrorozvodům v pohostinství za 14.700,- Kč s DPH (jiţ zrealizováno).
 ZO schválilo nabídku společnosti DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Mravín
na akci „Sadovnické úpravy na návsi v Borové v okolí autobusové zastávky“
v ceně 20.353,41 Kč s DPH (výsadba 2ks třešní, několik keřů a trvalek).
 Diskuse: Starosta - dne 29.12.2015 byla odeslána Stíţnost na nedostatky při
zajištění základních poštovních sluţeb České pošty, s.p. k Českému
telekomunikačnímu úřadu a informoval o jednání s ředitelem České pošty,
s.p. dne 6.1.t.r. - pošta si je vědoma zhoršení kvality doručování v souvislosti
s centralizací doručovacích sluţeb a udělá vše pro nápravu v co nejkratší
době (stíţnosti je moţné řešit – mob. 605 225 565, nebo email
dodejna.56500@cpost.cz); starosta – dne 18.1.2016 se zúčastnil jednání
dozorčí rady MAS Litomyšlsko o.p.s. ohledně stanovení alokací
jednotlivých opatření strategie MAS. Obec má zahrnuty některé projekty
v zásobnících MAS; ZO projednávalo dopis hejtmana Pardubického kraje
ohledně kvality pokrytí území Pa kraje mobilním signálem; Starosta - byly
zahájeny komplexní pozemkové úpravy (úvodní jednání v KD pro k.ú.
Chotěšiny dne 10.2. v 14,00 hod a pro k.ú. České Heřmanice dne 10.2.
v 16,00 hod); ZO probíralo nabídku společnosti BONA HELPO s.r.o. na
stolní kalendáře a další reklamní předměty. ZO nevyuţije; ZO projednávalo
nabídku sokolnických sluţeb (kulturní akce a proti škůdcům). ZO zatím
nevyuţije; Starosta navrhl ZO koupit gril do pohostinství (slevová akce
Mountfield). Navrţeno zjistit i nabídky jiných společností; starosta navrhl
poptat majitele ohledně nákupu pozemku 354/28 v k.ú. České Heřmanice.
ZO souhlasí; starosta oznámil ZO, ţe od 2. do 8.2. bude čerpat dovolenou;
ZO jednalo o oznámení ředitelky MŠ o uzavření MŠ od 22.2. do 26.2.2016
(jarní prázdniny) z důvodu nezájmu rodičů o docházku dětí do MŠ (ZO na
vědomí); starosta informoval ZO, ţe v návrhu publikace o obci by měl být
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doupřesněn příspěvek SDH Netřeby – zajistí; starosta navrhl ZO úpravu
pravidel při zadávání zakázek malého rozsahu – připraví na další jednání
ZO; starosta se informoval, zda obec po 6 letech ve funkcích vyuţije
moţnost uspořádání výběrového řízení na ředitelku MŠ a ZŠ – zjistí;
J. Pánek – zjistit majitelé lesních pozemků směr Bohuňovice (zarostlé);
starosta – info k plátcovství DPH a vratky dotace z OPŢP (zateplení
kulturního domu a pohostinství). Bude řešeno s daňovým poradcem.

Dne 01. 02. 2016 :
 ZO schválilo dar 500,- Kč pro KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. (Linka
důvěry).
 ZO jednalo o odpovědi České pošty, s.p. na Stíţnost na nedostatky při
zajištění základních poštovních sluţeb, kde se pošta omluvila a slibuje
zjednání nápravy. Obec bude situaci nadále monitorovat.
 Obec se nepřipojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
 ZO schválilo nabídku společnosti ATLAS software a.s. na doplnění
programu Codexis o doplněk Sledované dokumenty (změny znění zákonů)
za jednorázový poplatek 3.900,- Kč bez DPH.
 ZO schválilo nabídku společnosti JAFIS, s.r.o., Litomyšl na realizaci
výběrového řízení (5.000,- Kč bez DPH) na dodavatele stavby včetně výzvy,
zadávací dokumentace a nabídku na technický dozor investora (20.000,- Kč
bez DPH) na akci „Stavební úpravy domu čp. 75 v Českých Heřmanicích“.
 ZO jednalo s Ing. K. Šimkem ohledně případné směny části pozemků KN
č. 348/2, 393/41 a 393/16 v k.ú. České Heřmanice. Manţelé Šimkovi ustoupí
cca o 9 m ze svého pozemku (vznik dalších pozemků pro výstavbu RD).
Byly dohodnuty návrhy podmínek směny – cena pozemku 105,- Kč za m2
nad rámec směny, odečet od ceny za materiál dosud zbouraného plotu, obec
zajistí zbourání postaveného plotu a sloupku a jeho znovupostavení, kaţdý
uhradí ½ nákladu za geometrický plán a směnnou smlouvu. ZO schválilo
nabídku Milana Dvořáka, Ústí nad Orlicí ve výši 5.000,- Kč na zhotovení
geometrického plánu na oddělení výše uvedených pozemků.
 ZO schválila nová Pravidla při zadávání zakázek malého rozsahu takto: při
zadávání zakázek malého rozsahu: při zakázce do 90 tis. Kč s DPH můţe být
osloven pouze jeden zhotovitel a při zakázce nad 90 tis. Kč s DPH a více
budou osloveni minimálně tři zhotovitelé.
 ZO zrušilo Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce,
o který ţádají místní organizace na svoji činnost (příspěvek od obce pro
příslušnou organizaci ve výši 150,- Kč = 1 hodina zdarma odpracovaná
příslušnou organizací pro obec). Organizace mohou podat ţádost o finanční
příspěvek pro následují rok do 31.12. běţného roku bez těchto podmínek.
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 ZO připravovalo rozpočet obce na rok 2016 – 1. návrh rozpočtu je deficitní
(příjmy 6.939.000,- Kč, výdaje 8.493.000,- Kč). Uloţeno projednat
finančnímu výboru obce.
 projednat do 12.2.t.r. první verzi návrhu rozpočtu obce na rok 2016 tak, aby
ZO mohlo dne 15.2.2016 schválit tento návrh rozpočtu obce a poté jej
vyvěsit k veřejnému projednání.
 ZO schválilo Příkazní smlouvu č. 4-2016 se společností JAFIS s.r.o.,
Litomyšl na investorskou inţenýrskou činnost, technickou pomoc a
poradenskou činnost ve výši 350,- Kč/hod bez DPH.
 ZO schválilo Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě nízkého napětí a Smlouvu o sdruţených sluţbách
dodávky elektřiny (ČEZ Prodej, s.r.o.). Dále pak Smlouvu o připojení k
distribuční soustavě a Smlouva o sdruţených sluţbách dodávky plynu o
sdruţených sluţbách dodávky plynu (RWE Energie, s.r.o.) to vše na byt č. 1
v čp. 75 v Českých Heřmanicích (převod od nájemce).
 ZO schválilo Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování
nebezpečných sloţek komunálního odpadu mezi Obcí České Heřmanice a
společností EKOLA České Libchavy s.r.o.
 ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2015 včetně srovnávací tabulky
účetní evidence a inventurních soupisů.
 ZO jednalo o uchazečích na VPP (veřejně prospěšné práce). ZO pověřilo
starostu poţádat ÚP o uchazeče J. Štulíka a L. Eliášovou (oba Borová).
 ZO jednalo s ředitelkami MŠ a ZŠ o provozech příspěvkových organizací.
 Starosta informoval ZO o podané ţádosti o dotaci na opravu sýpky
z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a
drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016.
 ZO schválilo nabídky Ing. arch. Petra Kuldy, Ústí nad Orlicí na
architektonické studie a projekty pro stavební povolení (Relax centrum v
pohostinství – 5.320,- Kč, Komunitní centrum nad pohostinstvím a
kulturním domem – 19.760,- Kč, Komunitní dům pro seniory z fary –
28.500,- Kč, Rozšíření MŠ – 64.200,- Kč a Oprava a údrţba hasičské
zbrojnice Chotěšiny – 23.900,- Kč).
 ZO schválilo předplatné Orlického deníku na 1 rok v částce 4.412,- Kč –
moţnost inzerce k výročí obce.
 Diskuse: Starosta informoval, ţe O. Kučera obdrţí vyznamenání starosty
obce za dlouholetou činnost v JSDHO a šeky (3 tis. Kč); J. Šplíchal má
zájem o prodej cihel z čp. 26 v Netřeby (J. Pánek zjistí situaci na místě) doporučeno provedení celkové inventury a vyhotovení seznamu věcí;
výběrového řízení na ředitele MŠ a ředitele ZŠ odloţeno do konce března
(počkat na zprávu ČŠI); starosta – poděkoval MUDr. M. Novotné za
organizaci Masopustu; (kam fotky); J. Balcarová – ţádost o pokácení smrku
na vlastní zahradě; J. Pánek – nehraje rozhlas u hasičárny (starosta), kde se
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udrţují chodníky v zimě a zda bude kontejner na plechovky; MVDr.
J. Cacek – úvaha o demolici hospodářského stavení u fary.

Dne 15. 02. 2016 :
 ZO schválilo text výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace a
obchodních podmínek na akci „Stavební úpravy domu čp. 75 v Českých
Heřmanicích“. Budou osloveny minimálně 3 stavební společnosti. Hodnotící
komise pro výběr dodavatele stavby – J. Balcarová, J. Pánek a P. Eliáš.
 Starosta informoval ZO o jednání dne 8.2.t.r. se zástupci České pošty, s.p.,
kteří navrhli termín 1. 3. 2016 jako definitivní termín stabilizace
doručovacích sluţeb v obcích Mikroregionu Vysokomýtsko.
 ZO jednalo o nabídce na digitalizaci kronik (DigiPaper s.r.o., Hradec
Králové). Odloţeno na podzim 2016 dle plnění rozpočtu obce.
 ZO schválilo nabídku Ing. Renáty Ulmannové, Praha na podání ţádosti o
dotaci (nadace ČEZ) na akci „Sociální zázemí u CVA“ za 21.780,- Kč.
 ZO jednalo o nabídce na pořízení zmrzlinového stroje do pohostinství
v hodnotě 150.000,- Kč bez DPH. Starosta zajistí další nabídky.
 ZO jednalo o nabídce JUDr. I. Drahošové, Vysoké Mýto na vyhotovení
směnné smlouvy na části pozemků KN č. 348/2, 393/41 a 393/16 v k.ú.
České Heřmanice za 4.356,- Kč Kč vč. DPH (½ uhradí manţelé Šimkovi).
 ZO jednalo o Návrhu rozpočtu obce na rok 2016 po projednání finančním
výborem obce (11.2.). ZO schválilo Návrh rozpočtu k vyvěšení – příjmy
7.060.000,- Kč a výdaje 8.900.000,- Kč (rezerva 800.000,- Kč) s tím, ţe
bude zapojen přebytek hospodaření z minulých let 2.500.000,- Kč a splátka
úvěru na kanalizaci činí 660.000,- Kč. Dále předsedkyně finančního výboru
J. Balcarová sdělila ZO, ţe členové výboru Zdislava Tichá a Jana Kopecká
odstoupily ze své funkce a dala návrh na zvolení nových členů – Ing.
K. Šimek a Hana Slavíková. ZO tyto členy schválilo.
 ZO schválilo finanční příspěvek 8.800,- Kč pro Městskou knihovnu, Ústí
nad Orlicí. Roční příspěvek slouţí k spolufinancování kniţního fondu
Městské knihovny s moţností vyuţití knih v naší knihovně.
 ZO jednalo o moţné koupi čp. 7 v Borové včetně pozemků (st. č. 125 a další
č. 567, 570, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 573/1, 573/2, 587/2 a 660 v k.ú.
České Heřmanice – celkem 16.675 m2) za 795.000,- Kč. ZO se rozhodlo
pokračovat v jednání o koupi (schůzka na místě).
 Obec obdrţela od úřadu práce Zásady aktivní politiky zaměstnanosti pro rok
2016 v Pardubickém kraji – podmínky a výše příspěvků na vytvoření
pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Na ÚP podána
ţádost o prodlouţení dohod (Kašparová, Vacek, Šemorová).
 ZO jednalo o ţádosti maminek z Mamaklubu o výstavbu nového dětského
hřiště (cca 750 tis. Kč). V rozpočtu obce je rezervováno pouze 70 tis. Kč.
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 P. Říha představil ZO publikaci o obci (formát A5 na leţato, fotky do kraje
stránky). Je potřeba ještě doopravit text.
 MUDr. M. Novotná informovala ZO, ţe E. Jirsáková odstoupila z kulturní
komise a navrhla rozšíření komise a tyto členy – A. Hanušová, L. Vacková,
D. Urbanová, M. Pekařová a P.Jeřábek. ZO souhlasilo.
 Diskuse: ZO diskutovalo na studií Komunitního centrum nad pohostinstvím
a kulturním domem; Starosta seznámil ZO s mnoţstvím svezeného
komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu za rok 2015. Odpadové
hospodářství bylo ve ztrátě 56.887,50 Kč; J. Balcarová – vyznačení středové
čáry na silnici mezi Cackovými a Pánkovými.

Dne 14. 03. 2016 :
 ZO schválilo schodkový Rozpočet obce pro rok 2016 v paragrafovém znění.
Příjmy činí 7.060.000,- Kč a výdaje jsou 8.900.000,- Kč. Budou poskytnuty
příspěvky: příspěvková organizace MŠ České Heřmanice – 219.000,- Kč, ZŠ
České Heřmanice – 337.500,- Kč, TJ SOKOL České Heřmanice – 25.000,Kč, Farnost sv. Jakuba České Heřmanice – 23.000,- Kč, SDH České
Heřmanice – 4.000,- Kč, Komunitní škola České Heřmanice – 10.000,- Kč a
SDH Netřeby – 20.000,- Kč.
 ZO vybralo zhotovitele na realizaci akce „Stavební úpravy domu čp. 75 v
Českých Heřmanicích“. Nejniţší nabídku podala společnost ELESTAV s.r.o.,
Vysoké Mýto v částce 716.957,- Kč s DPH. Přestavbu bytu č. 1 na kancelář
OÚ v přízemí si bude obec zajišťovat svépomocí a dodavatelsky.
Dodavatelské nabídky prozatím činily cca 120 tis. Kč. ZO souhlasilo.
 ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola České
Heřmanice za rok 2015 a převod zisku 9.825,65 Kč do rezervního fondu.
 ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola České
Heřmanice za rok 2015 a převod zisku 12.694,32 Kč do rezervního fondu.
 ZO schválilo uzavření Smlouvy o zápůjčce na částku 35.000,- Kč na
podporu výstavby rodinného domu na pozemku KN č. 349/4 v k.ú. České
Heřmanice s L. Bláhou, Vysoké Mýto a M. Štanclovou, Ústí nad Orlicí.
 ZO jednalo o Ţádosti o moţnému prodej části obecního pozemku KN
č. 1019/1 v k.ú. České Heřmanice. ZO navrhlo cenu od 200m,- Kč/m2.
 ZO probíralo inventurní soupis předmětů a vyjádření k hodnotám předmětů
(Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě) v čp. 26 v Netřeby. Dále se
hovořilo o nákupu kontejneru za 65.340,- Kč (sběrné místo v čp. 26) –
starosta zajistí další nabídku. Starosta navrhl u čp. 26 chovat ovečky.
 ZO schválilo nákup domu čp. 7 v Borové včetně pozemků (st. č. 125 a další
č. 567, 570, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 573/1, 573/2, 587/2 a 660 v k.ú.
České Heřmanice – celkem 16.675 m2) za 795.000,- Kč + 6.500,- Kč (za
kupní smlouvu) ZO se rozhodlo pokračovat v jednání o koupi (schůzka na
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místě). T. Jeřábek poţádal ZO o vizi, co se všemi nemovitostmi a záměry ZO
zamýšlí. Vypracuje starosta.
ZO schválilo pronájem stroje na výrobu zmrzliny Yeti XL (D. Koval,
Mariánské Lázně) za 6.300,- Kč bez DPH za měsíc. Po sezóně je moţné stroj
odkoupit a celý zaplacený nájem bude odečten z ceny zmrzlinového stroje,
která činí 86.769,-Kč bez DPH.
ZO schválilo opravu místní komunikace KN č. 1341 v k.ú. České Heřmanice
(u Přidruţené výroby) za 68.674,- Kč s DPH (JD Dlouhý s.r.o., Vračovice).
Akce „Bezpečné a bezbariérové chodníky České Heřmanice“ – starosta
informoval ZO o pokračující přípravě projektu a jednání na Správy a údrţby
silnic (SÚS) Pardubického kraje dne 16.2.t.r. Bylo dohodnuto, ţe do projektu
SÚS (modernizaci silnice II/317) bude zapracována okruţní křiţovatka
(náměstí v Českých Heřmanicích) a dále dojde na dvou místech (délka cca
500 m) k přesunu osy silnice ve prospěch stavby budoucích chodníků.
Přesunutí silnice bude řešeno, jako dopravní závada SÚS. Prodlouţení
kanalizace projekčně zkoordinuje se stavbou silnice a chodníků obec.
ZO schválilo Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu č. 3/2007 mezi obcí a
společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., která upravuje
nájemné za vodovod Chotěšiny ve výši 7,25 Kč za 1 m3 fakturované vody za
rok 2015 (15.225,- Kč).
ZO jednalo o nabídce Ing. L. Hlávky na tvorbu struktury webových stránek
(obec, ZŠ, MŠ, knihovna, TJ Sokol, KŠ, farnost a KD) za cca 70 tis. Kč, za
copywriting, naplnění dat, textů do stránek (hodinová sazba 350,- Kč) a
nákup licence cca 2.000,-Kč za rok. ZO poţádalo nabídku pouze na web
obce, ZŠ, MŠ a pro kulturu.
Starosta informoval ZO o projektu (SÚS Pa kraje) na rekonstrukci mostu
ev.č. 3179-4 v obci České Heřmanice. Do příště ZO sdělí poţadavky obce.
Starosta informoval ZO, ţe ÚP schválil ţádost na VPP pro J. Štulíka
(pracovní poměr od 1.3. do 31.7. s maximálním měsíčním příspěvkem 14 tis.
Kč) a prodlouţení dohody na VPP pouze s K. Kašparovou. Na ostatní
uchazeče je třeba opětovně zaţádat do 15.3. (M. Vacek, J. Šemorová a nový
uchazeči L. Stoklasová z Netřeby a L. Eliášová z Borové). Ze SÚPM byla
schválena od 1.3. L. Soukupová (měsíční příspěvek 13 tis. Kč na 6 měsíců).
ZO schválilo bezplatné vyvěšení (na sloupy veřejného osvětlení) cedulí s
pozvánkou na stavební výstavu "STAVÍME, BYDLÍME".
Starosta informoval ZO, ţe projekt „Naučná stezka - Studánky nebo
Mlíčňáky v Borové“ nebyl podpořen z grantového programu Zelené oázy a
navrhuje připravovat ţádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Starosta informoval ZO, ţe katastrální úřad nepovolil vklad Směnné
smlouvy s Římskokatolickou farností České Heřmanice a tím by mohla být
ohroţena i Směnná smlouva (manţelé Šimkovi). Nicméně ZO souhlasilo
s návrhem geometrického plánu pro tuto připravovanou směnu.
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 ZO schválilo nabídku O. Páleníka, Borová na opravu střechy (celoplošné
ukotvení hliníkových šablon) na budově školy čp. 50 v Českých
Heřmanicích v částce 40.320,- Kč.
 ZO jednalo o ústní ţádosti SDH České Heřmanice na pořízení pracovních
obleků (9 tis. Kč). T. Jeřábek a P. Eliáš udělají inventuru oblečení JSDHO.
 ZO schválilo nový ceník v pohostinství (od 1.4.2016).
 ZO schválilo podání ţádosti předsedovi poslanecké sněmovny o udělení
statusu Městys pro České Heřmanice.
 Starosta navrhl ZO, aby s Ing J. Hlávkou byla sepsána dohoda o provedení
práce (100,- Kč/hod. před zdaněním) na pomocné práce při projednávání
pozemkových úprav.
 Starosta informoval ZO, ţe komunikuje se společností SecurityNet.cz s.r.o.,
Ţamberk (SOIKA – sms zprávy) ohledně větší platby za sluţby, coţ je
sankce za porušení smlouvy (komerční sdělení ve zprávách). ZO souhlasí
s předáním této záleţitosti právničce JUDr. I. Drahošové.
 Diskuse: ZO jednalo o nabídce na pořízení fotopastí a informační měřiče
rychlosti. Starosta zjistí bliţší info k fotopastím (měřiče ne); ZO jednalo o
aktuální verzi publikace o obci (chybí foto SDH Netřeby a ČAS 55+).
Starosta navrhl doplnit publikaci fotkami diplomů obce a opravených budov;
ZO jednalo o dopise hejtmana Pa kraje o tom, ţe kraj podá zákonodárnou
iniciativu ke změně zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch obcí; ZO
jednalo o prvních návrzích projektu „Rozšíření MŠ“ – servis a dotace moţná
z MAS Litomyšlsko o.p.s.; ZO byly představeny hrubé náklady na stavby
„Relax centra v pohostinství“ (3.750.000,- Kč) a „Komunitního centra nad
pohostinstvím a kulturním domem“ (menší rozsah – 12.260.000,- Kč), kde
by mohly vedle komunitního centra stát i sociální byty (3.750.000,- Kč); ZO
jednalo o moţnosti dotace na stavbu KODUS (komunitní dům pro seniory)
respektive porovnání podmínek dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,
nebo Integrovaného regionálního operačního programu; starosta informoval
ZO, ţe dne 16.2. byl zvolen předsedou řídícího výboru MAP (místní akční
plán) ORP Vysoké Mýto. Dále se v předsednictvu Sdruţení místních
samospráv ČR (SMS ČR) stal předsedou pracovní skupiny pro financování
samospráv a za SMS ČR byl delegován do Rady Regionálního rozvojového
fondu a do celostátní komise Vesnice roku; starosta informoval ZO o
čerpání dovolené (2.-10.4.); starosta upozornil, ţe dochází k porušování
pravidel (internetová rezervace) při výpůjčce víceúčelového hřiště v CVA;
starosta informoval, ţe jednal s vlastníkem sousedního pozemku u čp 21
v Českých Heřmanicích (směna pozemků); J. Balcarová poţádala ZO o
podporu tenisové ligy v CVA (zápas 1,5 hod za 50,- Kč a finálový turnaj
zdarma). ZO souhlasilo; J. Pánek – informace k moţnému prodeji klecí na
ptáky z čp. 26 (Netřeby).
- pe –
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Sbor pro občanské záležitosti informuje
V červnu oslavili své ţivotní jubileum 60 let paní Jaroslava Kysilková
z Českých Heřmanic a pan Milan Šilar z Borové a 80 let paní Marie
Matoušová z Českých Heřmanic.
V červenci oslavila své ţivotní jubileum 60 let paní Marie Prachařová
z Chotěšin.
V srpnu oslavil své ţivotní jubileum 75 let pan Milan Kašpar z Chotěšin.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V srpnu zemřela paní Marie Chaloupková z Českých Heřmanic.
- ak –

Děkujeme zastupitelstvu a obci za pořízení kolotoče na místní dětské hřiště.
Těšíme se i na další herní prvky.
Komunitní škola - Mamaklub"
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro
rok 2016 obec zveřejňuje v měsíci září následující článek :

Topné období
Ţloutnoucí listy mávají v podzimním větru na rozloučenou odcházejícímu
létu, ranní mlhy nás donutí navléci teplé kabáty a letmý pohled na teploměr
vysvětlí, proč z komínů začínají stoupat prouţky dýmu. Ti, kdo se včas
nezásobili topivem, se tváří ustaraně a pokoušejí se napravit, co přes léto
nestačili. Nejsou však jediní, komu na čele přibudou vrásky. Protoţe je-li pro
zahrádkáře a zemědělce dobou ţní červenec a srpen, pro motoristy představuje
vrchol brněnská Velká cena, pak pro hasiče sezóna vrcholí právě v topném
období.
Kdo z nás si při zatápění uvědomí, ţe jenom závady na topidlech, jejich
nesprávné pouţívání a manipulace s odpadem přispěly za jediný rok
k celkovým škodám částkou přes 33 milionů korun, ten uzná, ţe starosti hasičů
jsou plně opodstatněné. A to nemluvíme zatím o dalších příčinách, které úzce
souvisí právě s topným obdobím.
Domníváme se, ţe právě na tomto místě je třeba připomenout nesmírný
význam poţární prevence a preventivně výchovné činnosti, protoţe za většinou
neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti, které by bylo při
včasné prevenci moţno snadno odstranit. Bohuţel si nikdo z postiţených
neuvědomil, oč je lacinější obětovaná chvilka volného času proti statisícovým
škodám a zmařeným ţivotům.
Co všechno bychom měli před započetím topné sezóny zkontrolovat?
V tomto povídání uvedeme jenom hlavní body, protoţe k jednotlivým typům
topidel se ještě vrátíme v podrobných samostatných statích. Začneme
prohlídkou samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování, uzávěry dvířek a
stav kouřovodů. Pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn
ponecháme na odborníkovi. U elektrických spotřebičů prověříme přívodní
šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu. U všech topidel
budeme dbát na bezpečný odstup od zařízení místnosti, a pokud není moţné jej
dodrţet, zabezpečíme alespoň kvalitní tepelnou izolaci.
Dále prohlédneme napojení na komínové těleso a majitelé rodinných
domků se přesvědčí, zda odpovídá poţárním předpisům, je-li omítnuto, jestli
v něm nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky jsou uloţeny dostatečně
daleko.
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Pokud prohlídka neukáţe závady, zbývá jen se seznámit se správným
postupem obsluhy a hlavně jej vţdy dodrţovat. Tím jsme udělali vše, co bylo
třeba udělat ke sníţení nebezpečí vzniku poţáru a nezbývá neţ popřát vám
příjemné chvíle pohody u hřejících kamen, strávené bez obav, ţe místo
člověka se o naše hodnoty postará jen poţár.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
A máme tu září a s ním i
nový školní rok. V letošním
školním roce máme ve škole
celkem 22 ţáků v pěti ročnících. V
záři jsme přivítali naše prvňáčky.
Do školní lavic poprvé zasedli –
Stázka
Holmanová,
Nikolka
Karlíková, Lukášek Jůva, Tomík
Tobíšek a Vojtík Vacek. Přejeme
nejen jim, ale všem našim
školákům, aby se jim ve škole
dařilo.
Mateřská škola zahájila nový školní rok s téměř plně obsazenou kapacitou
– coţ je 27 dětí. Šest předškoláků usedlo 1. září do školních lavic. V letošním
roce máme 8 předškoláků a 8 nových dětí bylo přijato, a to nejen z Českých
Heřmanice, ale i z okolních obcí.
- jk-, -mf-

SDH České Heřmanice Vás zve na

HASIČSKÝ PLES
dne 27.11.2016 od 20:00 na místním sále.
K tanci a poslechu Vám bude hrát kapela Medium 2
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TJ Sokol České Heřmanice
Proběhlé akce:
Dne 11. 6 2016 se konal Dětský den. Letos poprvé byl pojat trochu jinak.
Nebyl to tradiční sportovní den pro děti, ale den, který si mohly uţít podle své
nálady. Děti měly moţnost vyuţít malování na obličej, vyzkoušet si tvorbu
bublin, zastřílet si ze vzduchové pistole, zaskákat na skákacím hradu a
samozřejmě také zasoutěţit o sladké ceny a mnoho dalšího.
23. 7. 2016 se uskutečnil jiţ tradiční pouťový turnaj, kde jste mohli vidět
tato druţstva:
Ţeny:
České Heřmanice, Choceň
Muţi:
České Heřmanice, Choceň, Kobylí
Fotbalové odpoledne bylo opět zakončeno diskotékou s DJ Jaroslavem
Marcalem ml.
3. 9. 2016 proběhlo vyvrcholení Letní tenisové ligy. Do semifinálových
klání se probojovali Jirsák, Zerzán; Roubínek, Roubínek; Balcar, Sobel a
Hlávka, Šimek.
Celkové pořadí:
1) Roubínek Radoslav, Roubínek David
2) Hlávka Lukáš, Šimek Karel
3) Balcar Jiří, Sobel Miloš
4) Jirsák Pavel, Zerzán Jiří
V jarních
měsících
byla také započata výměna
zařízení
kabin
pro
sportovce na fotbalovém
hřišti. Tímto bychom rádi
poděkovali Pardubickému
kraji, který nám stejně jako
v loňském roce poskytl
grant (v letošním roce ve
výši
60 000,- Kč).
Poděkování patří také
městysu České Heřmanice,
který se na této obnově podílí částkou 10 000,- Kč. Celkové náklady na tyto
práce činí 90 000,- Kč.
Naši fotbalisté se za tuto snahu odměnili postupem. Ve fotbalové sezoně
2016 – 2017 hrajeme soutěţ: STAVONA Okresní přebor muţů II. Třídy.
Po čtvrtém kole se s pěti body nacházíme na průběţném devátém místě.
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Srdečně Vás zveme na připravované akce:
11. 11. 2016
Lampiónový průvod pořádaný společně s Komunitní školou
České Heřmanice.
10. 12. 2016

Mikulášský pinec cup.

V zimním období bychom Vás také rádi pozvali na bruslení na zimní stadion a
také do krytého plaveckého bazénu. Datum a místo bude včas upřesněno.
Pro podrobnější informace navštivte naše internetové stránky na adrese
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

ČAS 55+
Milí přátelé,
skončily prázdniny, začíná nový školní rok. Někteří z nás jsme o nějakou
vrásku či šedinu bohatší, o nějaký vlas chudší, o mnoho záţitků mladší, díky
naší dorůstající generaci vnuček a vnuků. Ale radost, ta by se měla
přinejmenším udrţovat, lépe pěstovat, nejlépe stále dokrmovat.
Taky jste zaţili nějaké
milé,
dětské
prázdninové
překvapení – třeba :….jsem
prostě nádherný, nebo….dědo,
umíš na počítači napsat Pařba
nebo Pařeniště?, nebo …čím
mě odměníš, kdyţ si uklidím?
Začínáme druhý ročník
ţivotní univerzity třetího věku a
rádi bychom se setkávali po
prázdninách s novými nápady,
výpravami, poučeními, zkušenostmi a hlavně sousedsky laskavě popovídali a
společně pobyli pár hezkých chvil. Chceme se těšit z času, který nám byl
dopřán v „říši svobody“ a vyuţít ho k obohacení naší vlády nad vlastním
ţivotem a poučit se z příběhů našich blízkých.
První setkání ČAS 55+ je v plánu ve čtvrtek 29. září v místním
pohostinství v 18.00 hodin navečer. Pokud se podaří, bude obohaceno
zajímavým programem, jinak je zábava v našich rukou. Po prázdninách je
vţdycky v kaţdé škole rušno. Těšíme se na kaţdé vyprávění a na sebe
navzájem. Mějme se spolu rádi aspoň trochu a brzy na viděnou.
–mc21
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Kterak jsme jeli za VEČERNÍČKEM
Krátké povídání o příměstském táboře
Dva týdny letních prázdnin si děti uţívaly na prvním příměstském táboře
našeho městysu, který nesl název S večerníčkem do pohádky. Děti se tu
seznamovaly s naším městysem a s večerníčkovými postavičkami, které jsme se
učili také kreslit a vţít se do jejich pohádkového světa. Během celého tábora
jsme si s dětmi uţili spoustu legrace a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí.
První den se děti seznámily s prostory mateřské školy, s námi vedoucími Dančou a Šárkou - a hlavně s ostatními kamarády. Vyrobili jsme si
večerníčkové čepice z novin, naučili se táborovou hymnu „Večerníček“ a celé
odpoledne trávili na zahradě, kde děti chytaly malé ţabičky a stavěly jim
domečky.
Další den jsme navštívili manţele Rensovy v jejich čapí pozorovatelně.
Ukázali nám fotky, jak rostla čapí rodina, videa, kde se čápata učila létat, a
hlavně nás seznámili s důleţitými informacemi o čápech a jejich ţivotě. Po této
návštěvě jsme šli do keramické dílny, kde si děti modelovaly z hlíny a podívaly
se, jak vypadá keramická pec. Děti však nepřišly zkrátka, tvořily také ze
samotvrdnoucí hmoty, kde prokázaly svou neomezenou fantazii. Výtvory si
s nadšením odnesly domů. Na závěr dne jsme si dali výbornou točenou
zmrzlinu!
Nesmíme zapomenout na den, kdy jsme se vydali do Borové na statek
k Jůvovým. Paní Jůvová nám ukázala všechna zvířata – kravičky, prasátka,
ovečky, kačenky, slepičky, pejsky, kočičky, ale největší záţitek byl, ţe se kaţdé
dítě mohlo projet na jejich poníkovi.
Jelikoţ je v Českých Heřmanicích mnoho rybníků, další den jsme se
s Rákosníčkem vydali ke dvěma z nich. Bylo moc pěkné počasí, a tak jsme si
pro děti připravili šipkovanou, která byla zaměřená na pohádkové postavy,
zvířátka a přírodu kolem nás. Na zahradě školky byl ukrytý poklad, který děti
společně našly a spravedlivě se o něj rozdělily. Celé toto soutěţní dopoledne
nás na kameru zaznamenával Martin Řehák, který se s dětmi velmi rychle
spřátelil.
Velmi pěkný záţitek měly děti z návštěvy kravína, kde nás provedl pan
Peterka. Ukázal nám celý kravín, kde jsou telátka, krávy, kde se dojí a kde se
skladuje mlíčko a zodpověděl všechny otázky, které děti měly.
Dále jsme se šli podívat k Pánkovým, kteří mají doma včeličky. Děti se
včeliček vůbec nebály, viděli jsme, jak vypadá úl, jak se stáčí med, dokonce
jsme ho i ochutnali. Nezůstali jsme jen u včeliček, děti zaujala malá koťátka,
králíčci, slepičky a prasátka.
Poslední den jsme si na ukončení tábora opekli buřty a udělali hostinu.
Zopakovali jsme si, co jsme na táboře všechno proţili a co se nám nejvíc líbilo.
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Naše skvělá paní kuchařka Magda Stančuková pro nás připravila raut
s nejrůznějšími pochutinami. Celý tábor pro nás vařila s úsměvem a nadšením,
proto její jídlo bylo také tak výborné. Děti dostaly pamětní listy a upomínkové
předměty, které jim věnoval náš městys.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na táboře podíleli – Lence
Vackové, Ivě Kučerové, Daně Urbanové, Šárce Závodní, Magdě Stančukové,
Pavlu Eliášovi, manţelům Rensovým, panu Peterkovi, manţelům Jůvovým,
manţelům Pánkovým, Martinu Řehákovi, všem rodičům a hlavně dětem. Velký
dík patří také našim sponzorům obci Tisové, městysu České Heřmanice a
především společnosti Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto.
Věříme, ţe jsme dokázali dětem připravit nejen zábavný týden plný her a
dovádění, ale také týden, ve kterém získaly mnoho nových informací a poznaly
nové kamarády. V příštím roce bychom rádi tábor prodlouţili a zaţili ještě více
a více záţitků a dobrodruţství. Děti byly skvělé, všechny se skamarádily,
vzájemně si pomáhaly a věkový rozdíl nebyl vůbec znát. A my se uţ nyní
těšíme na další rok s naším příměstským táborem .
P.S.: Zpětná vazba je pro nás důleţitá, takţe nám prosím napište na
ks@ceskehermanice.cz, co se Vám na táboře líbilo, co Vám chybělo, co
bychom mohli příště vylepšit. Komunitní škola je tu pro Vás a Vaše děti. Rádi
Vám opět připravíme zajímavý tábor či jinou společensky vzdělávací akci.
Odkaz na fotky:
http://danaurban.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Ceske_Hermanice_18._-_22._7._2016/
http://danaurban.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_Ceske_Hermanice_25._-_29._7._2016/
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KOMUNITNÍ ŠKOLA POŘÁDÁ cvičení JÓGY

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Lektorka: Šimková Hana
ZAČÍNÁME VE STŘEDU 14.9. 2016 v 17:30h v předsálí KD
ÚVODNÍ HODINA 49 Kč/60min
PŘÍŠTÍ LEKCE 79 Kč/60min.
PŘIHLAŠKY NA 737 282 144 NEBO ks@ceskehermanice.cz

KOMUNITNÍ ŠKOLA POŘÁDÁ KURZY
KERAMIKY

KERAMIKA PRO DĚTI A
DOSPĚLÉ
Lektorka: Plíhalová Hana
ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 3.10. 2016 v 17:00hod. místnost keramiky KD.
CENA kurzu 480 Kč na jedno pololetí (8lekcí).
SUDÝ TÝDEN DOSPĚLÍ začínají 3.10. 2016
LICHÝ TÝDEN DĚTI (OD 8 LET) začínají 10.10 2016
1 LEKCE 60 Kč/120min.
PŘIHLAŠKY NA 737 282 144 NEBO ks@ceskehermanice.cz
25
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„S cimbálem tradičně i netradičně“

BAOBAB
moravský, český a slovenský folklór
písničky na přání, víno, něco na zub, tanec
Jiří Pallich (Palda) – kytara, zpěv
Aleš Krejčík (Šnek) – klarinet, sax, flétny
Petr Vaněk (Vaňa) – cimbál, klavír, akordeon
Filip Cigánek (Fila) – housle, zpěv
Pavel Polák (Papo) – basa, zpěv
David Smetana (Smeták) – bicí

Městys České Heřmanice, Zemědělsko obchodní
družstvo Zálší a senátor Ing. Petr Šilar Vás srdečně
zvou na koncert u příležitosti oslav
790 let od první písemné zmínky o obci,
který se koná
v sobotu 8. 10. 2016 od 18:00 hod.
v sále kulturního domu České Heřmanice
vstupné 50,- Kč
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Dětem
Přijde Pepíček za maminkou. "Mami, koupíš mi kolo?"Maminka mu odpoví: "Ne."Po chvilce přijde
Pepíček opět k mamince: "Maminko, budeme si hrát na maminku a tatínka?"Maminka mu odpoví:
"Jistě."Pepíček: "Tak pojď, maminko, jdeme koupit synovi kolo."
Paní učitelka na škole v přírodě pomáhá ţákovi s kufrem.
"Co to s sebou táhneš? Ty tam máš snad cihly..."
"Říkala jste, ţe si s sebou máme vzít nějakou nejoblíbenější věc, aby se nám nestýskalo... Tak jsem
si vzal televizi!"
"Proč sis dal do domácího sešitu moji fotografii?" diví se otec.
"Protoţe paní učitelka povídala, ţe by strašně ráda viděla toho chytráka, co mi pomáhá s úkoly."
http://vtipy.yin.cz
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Linka důvěry Ústí nad Orlicí
Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí
nad Orlicí, která je provozovatelem Linky důvěry, bychom chtěli
poděkovat obci České Heřmanice za finanční podporu, kterou nám v roce 2016
poskytla a které si velmi váţíme.
Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamţitou telefonickou
pomoc v jakékoli obtíţné ţivotní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si
volající neví rady, cítí se ohroţen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje
někomu svěřit a s někým ho sdílet. Je tu pro kaţdého člověka, který potřebuje
pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace (např. lidé přemýšlející o
smyslu ţivota, mající obavy z nemoci, problémy finanční, vztahové a další).
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané
problematiky není ohraničena.
Výhodami telefonické krizové intervence je její snadná dostupnost a
anonymita. Sluţbu poskytujeme za cenu běţného telefonního hovoru.
V určitých případech můţeme předat kontakty na další pomáhající profese nebo
další odborníky.
Zájemci o naši sluţbu nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 465 52
42 52 (nonstop), poradenském emailu napis@linkaduveryuo.cz a přes Skype
linka.duvery.uo.
Bc. Lucie Prudilová
Vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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